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هذا الشهر
في  2013؟  �صيف  لبنان  في  ت�صبح  �أين 

مياه  معظم  تتدفق  �ل�صغير  �لبلد  هذ� 

�لمجارير بال معالجة �إلى �لبحر، مبا�صرة 

�أو�صاخ  ت�صتقبل  �لتي  �لأنهار  عبر  �أو 

�لحفر »�ل�صحية«. وفي غياب �لمعطيات 

مياه  �صالمة  حول  للنا�س  �لمتو�فرة 

�لبحر، قام فريق من »�لبيئة و�لتنمية« 

على  �ل�صباحة  مو�قع  من  عينات  باأخذ 

وتحليلها،  �للبناني،  �ل�صاطئ  �متد�د 

و�إعد�د خريطة بالمو�قع �لآمنة و�لمو�قع �لملوثة، كما فعل مر�ر�ً منذ �لعام 

�ل�صياحة  وز�رتي  خ�صو�صًا  �لمعنية،  �لوز�ر�ت  تتحرك  �أن  و�لأمل   .2005

و�لبيئة، في كل بلد عربي، لإ�صد�ر ن�صرة �أ�صبوعية عن و�صع �ل�صو�طئ، 

على �لأقل في مو�صم �ل�صباحة. فمن حق �لمو�طن �أو �ل�صائح �أن يعرف.

ويزخر هذ� �لعدد �ل�صيفي �لخا�س بمقالت حول مو��صيع مهمة في �لبيئة 

�لعربية ي�صعب �لوقوع عليها �إل في »�لبيئة و�لتنمية«، من م�صاألة �لأمن 

�لغذ�ئي �لعربي، وكارثة �ل�صرطان و�لولد�ت �لم�صوهة في �لعر�ق ب�صبب 

و�ختفاء  �لمغرب،  في  �لرمال  زحف  ومحاربة  �لم�صتنفد،  �ليور�نيوم 

للبيئة في جامعات  �صيار�ت �صديقة  و�بتكار  عّمان،  كان يجري في  نهر 

�صباأ،  مملكة  ع�صر  من  عدن  في  مياه  خز�نات  و��صتك�صاف  �لإمار�ت، 

�إلى مو��صيع و�أخبار عالمية �صائقة  �أ�صماك عمالقة في �ل�صود�ن،  ور�صد 

في مجالت بيئية متنوعة.

�أما »�ألي�س في بالد �لعجائب« فباب جديد يت�صمنه هذ� �لعدد من »�لبيئة 

وق�صايا  �أحد�ث  حول  �أحيانًا،  �صاخرة  علمية،  تعليقات  فيه  و�لتنمية«، 

بيئية يدور حولها جدل �أو تفتح مجاًل للجدل.

»�لبيئة و�لتنمية«
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبد�لرحمن  د.  	 املجل�س،  رئي�س  )الأردن(  ب��در�ن	 عدنان  د. 

�لعو�صي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�صري 

�صعب	 جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رص/ 

رئي�س  الكويت(   / )الأردن  يون�س  �صامر  العـام،  الأمني  )لبنان( 

)لبنان / المارات( م�سوؤول ال�سوؤون  �أدوني�س ن�صر	 جلنـة املوارد، 

املاليـة، �صليمان �حلرب�س	)ال�سعودية(،	�صعد �حلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�سودان(،  عثمان	 �صالح  )الإمـــارات(،  �لبو�ردي	 حممد 

المارات(،   / )لبنان  �صمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�س 

 / )لبنان  حبايب	 نبيل  	 )�لبحرين(،	 �لنعيمي  �صالح  �أحمد 

مكنا�س  �أكرم  ــارات(،   الإم  / )العراق  جعفر  جميد  المــارات(، 

)لبنان / البحرين(، ر�مي خالد �لرتكي	)ال�سعودية(، د. من�صور 

�أ�صماء  د.  )قطر(،  �حلج�ري	 �صيف  د.  )البحرين(،  �جلمري	

خالد  )الكويت(،  �لدين	 �صهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  �لقا�صمي	

�لإير�ين	)الأردن(

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

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

هو	 للمنتدى	 �لرئي�سي	 �ملنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�سفة	 وتتمتع	

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

مبادر�ت	 ومن	 �لبيئية.	 �مل�ساكل	 ملعاجلة	 و�سيا�سات	 تد�بري	

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

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

يف	 مر�قب	 ع�سو	 ب�سفة	 �ملنتدى	 يتمتع	 �لبيئية.	 و�لرتبية	

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

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

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

يف	 رئي�سيًا	 دورً�	 �ملنتدى	 يلعب	 �لبيئية،	 �ل�سيا�سات	 و�سنع	

و�ملنظمات	 للحكومات	 �مل�سورة	 ويقدم	 �لدولية	 �ملفاو�سات	

و�القت�ساد	 �ملناخ	 تغري	 �تفاقات	 جماالت	 يف	 خا�سة	 �القليمية،	

�الأخ�سر	و�لتنمية	�مل�ستد�مة.

أهداف »أفد«
يف	�لبلد�ن	�لعربية	 �لبيئة و�لتنمية  �ملهتمني ب�صوؤون  جمع 

و�سع	 يف	 و�مل�ساعدة	 و�لوطنية	 �الإقليميـة	 �مل�ساكـل	 ملناق�سـة	

�ل�سيا�سات	�ملالئمة	من	�أجل	�لت�سدي	للتحديات.

و�ال�ستخد�م	 �لبيئة	 حماية	 على	 �لعربية  �ملجتمعات  ت�صجيع 

�لر�سيد	للمو�رد	�لطبيعية	وحتقيق	�أهد�ف	�لتنمية	�مل�ستد�مة،	

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

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

�سنع	 يف	 و�مل�ساهمة	 و�لتنمية،	 �لبيئة	 ب�سوؤون	 �ملهتمني	 من	

�ل�سيا�سات	�لبيئية	�ملالئمة.

�لبيئية	 �لرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 �لبيئي	 �لوعي  ن�صر 

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

جمـال	�لبيئة.

www.afedonline.org

�سان	 من	 �نطالقها	 بعد	 و�الأربعني	 �خلام�س	 �ليوم	 في 
حطت	 �ملتحدة،	 للواليات	 �لغربي	 �ل�ساحل	 على	 فرن�سي�سكو	

وقد	 و��سنطن.	 يف	 �إمبال�س«	 »�سوالر	 �ل�سم�سية	 �لطائرة	

و�لنهاية	 �لبد�ية	 نقطتي	 بني	 فيها	 حطت	 مدينة	 كل	 ُمنحت	

�لنظيفة	 �لتكنولوجيا	 لدعمها	 تقديرً�	 خ�سر�ء،	 �سهادة	

�الأوىل	 �لطويلة	 �لرحلة	 هذه	 تكن	 ومل	 للبيئة.	 �ل�سديقة	

طائرته	 بيكار	 برتر�ن	 �ل�سوي�سري	 �ملغامر	 فيها	 يقود	 �لتي	

من	 قارتني،	 بني	 �ملا�سي	 �لعام	 فيها	 طار	 �إذ	 �ل�سم�سية،	

�سوي�سر�	�إىل	�ملغرب.

قد	ال	يجد	�مل�سّرون	على	�لت�سكيك	يف	�لطاقة	�ملتجددة	�إجنازً�	يف	هذ�.	ففي	

ر�أيهم،	ال	يعني	�لكثري	�أن	حتتاج	رحلة	جوية	لطائرة	بر�كب	و�حد	�إىل		45		يومًا	

لتقطع	م�سافة	ال	تتجاوز	�أربعة	�آالف	كيلومرت.	غري	�أن	هذ�	�الإجناز	قد	يفتح	فجر	

�ل�سم�سية،	 �لطاقة	 على	 كليًا	 تعتمد	 فالطائرة	 �ملتجددة.	 للطاقة	 جديد	 ع�سر	

�لتي	ت�ستمدها	من	ع�سرة	�آالف	خلية	�سوئية	على	�أجنحتها.	ويف	حني	يتجاوز	

عر�س	�الأجنحة	تلك	�مل�ستخدمة	لطائرة	»جمبو«،	يقل	وزن	�لطائرة	�ل�سم�سية	

�لوزن	 تخفي�س	 ومت	 متو�سطة.	 عائلية	 �سيارة	 يو�زي	 ما	 كيلوغر�م،	 	1600 عن	

عن	طريق	تطوير	�ألياف	كربونية	خفيفة	لبناء	�لهيكل.	وقد	��ستطاعت	�لطائرة	

�أن	تبقى	يف	�جلو	24	�ساعة	متو��سلة،	نهارً�	ولياًل،	با�ستخد�م	بطاريات	لتخزين	

تعاون	 ح�سيلة	 كله	 هذ�	 وكان	 �لغر�س.	 لهذ�	 خ�سي�سًا	 تطويرها	 مت	 �لكهرباء	

بني	ع�سر�ت	من	مر�كز	�الأبحاث	و�ل�سركات	�الأوروبية	�لتي	دعمت	�مل�سروع.

�أنها	�أعطت	دفعًا	قويًا	للطاقة	 �إمبال�س«	عرب	�أمريكا	 �أهمية	رحلة	»�سوالر	

�لنا�س	 يتحم�س	 فبينما	 وم�سكك.	 موؤيد	 بني	 منق�سم	 بلد	 يف	 �ل�سم�سية،	

�جَلَلد	 �لكثريون	 ميلك	 �لطاقة	من	م�سادر	نظيفة	ومتجددة،	ال	 �إنتاج	 الأفكار	

النتظار	�لنتائج.

�إىل	حلول	تكنولوجية	 �الأبحاث	و�لتطوير	و�لتجارب،	للو�سول	

�إىل	 حتتاج	 و��سع،	 نطاق	 على	 ��ستخد�مها	 ميكن	 �قت�سادية	

وقت	طويل.	غري	�أن	برتر�ن	بيكار	جنح	يف	�إثارة	ف�سول	

�أن	 �لعني	 باأم	 ي�ساهدون	 جعلهم	 �إذ	 �الأمريكيني،	

يف	 �أ�سبح	 �ملنال	 بعيد	 حلمًا	 يعترب	 كان	 ما	

�الأمريكي	 �لطاقة	 وزير	 وكان	 �ملتناول.	

»سوالر إمبالس«
فجر الطاقة النظيفة

جنيب �صعب  وبرتران بيكار خالل 

م�ؤمتر »ديزرتك« يف برلني
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جملة عربية �صهرية ت�صدر عن 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

يف	 �لطائرة	 هبوط	 بعد	 قال	 �إذ	 هذ�،	 عن	 �لتعبري	 يف	 و��سحًا	 مونيز	 �إرن�ست	

يف	 �لنظيفة	 �لطاقة	 مل�ستقبل	 جديدة	 �جتاهات	 تفتح	 �لرحلة	 �إن	 و��سنطن	

�ل�سم�سية،	 �لطائرة	 يف	 �مل�ستخدمة	 �لتكنولوجيات	 �أن	 �إىل	 و�أ�سار	 �أمريكا.	

ميكن	 عالية،	 كفاءة	 ذ�ت	 وبطاريات	 �لوزن	 خفيفة	 ومو�د	 �سوئية	 خاليا	 من	

توظيفها	ال�ستخد�مات	�أنظف	يف	�ل�سيار�ت	و�الأبنية	و�الأجهزة	�ملنزلية	وكثري	

من	مناحي	�حلياة	�ليومية.

رحلة	»�سوالر	�إمبال�س«	مل	تتوقف	هنا.	فالطائرة	�لتي	��سُتخدمت	للرحلة	

و�ل�سناعي	 �لعلمي	 �لفريق	 يعمل	 لطائرة	 جتريبيًا	 منوذجًا	 كانت	 �الأمريكية	

ذلك	 يف	 	.2015 �سنة	 �لعامل	 حول	 لرحلة	 جاهزة	 تكون	 حتى	 تطويرها،	 على	

لهيكل	 �مل�ستخدمة	 و�ملــو�د	 فاعلية،	 �أكرث	 �ل�سوئية	 �خلاليا	 �ستكون	 �لوقت	

�لطائرة	�أ�سلب	و�أخف	وزنًا،	وبطاريات	تخزين	�لطاقة	�أعلى	كفاءة.

�مل�ستقبل.	 قلق	 ويحركهم	 �لتحدي	 روح	 ميتلكون	 رو�د	 ي�سنعه	 �لتغيري	

برتر�ن	بيكار	و�حد	من	هوؤالء.	قبل	�لطائرة	�ل�سم�سية،	قام	برحلة	حول	�لعامل	

من	 م�سغوطة	 كب�سولة	 طّور	 �أوغ�ست	 �لفيزياء	 عامل	 جّده	 	.1999 عام	 باملنطاد	

�ألف	 �الألومنيوم	��ستخدمها	عام	1931	ليحلق	يف	�ملنطاد	�إىل	�رتفاع	تعدى	16	

مرت،	ما	فتح	�الآفاق	لتطور	غري	م�سبوق	يف	تكنولوجيا	�لطري�ن.	حني	�لتقيته	

قبل	�سهور	يف	برلني،	�أخربين	برتر�ن	ق�سة	جده	م�ستخل�سًا	منها	عربة:	بدل	

يجب	 نف�سه،	 �ملكان	 ويف	 نف�سها	 باالأ�ساليب	 �لتغيري	 حماولة	 يف	 �لوقت	 �إ�ساعة	

�لكب�سولة	 بيكار	 �أوغ�ست	 يطور	 �أن	 قبل	 كليًا.	 جديدة	 بطر�ئق	 �لتفكري	 �أحيانًا	

�مل�سغوطة،	كانت	�سرعة	�لطائر�ت	حمكومة	بعو�مل	�لطق�س	و�ل�سغط	�جلوي	

�ألومنيوم	 كب�سولة	 با�ستخد�م	 �لوزن	 تخفيف	 لكن	 �ملنخف�سة.	 �الرتفاعات	 يف	

ف�سلت	 بعدما	 �ل�سرعة،	 زيــادة	 وبالتايل	 �أكــرث	 باالرتفاع	 �سمح	 م�سغوطة	

�ملحاوالت	على	�الرتفاعات	�ملنخف�سة.

جو�بًا	على	�لذين	ي�سككون	باإمكانات	�لطاقة	�ملتجددة	الأنه	ي�سعب	تخزينها،	

هناك	من	يثبت	�أن	ال	حدود	�أمام	�الإبد�ع	و�الأفكار	�خلالقة.	فقد	بد�أت	يف	مناطق	

مرتفعة،	 خز�نات	 �ىل	 �لنهار	 خالل	 �ل�سم�سية	 بالطاقة	 �ملياه	 ل�سخ	 بر�مج	 ريفية	

توربينات	 بو��سطة	 �ملائية،	 بالطاقة	 �لكهرباء	 توليد	 يف	 لياًل	 ال�ستخد�مها	

�لكهرباء	 ��ستخد�م	 يتم	 كما	 �أ�سفل.	 �ىل	 �أعلى	 من	 باجلاذبية	 �ملاء	 تدفق	 ي�سّغلها	

من	�لطاقة	�ل�سم�سية	نهارً�	الإنتاج	�لهيدروجني	من	�ملياه،	ولو	كانت	مياه	بحر،	

توليد	 يف	 وقت	 �أي	 يف	 ال�ستخد�مه	

�لكهرباء.	و�لهيدروجني	ناقل	نظيف	

قطر�ت	 �إال	 منه	 ينتج	 ال	 للطاقة،	

�أخــرى،	 ــرة	 م �نــدمــاجــه،	 بعد	 ــاء	 م

يطّور	 �أن	 بد	 وال	 باالأوك�سيجني.	

تكنولوجيا	 �أي�سًا	 �لب�سري	 �لعقل	

ومعاجلة	 لتخزين	 وماأمونة	 	 فعالة	

�النبعاثات	�لناجمة	عن	حرق	�لوقود.

�أثبّت	 الأنك	 بيكار،	 برتر�ن	 �سكرً�	

للعامل	�أن	�مل�ستقبل	يبد�أ	�ليوم.

نجي��ب �صع��ب

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

48.000
عدد	�ل�سدود	�لكبرية	حول	�لعامل	�لتي	يبلغ	

�رتفاعها	15	مرتً�	�أو	�أكرث،	نحو	ن�سفها	يف	

�ل�سني.	وثمة	1600	�سد	كبري	قيد	�الإن�ساء.

6000 كيلومتر مكعب
�لقدرة	�ال�ستيعابية	�الإجمالية	جلميع	

�ل�سدود	من	�ملاء.

2000 بليون دوالر
كلفة	�ل�سدود	خالل	�لقرن	�لع�سرين.

%19
من	�إجمايل	�لكهرباء	يف	�لعامل	تنتجها	

�ل�سدود	�لكبرية.	

%60
من	�أنهار	�لعامل	�لكربى	�لـ	22٧	جّز�أتها	

�ل�سدود	و�لتحويالت	و�لقنو�ت،	ما	�سبب	

تدهور	�الأنظمة	�لبيئية.

ً 40-80 مليونا
رين	من	�أر��سيهم	ب�سبب	بناء	 عدد	�ملهجَّ

�ل�سدود.

نعم

ال أعرف

ال

استطالع
حزيران )يونيو( 

2013 على موقع 
www.afedmag.com

أعلنت األمم المتحدة أن 
ثلث الطعام في العالم 

يرمى في النفايات.
هل ينطبق هذا عليك؟

نعم ٪32 	●

ال ٪63 	●

ال أعرف ٪5 	●

»أمن مصر المائي ال يمكن تجاوزه أو 
المساس به، وجميع الخيارات مفتوحة 

في التعامل مع هذا الملف«
1 محمد مر�صي،	�لرئي�س	�مل�سري،	متعهدً�	�أنه	لن	يقبل	�مل�سا�س	بح�سة	م�سر	يف	نهر	�لنيل،	على	خلفية	بدء	

�إن�ساء	�سد	�لنه�سة	�الإثيوبي.

»أولئك الذين أخذوا قرارات متهورة تسببت بعواقب خطيرة على 
البيئة يجب أن يحاسبوا وأن ينالوا عقاباً مؤبداً«

2 ك�صاي جينبنغ،	�لرئي�س	�ل�سيني،	حمذرً�	�مل�سوؤولني	�حلكوميني	�ملعنيني.	وقد	منحت	�ل�سلطات	�ل�سينية	

�ملحاكم	�سلطة	فر�س	�الإعد�م	على	من	يثبت	تورطه	يف	تلويث	خطري	للبيئة،	مع	�سعي	�حلكومة	�إىل	تهدئة	

�لغ�سب	�ل�سعبي	�ملتنامي	من	�لتجاوز�ت	�لبيئية.

»هدر الغذاء كالسرقة من مائدة الفقراء والجياع«
3 �لبابا فرن�صي�س �لأول،	متحدثًا	عن	»ثقافة	�لهدر«	�ملرت�فقة	مع	�نت�سار	�جلوع	يف	�لعامل.

»هذا الفيروس ليس مشكلة دولة 
بذاتها، بل هو تهديد للعالم بأسره«

4 مارغريت �صان،	رئي�سة	منظمة	�ل�سحة	�لعاملية،	حمذرة	من	خطورة	فريو�س	»كورونا	مري�س«

ود�عية	�إىل	مزيد	من	�الأبحاث	عنه	ملعاجلته	قبل	��ستفحاله.	وقد	�سجلت	40	وفاة	بالفريو�س

منذ	�كت�سافه	عام	2012،	بينها	33	وفاة	يف	�ل�سعودية.

»المحاصيل المعدلة وراثياً مأمونة أكثر من المحاصيل التقليدية، 
ألنها تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوراً وتتعرض لتدقيق أكبر«

5 �أوين باتر�صون،	وزير	�لبيئة	�لربيطاين،	مطلقًا	حملته	لزر�عة	�ملحا�سيل	�ملعدلة	ور�ثيًا	وجعل	بريطانيا	

مركزً�	الأبحاث	هذه	�ملحا�سيل	وتنميتها،	باعتبار	�أنها	تزيد	�الإنتاجية،	وتقاوم	ظروف	�ملناخ	و�الآفات،

وميكن	�أن	تخف�س	�حلاجة	�إىل	�الأ�سمدة	و�ملبيد�ت.



متوز / اآب  2013 چهللا 8

»أفد« يعقد مؤتمره السنوي يف الشارقة
رسائل

كهرباء من املواطنين
بفخر	 ـــر�أت	 ق

عن	 ــال	 ــق ــم �ل

خالد	 �الأردني	

�لذي	 �لخوجا	

كهرباءه	 يولد	

ــــام	 ــــظ ــــن ب

ويرفد	 منزله،	 �سطح	 على	 �سم�سي	

�ل�سبكة	�لعامة	بفائ�س	هذه	�لكهرباء	

	.)2013 يونيو	 	/ حــزيــر�ن	 ــدد	 )ع

مو�طنين	 فقيام	 »ثورة«.	 فعاًل	 �إنها	

طاقة	 وحد�ت	 بتركيب	 وموؤ�س�سات	

م�ستفيدين	 �ل�سطوح،	 على	 �سم�سية	

على	 خطوة	 �لحكومي،	 �لدعم	 من	

بلد	 في	 خ�سو�سًا	 �ل�سحيح،	 �لطريق	

ينعم	 لكنه	 و�لغاز	 �لنفط	 �إلى	 يفتقر	

ب�سطوع	�سم�سي	و�فر.

ريما �لبطار�صة

اأردنية مقيمة في بريطانيا

هل من يرتدع؟

�صفيان �لمقر�ني

�أيار	 لعدد	 و�لتنمية«	 »�لبيئة	 مجلة	 تحقيق	 �حتو�ها	 �لتي	 �الأرقام	 هي	 مفزعة	

)مايو(	2013	و�لو�ردة	تحت	عنو�ن	»قرى	�ل�سرطان	ترعب	�ل�سين«.	تخيلو�:

●			6	�سينيين	ي�سابون	بال�سرطان	كل	دقيقة.

●				�زدياد	ن�سبة	�الإ�سابة	بال�سرطان	80	في	�لمئة	خالل	30	�سنة.

●			�فتقار	320	مليون	مو�طن	لمياه	�سرب	نظيفة.

●			500	�ألف	�إ�سابة	ب�سرطان	�لرئة	كل	�سنة.

�لربح	 تحقيق	 على	 �أ�سا�سًا	 �لمرتكزة	 �ل�سريعة	 �لتنمية	 نتائج	 بع�س	 هي	 هذه	

في	 يوجد	 ال	 تنمية	 �الإن�سان.	 و�سحة	 للبيئة	 �عتبارً�	 تقيم	 ال	 تنمية	 �لمادي.	

ال	 فقط	 �لحا�سر	 هدفها	 تنمية	 �لحياة.	 في	 �لقادم	 �لجيل	 حق	 ��ستر�تيجيتها	

�لبيئية	 �النتهاكات	 فظاعة	 و�الأدلة	 باالأرقام	 �لتحقيق	 بين	 لقد	 �لم�ستقبل.	

بحجة	�لتنمية	في	بع�س	قرى	�ل�سين:

على	 تقع	 م�سروعًا	 	٧555 �أ�سل	 من	 وبتروكيميائيًا	 كيميائيًا	 م�سروعًا	 	1354 			●

�سفاف	�الأنهار	و�لبحير�ت.

●			2498	م�سروعًا	تقع	قرب	مدن	ومناطق	�سكنية	مكتظة.

●			535	م�سروعًا	تقع	عند	م�سبات	�أنهار	رئي�سية.

●			280	م�سروعًا	تقع	بجو�ر	م�سادر	مياه	�سرب	رئي�سية.

�النتحارية.	 بالعمليات	 �سبيهة	 هي	 بيئية	 �عتبار�ت	 دون	 من	 تنجز	 تنمية	 كل	

فالنتيجة	موت	�الأبرياء	ب�سبب	�عتد�ء	�إجر�مي	على	�لحق	في	�لحياة.

�أرجو	�أن	تكون	قرى	�ل�سرطان	في	�ل�سين	عبرة	لكل	بلد	ين�سد	تنمية	ال	تحتكم	

الأي	�سو�بط	بيئية،	ففي	ذلك	بال	�سك	�إر�ساء	لتنمية	هّد�مة.

قرى السرطان يف الصين:
عواقب التنمية ىلع حساب البيئة

تقلي�س	 مو�سوع	 في	 وردت	 مذهلة	 �أرقــام	

يونيو	 	/ حزير�ن	 )عــدد	 �لغذ�ئية	 �لب�سمة	

يعقل	 فكيف	 و�لتنمية«(.	 »�لبيئة	 من	 	2013

�إلى	 �لعالم	 �لذي	ينتجه	 �أن	يذهب	ثلث	�لطعام	

�لذين	 �لجياع	 ثلث	 الإطعام	 تكفي	 �لكمية	 هذه	 �أن	 حين	 في	 �لنفايات،	

�لمقال	 هذ�	 يقر�أون	 جميعًا	 �لعرب	 ليت	 �لبليون؟	 عددهم	 يقارب	

�لمهم،	فقد	�أ�سبح	هدر	�لطعام	�سمة	من	»�آد�ب«	�لمائدة	�لعربية.

مازن �لر�صيدي اأبوظبي، الإمارات

متاأ�سلة	 حقوق	 �الإن�سان	 حقوق	

كانت	 مهما	 �لــبــ�ــســر،	 لجميع	

مكان	 �أو	 جن�سهم،	 �أو	 جن�سيتهم،	

�لعرقي،	 �أ�سلهم	 �أو	 �إقامتهم،	

لغتهم،	 �أو	 دينهم،	 �أو	 لونهم،	 �أو	

هذه	 وجميع	 ــر.	 �آخ و�سع	 �أي	 �أو	

وغير	 ومتاآزرة	 متر�بطة	 �لحقوق	

تن�س	 مــا	 ــذ�	 ه للتجزئة.	 قابلة	

�ل�سامية	 �لمفو�سيـة	 بيانات	 عليه	

لحقوق	�الإن�سان.

لحقوق	 �لبيئية	 �لحقوق	 تنتمي	

�لجيل	�لثالث،	وهي	جملة	�لحقوق	

في	 �الإنــ�ــســان	 حــق	 ت�سمل	 �لــتــي	

بين	 �لفجوة	 تقليل	 بغية	 �لتقدم	

�لبلد	 �سمن	 و�لفقر�ء	 �الأغنياء	

�لبلد�ن	 بين	 وكــذلــك	 ــد،	 ــو�ح �ل

ت�سعى	 �لتي	 و�لبلد�ن	 �ل�سناعية	

في	 �الإن�سان	 حقوق	 �لتقدم.	 �إلى	

�لعي�س	�سمن	بيئة	نظيفة	)حقوق	

فردية	 حقوق	 هي	 �لثالث(	 �لجيل	

بها	 �لمطالبات	 جاءت	 وجماعية،	

�لمروع	 �لتدمير	 على	 فعل	 كــرد	

حقوق	 على	 �لظاهرة	 و�آثاره	 للبيئة	

تنامى	 مثلما	 تمامًا	 �الإنــ�ــســان،	

وفر�س	 �لبيئة	 بحماية	 �الهتمام	

نف�سه	على	�الأجند�ت	�لعالمية.

�لحقوق	�لبيئية،	كما	تر�ها	جمعية	

حق	 مجمل	 هي	 �لبيئة،	 �أ�سدقاء	

�سحية	 نظيفة	 بيئة	 في	 �الإن�سان	

لحياته	 د�عمة	 �لتلوث،	 من	 �سليمة	

�لغذ�ئي	 الأمنه	 موفرة	 و�سعادته،	

حق	 على	 م�ستملة	 ــي،	 ــائ ــم و�ل

�لزر�عية	 �الأر�ـــس	 ــى	 �إل �لو�سول	

�الأ�سماك	 وم�سائد	 �لبحر	 ــى	 و�إل

و�لغابات	و�لمر�عي،	وحق	�لحفاظ	

للجميع	 �لطبيعية	 �لثرو�ت	 على	

�ختيار	 وحق	 �لقادمة،	 ولالأجيال	

على	 حفاظًا	 �لم�ستد�مة	 �لتنمية	

�لفر�س	 وعلى	 �لــغــذ�ئــي	 �الأمـــن	

في	 لال�ستثمار	 �لم�ستقبلية	

�القت�ساد	�الأخ�سر،	وحق	�لمو�طن	

�لقر�ر�ت	 ب�ساأن	 ��ست�سارته	 في	

�لم�سيرية	�لتي	يمكن	�أن	توؤثر	�سلبًا	

�أ�سحاب	 �أحد	 باعتباره	 بيئته	 على	

�لبيئية	 �لجمعيات	 وحق	 �ل�ساأن،	

و�لمجتمعات	و�الأفر�د	في	�الحتكام	

�لبيئية	 �لق�سايا	 ب�ساأن	 للق�ساء	

�أو	 للتلوث	 �لتعر�س	 مثل	 �لعامة،	

تدمير	�لثرو�ت	�لطبيعية.

نيابة	 �إقامة	 في	 �لحق	 ذلك	 يتبع	

ل�سمان	 بيئية	 ومحكمة	 بيئية	

ورفع	 �لمخالفات	 في	 �لبت	 �سرعة	

�ل�سرر	وردع	�لملوثين	و�لمدمرين	

للبيئة.	وي�سمل	ذلك	حق	�الإن�سان	

في	معرفة	حقوقه	�لبيئية	وفهمها،	

ذلك	 ت�سمين	 في	 �الأطفال	 وحق	

�سمن	حقهم	في	�لتعليم	كي	يكون	

�لبيئية	 بحقوقه	 در�ية	 على	 �لطفل	

تتعر�س	 عندما	 �لت�سرف	 وكيفية	

في	 و�لحق	 لالنتهاك،	 �لحقوق	 تلك	

�لطفل	 لحقوق	 �ساخن	 خط	 �إيجاد	

ممار�سات	 �أي	 عن	 لالإبالغ	 �لبيئية	

تنتهك	هذه	�لحقوق.

مع	 �لبيئة	 �أ�سدقاء	 جمعية	 وتتفق	

�أن	 باتجاه	 �لد�فعة	 �الأطــروحــات	

�الجتهاد	�لقانوني	من	�أجل	تطوير	

نظيفة	 بيئة	 فــي	 �الإنــ�ــســان	 حــق	

وتطوره	 لحياته	 د�عمة	 �سليمة	

مع	 ينطلق	 �أن	 يمكن	 و��ستمر�ره،	

بال�سحة	 �لمت�سلة	 �لحقوق	 تطوير	

و�الحتكام	 و�لتعليم	 و�لملكية	

مرتبط	 �لحق	 هذ�	 الأن	 للق�ساء،	

�لبيئة	 تلويث	 مع	 قويًا	 �رتباطًا	

وتدمير	�لمو�ئل	�لطبيعية	وتهديد	

�لتو�زن	 و�إف�ساد	 �لحيوي	 �لتنوع	

�لطبيعي،	ويزيد	من	�أهمية	�لنظم	

�لبيئة	 لحماية	 �لعلمية	 �لقانونية	

وحماية	�الأفر�د	بيئيًا.

جمعية �أ�صدقاء �لبيئة

المنامة، البحرين

الحقوق البيئية من حقوق اإلنسان
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كيف 
تكونين

أمًا 
»خضراء«؟

تربية الطفل عملية استهالكية. فكري مثالً يف عدد األقمطة )الحفاضات( التي يحتاج 

إليها كل يوم. قد تكون متطلبات األطفال كثيرة، لكن يجب أن تتذكري أنها بسيطة، 

وكل ما يحتاجون إليه حقًا هو الطعام واملاء واملأوى والحب والرعاية. من السهل أن 

تجرفك العاطفة فتشتري لطفلك مالبس جديدة ودمى وألعاب فيديو وسواها. لكن 

هل هو حقًا بحاجة إلى كل هذه األشياء؟ إن حبك لطفلك ال يبرر شراء أشياء غير ضرورية 

ستتحول سريعًا الى نفايات. إذا كنت أمًا لطفل رضيع، أو حامالً، وتريدين أن تصبحي »أمًا 

خضراء«، هنا بعض األفكار البسيطة.

الفوط الرطبة

التي  الأو�ساخ  كمية  تخفي�ض  ي�سعب  ال��ولدة،  حديث  طفل  اىل  بالن�سبة 

يفرزها. لكن ميكنك على الأقل تخفي�ض املنتجات الورقية التي ت�ستعملينها 

لتنظيفها. كثريًا ما ت�ستعمل الفوط الرطبة )baby wipes( لتنظيف اأو�ساخ 

الأطفال. ولكي تكوين اأكرث رفقًا بالبيئة، حتويل من الفوط الورقية التي ترمى 

اأعيد  ورق  من  م�سنوعة  للبيئة  �سديقة  فوط  وثمة  تغ�سل.  قما�سية  فوط  اىل 

تدويره حتى �سبع مرات.

ة بـ »البيئة والتنمية«© الر�صوم خا�صّ

من لو�صيان دي غروت
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ً علِّميه كيف يكون بيئيا

با�صري تعويد طفلك على لون   ●

اأ�صا�صي: الأخ�صر. واأظهري 

له، من خالل ت�صرفاتك، كيف 

ي�صبح اأكثر مراعاة للبيئة. 

علميه ثالث خطوات �صهلة: 

كيف يقلل النفايات، وكيف 

يعيد ا�صتعمال الأ�صياء، وكيف 

يعيد تدويرها. اأظهري له 

كيف يحترم المالب�س والدمى با�صتخدام ما ا�صتعمله اأطفال قبله 

واإعطاء ما ي�صتغني عنه لأطفال اآخرين.

تذكري دائمًا اأنك قدوة لطفلك، لذلك اأظهري له ت�صرفات يقتدي  	●

بها في الم�صتقبل. على �صبيل المثال، بعد اأن ينتهي من تناول 

طعام ع�صوي من مرطبان زجاجي، علميه متعة اإعادة تدوير 

المرطبان بو�صعه في م�صتوعب النفايات الزجاجية. ولن تلبثي 

اأن تريه ي�صفق بعد كل وجبة وي�صير اإلى الم�صتوعب الأخ�صر.

اإن تربية طفلك بطريقة واعية بيئيًا تمهد ال�صبيل ل�صلوكه ال�صليم   ●

في الم�صتقبل.

األقمطة

الأقمطة  اىل  ال�ستعمال  بعد  ترمى  التي  )احلفا�سات(  الأقمطة  من  حتويل 

القما�سية التي تغ�سل ويعاد ا�ستعمالها، وهي اأرخ�ض ثمنًا على املدى البعيد. 

وهناك اليوم اأقمطة »�سديقة للبيئة«، مطوّية م�سبقًا، وتتحلل بيولوجيًا، ما 

ي�سهل احلياة على اأم »خ�سراء« من�سغلة.

المالبس

مالب�ض  من  ينا�سب  مبا  قاي�سيها  اأو  ال�سابقني،  اأطفالك  مبالب�ض  احتفظي 

اأطفال  مالب�ض  تبيع  متاجر  البلدان  بع�ض  ويف  اأ�سدقاء.  اأو  اأقرباء  اأطفال 

م�ستعملة. اغ�سلي املالب�ض امل�ستعملة بال�سابون قبل اأن يرتديها طفلك. واإذا 

كان ل بّد من �سراء مالب�ض جديدة، فا�سرتي تلك امل�سنوعة من مواد طبيعية 

مثل القطن اأو القنب.

الكتب

الكتب  متاجر  من  �سراوؤها  اأو  �سنًا،  اأ�سغر  اآخر  اإىل  طفل  من  الكتب  يل  حوِّ

تدعي  اأن  قبل  تنظيفها  اأن  وتذكري  مكتبة.  من  ا�ستئجارها  اأو  امل�ستعملة، 

طفلك يالم�سها. فالأطفال يقحمون كل �سيء يف اأفواههم، حتى الكتب.

الدمى

لكن  �سنًا،  اأ�سغر  اآخر  اإىل  طفل  من  اأي�سًا  الدمى  حتويل  ميكن 

�سديقة  جديدة  دمى  �سراء  وميكن  ماأمونة.  اأنها  من  تاأكدي 

هناك  املثال،  �سبيل  على  �سامة.  مواد  حتوي  ول  للبيئة 

ت�ستغل  اأ�سجار  خ�سب  من  م�سنوعة  ا�سات«  »ع�سّ

بيئيًا  ماأمونة  باأ�سباغ  وملونة  م�ستدامة  بطريقة 

وغري �سامة.

أغطية الفراش

 ميكنك حتويل اأغطية الفرا�ض من طفل اىل اآخر اأ�سغر �سنًا. واإذا اخرتت �سراء 

فالأطفال  يلزم.  ما  فقط  ا�سرتي  طفلك،  نوم  لغرفة  اأخرى  اأ�سياء  اأو  الأغطية 

حاجة  فال  ب�سرعة،  يكربون  لأنهم  ق�سرية،  لفرتة  الأ�سياء  هذه  اىل  يحتاجون 

اىل �سراء الكثري منها. ول باأ�ض اأي�سًا من �سراء �سرير وقطع اأثاث م�ستعملة ما 

دامت م�ستوفية متطلبات ال�سالمة.

الرضاعة

فالر�ساعة  ذلك.  اأمكنِك  اإذا  القنينة  من  بدًل  الثدي  من  طفلك  اأر�سعي   

الطبيعية لي�ست فقط اأوفر �سحة لطفلك ولك وللبيئة، بل اإن حليب الأم متاح 

اأو  طفلك  طعام  ن�سيان  من  تقلقي  ولن  وجماين.   ... ودافئ  ونظيف،  دائمًا، 

خزانة  اىل  حتتاجي  ولن  بال�ستيكية.  قوارير  على  حتتوي  حقيبة  حمل  من 

اأي�سًا  هذا  ويف  غ�سلها.  يتوجب  التي  البال�ستيكية  واحللمات  بالقناين  مالأى 

توفري للماء وال�سابون والوقت واملال.

القنينة الصديقة للبيئة

الر�ساعة  بني  اجلمع  اأردت  اإذا  اأو  الثدي،  من  طفلك  اإر�ساع  عليك  تعذر  اإذا 

من  م�سنوعة  للبيئة  �سديقة  قوارير  هناك  القنينة،  وا�ستخدام  الطبيعية 

.)non–polycarbonate plastic(  الزجاج اأو من البال�ستيك املاأمون

طعام عضوي 

ع�سوية  وخ�سار  فواكه  من  طفلك  طعام  ح�سري 

منا�سبة. ميكنك اأي�سًا �سراء اأطعمة ع�سوية 

خا�سة بالأطفال.

اقرأي المحتويات

الطعام  حمتويات  مل�سقات  اق��راأي 

ياأكل  ماذا  لتعريف  واملالب�ض،  واملنتجات 

طفلك وماذا ي�سرب وماذا يلب�ض.

ال تدخني

ول تدعي اأحدًا يدخن قرب طفلك،

اأو قربك اإذا كنت حاماًل.
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أضيئوا
الشمس

احتفلت منظمة »غرينبي�س« في 5 حزيان 

)يونيو( بيوم البيئة العالمي في عا�صمة الهند 

دلهي، ب�صكل مختلف. فقد نزل مئات النا�س الى 

الطرق وال�صاحات العامة على دراجاتهم تحت 

�صعار »اأ�صيئوا ال�صم�س«. وقام مئات الم�صاركين 

بركوب 25 دراجة ثابتة مو�صولة بدوائر كهربائية، 

فولدوا كهرباء اأنارت الالفتة التي حملت ال�صعار. 

وذلك لإظهار قدرة �صكان العا�صمة على اإنتاج 

طاقتهم الكهربائية بتركيب خاليا �صم�صية 

�صوئية على �صطوح منازلهم.

وكانت هذه ر�صالة �صريحة لتاأكيد الحاجة اإلى 

عمل �صريع وم�صاركة عامة في تقليل العتماد 

على ال�صيارات في التنقل والتحول الى م�صادر 

نظيفة للطاقة، ما يوؤدي اأي�صًا اإلى تخفيف 

انبعاثات الكربون.

وتعاني العا�صمة ومدن هندية اأخرى من 

انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي. 

       

البيئة في شهر
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غ
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البيئة في شهرالبيئة في شهر

وزير يمني يتوجه إلى 
عمله بدراجة هوائية

ده�صة  مثار  ميني  وزي��ر  اأ�صبح 

مقر  اإىل  يوميًا  يتوجه  اإذ  مواطنيه، 

هوائية،  بدراجة  ال���وزراء  رئا�صة 

يف ح��ن ي��اأت��ي زم���الوؤه ال���وزراء 

ب�صياراتهم الفخمة.

الدين،  �صرف  ح�صن  الدولة  وزير 

حكومة  يف  وزي��ر  اأ�صغر  هو  ال��ذي 

الدولة  اإن  ق��ال  اليمنية،  ال��وف��اق 

امل�صوؤول  تطبيق  من  تبداأ  املدنية 

به  ميتثل  حتى  والنظام،  للقوانن 

املواطن العادي. 

كم�صوؤول  به،  يقوم  ما  اأن  واعترب 

غري  اأع��م��ال  من  ال��دول��ة  يف  رفيع 

هي  اليمني  املواطن  لدى  ماألوفة 

التظاهر  اأو  ال�صهرة  لأج��ل  لي�صت 

واجب  هي  بل  والتوا�صع،  بالطيبة 

ديني ووطني وان�صاين.

القطار الخليجي 2018 
التعاون  جمل�س  ع��ام  اأم��ن  �صرح 

القطار  م�صروع  اأعمال  اأن  اخلليجي 

املقبلة،  ال�صنة  �صتبداأ  اخلليجي 

وت�صغيله  منه  الن��ت��ه��اء  ويتوقع 

بحلول 2018.

يف  ال�صتثمار  اأهمية  اإىل  واأ���ص��ار 

دول  ب��ن  امل�����ص��رك��ة  امل�����ص��اري��ع 

اإن�صاء  م�صروع  �صيما  ل  املجل�س، 

ملا  بينها،  تربط  حديد  �صكك  �صبكة 

مبا�صرة  اإيجابية  اآث��ار  من  ذلك  يف 

املتبادلة  التجارة  حركة  تي�صري  يف 

وحرية التنقل.

واأ�صاف اأن م�صروع القطار اخلليجي 

م�صار  على  كبرية  خ��ط��وات  قطع 

تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأع�صاء 

زمني  وبرنامج  عمل  خطة  على 

الهند�صية  الت�صاميم  ل�صتكمال 

التف�صيلية للم�صروع.

إطالق 1554 صقراً إماراتياً في كازاخستان
العدد  لي�صل  ال�صنة،  هذه  كازاخ�صتان  يف  الربية  اإىل  �صقرًا   93 اإطالق  مت 

الكلي الذي مت اإطالقه منذ تاأ�صي�س برنامج ال�صيخ زايد لإطالق ال�صقور عام 

1995 اإىل 1554 �صقرًا من اأنواع ال�صقور التي ي�صكل وجودها �صرورة ملحة 

ل�صتدامة جانب هام من الراث العربي.

وت�صم كازاخ�صتان مواقع مثالية لإطالق ال�صقور، بجبالها و�صهولها التي 

وال�صن  رو�صيا  مع  حدودها  ومتتد  الطيور  هذه  هجرة  م�صار  على  تقع 

ومنغوليا. وتتوفر يف تلك املواقع الفرائ�س الأ�صا�صية الهامة حلياة ال�صقور 

وتكاثرها.

التي  احلر  �صقور  من  ومثلها  ال�صاهن  �صقور  من  خم�صة  تزويد  مت  وقد 

�صم�صية،  ببطاريات  تعمل  ف�صائية  تتبع  باأجه�زة  ال�صنة  هذه  اإطالقها  مت 

ملراقبتها وجمع بيانات علمية حول م�صارات الهجرة ومعدلت البقاء.

بال�صقور  ال�صيد  قرون  منذ  العربية  اجلزيرة  �صبه  يف  البدو  وميار�س 

الغذاء.  على  احل�صول  بغر�س  احلبارى  وطيور  الربية  الأرانب  ل�صطياد 

وتطورت هذه املمار�صة يف ما بعد اإىل تراث اإن�صاين يخ�صع ملبادئ �صلوكي�ة 

واأخالقية. وقد اأدرجت منظمة اليون�صكو ال�صقارة يف قائمة الراث الثقايف 

غري املادي لالإن�صانية، باعتبارها »تقليدًا اجتماعيًا يحرم الطبيعة والبيئة 

وال�صتمرار  النتماء  روح  جت�صد  بطريقة  جيل  اإىل  جيل  من  توارثه  ويتم 

والهوية الوطنية«.
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اأول  لتنفيذ  عرو�س  ا�صتدراج  الكويت  اأطلقت 

 70 بقوة  ال�صم�صية  الطاقة  لإنتاج  م�صروع 

املرحلة  اإطار  يف   ،2016 من  ابتداء  ميغاواط 

الأوىل من برنامج بداأته لإنتاج األفي ميغاواط 

يف   15 ت�صكل   ،2030 يف  املتجددة  الطاقة  من 

املئة من حاجتها. ي�صتهدف امل�صروع اإنتاج 50 

و10  احلرارية  ال�صم�صية  الطاقة  من  ميغاواط 

ال�صم�صية،  ال�صوئية  اخلاليا  بتقنية  ميغاواط 

الرياح.  طاقة  من  ميغاواط   10 اإىل  اإ�صافة 

مربع  كيلومر   100 م�صاحة  على  �صيقام  وهو 

 100 بعد  على  ال�صحراوية  ال�صقايا  منطقة  يف 

كيلومر غرب العا�صمة الكويتية.

مشروع للطاقة الشمسية في الكويت

بوابة ع�ضتار قبل تعر�ضها لأ�ضرار الحرب

مشروع سياحي بيئي 
في الشارقة

حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ  ال�صارقة  حاكم  اأطلق 

امل�صاريع  اأكرب  اأحد  »مليحة«،  م�صروع  القا�صمي 

بن  بالتعاون  الإم��ارات،  يف  ال�صياحية  البيئية 

)�صروق(  والتطوير  لال�صتثمار  ال�صارقة  هيئة 

وهيئة البيئة واملحميات الطبيعية واإدارة الآثار.

هكتار،  األ��ف   25 م�صاحة  على  امل�صروع  وميتد 

وترفيهية  �صياحية  ومرافق  من�صاآت  و�صيت�صمن 

اإىل مركبات خم�ص�صة للجولت  اإ�صافة  و�صكنية، 

داخل املحمية الطبيعية.

م��روان  ل���»���ص��روق«  التنفيذي  املدير  واأو���ص��ح 

امل��زارع  �صيانة  يت�صمن  امل�صروع  اأن  ال�صركال 

املحافظة  وت�صجيع  املحمية،  باملنطقة  املحيطة 

املحا�صيل  وزراعة  الأخرى،  واملوا�صي  الإبل  على 

وال�صتفادة منها يف اإمداد املنتجعات وال�صاليهات 

واملطاعم التابعة للم�صروع.

الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�صة  واأعلنت 

عن  عبارة  مليحة  منطقة  اأن  ال�صويدي  �صيف  هنا 

حفريات  ي�صم  للزوار  مفتوح  جيولوجي  متحف 

تعود اإىل مالين ال�صنن، م�صيفة: »نحن ن�صعى 

مغلق،  مكان  هي  املحمية  اأن  فكرة  تغيري  اإىل 

فلدينا مقومات وتنوع حيوي ومناظر خالبة، وهذا 

منتج جديد نطمح من خالله اإىل تعريف اجلميع 

باأهمية التنوع البيئي يف ال�صارقة واحلفاظ عليه«.

راغب عالمة سفير »يونيب« 
للنوايا الحسنة

ال�صهر  عالمة  راغب  اللبناين  املطرب  ت�صمية  متت 

الأمم  برنامج  لدى  احل�صنة  للنوايا  �صفريًا  املا�صي 

العربية.  املنطقة  يف  )يونيب(  للبيئة  املتحدة 

العاملي  البيئة  يوم  حملة  عن  »كليب«  اأنتج  وهو 

للتوعية  وفر«،  ُكل،  »فكر،  و�صعارها   2013 ل�صنة 

ب�صرورة تخفيف هدر الطعام والنفايات الغذائية.

»يونيب«  حملة  �صاند  تعيينه  قبل  عالمة  وكان 

للتوعية حول تغري املناخ.

مع  بالتعاون  لالآثار،  العاملي  ال�صندوق  يحاول 

مدينة  ترميم  العراقية،  لالآثار  الوطنية  الهيئة 

بابل التي كانت حدائقها املعلقة واحدة من عجائب 

وقبلها  احلرب  يف  ت�صررت  بعدما  ال�صبع،  الدنيا 

عند  عراقيون  عمال  وينهمك  البناء.  بعمليات 

بوابة ع�صتار يف اإزالة البالط اخلر�صاين، يف اإطار 

عملية ترميم هذه البوابة. وتغطي األواح الإ�صمنت 

التي �صبت يف عهد �صدام ح�صن )2003-1979( 

مبواكب  مزينن  �صاهقن  جدارين  بن  امل�صافة 

�صيد  الذي  بال�صرح  اأ�صر  وهذا  والتنن.  الثريان 

قبل 2500 عام.

وقد  العامل.  يف  الأثرية  املدن  اأ�صهر  اإحدى  وبابل 

تعر�صت على مدى التاريخ اإىل اأ�صرار واأذى. وقد 

والبحريات  التالل  من  عددًا  ح�صن  �صدام  اأحدث 

مل  الإ�صاءة  لكن  الأثري.  املوقع  يف  ال�صطناعية 

خالل  الربيطانيون  اأن�صاأ  فقد  عهده،  على  تقت�صر 

فرة ا�صتعمارهم للعراق خطًا ل�صكك احلديد مير 

لحقًا  العراقية  احلكومة  اأجنزت  فيما  املوقع،  عرب 

القدمية.  املدينة  عرب  النفط  لنقل  اأنابيب  ثالثة 

ويعد بناء منازل على اأر�س بابل م�صكلة اأي�صًا، اإذ 

اأن نظام �صرف املياه يعر�س املوقع للخطر.

بن  م�صرك  جهد  بابل«  »م�صتقبل  وم�صروع 

لالآثار  الوطنية  والهيئة  الأم��ريك��ي��ة  املنظمة 

العراقية.

ترميم مدينة بابل األثرية

إغالق منشآت في األردن لمخالفات بيئية
قررت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع الإدارة امللكية حلماية البيئة اإغالق واإنذار 4905 من�صاآت �صناعية 

الفرة  خالل  البيئية  ال�صروط  توؤمن  مل  لأنها  املا�صي،  )مايو(  اأيار  �صهر  خالل  وغذائية  وزراعية  وحرفية 

توفر  ومل  ترخي�س  دون  من  تعمل  من�صاأة   3566 اإنذار  جانب  اإىل  اأو�صاعها،  لت�صويب  لها  منحت  التي 

واملركبات  املن�صاآت  من  دخان  انبعاث  خمالفة   1153 البيئية  ال�صرطة  وحررت  والبيئية.  ال�صحية  املعايري 

العاملة على وقود الديزل، منها 113 مركبة ت�صببت بال�صجيج داخل الأحياء ال�صكنية.

واأعيد فتح من�صاأة �صناعية واحدة �صدر بحقها قرار اإغالق، بعد اأن بادرت اإىل ت�صويب اأو�صاعها البيئية.
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البيئة في شهر

مصدر تدشن محطة 
لطاقة الرياح

في جزر سيشيل
اأبوظبي  )مبادرة  »م�صدر«  اأعلنت 

املتجددة(  للطاقة  الأوج�ه  املتع�ددة 

في�توريا  ميناء  حمطة  تد�صن  عن 

لطاقة الرياح يف جمهورية �صي�صيل 

بقدرة 6 ميغاواط. 

توربينات  ثمانية  املحطة  وت�صم 

قيد  م�صروع  اأول  وتعد   ، هوائية 

النظيفة  الكهرباء  لتوليد  الت�صغيل 

�صي�صيل،  يف  املتج�ددة  الطاقة  من 

اإجمايل  من  املئة  يف   8 ت�صكل  حيث 

القدرة املركبة يف جزيرة ماهي التي 

املئة  يف   90 على  يزيد  ما  يقطنها 

اأكب�ر  وتع�د  الأرخبيل  �صكان  من 

ج�زره.

�صي�صيل  جمهورية  رئي�س  و�صكر 

جيم�س مي�صيل دولة الإمارات على 

لتمويل  �صخي  دعم  من  قدمت�ه  ما 

هذا امل�صروع واإجنازه.

إندونيسيا تحرق 
غاباتها فيختنق سّكان 

سنغافورة وماليزيا
�صنغافورة  يف  الهواء  تلّوث  ارتفع 

خطرة  م�صتويات  اىل  وماليزيا 

الغابات  حرائق  نتيجة  ال�صحة  على 

ال�صلطات  دفع  ما  اإندوني�صيا،  يف 

بعدم  النا�س  لن�صح  ال�صنغافورية 

طويلة،  لفرات  منازلهم  مغادرة 

وحث اإندوني�صيا على اتخاذ اإجراءات 

املتعمد  واحل���رق  ال��دخ��ان  ح��ي��ال 

للغابات.

خمالف  ب�صكل  الغابات  اإزالة  ومتّثل 

م�صكلة  احلرق  خالل  من  للقانون 

اإندوني�صيا،  يف  متكررة  �صنوية 

الذي  اجلفاف  مو�صم  خالل  خا�صة 

ميتد من حزيران )يونيو( اىل اأيلول 

)�صبتمرب(. 

�صنغافورة،  يف  متنزهون  �ل�سورة:  يف 

وق���د ح��ج��ب ال�����ص��ب��اب ال��دخ��اين 

ناطحات ال�صحاب. 

انطالق » نادي الطاقة 
المتجددة »من ألمانيا

 5 يف  العاملي  البيئة  يوم  منا�صبة  يف 

حزيران )يونيو(، اأطلق وزير البيئة 

الطاقة  »نادي  األتماير  بير  الأملاين 

�صيا�صي  حتالف  وهو  املتجددة«، 

ممثلن  ي�صم  امل�����ص��ت��وى  رف��ي��ع 

اإىل  ويهدف  البلدان  من  ملجموعة 

ون�صر  املتجددة  الطاقة  قطاع  تعزيز 

تقنياتها حول العامل.

وميثل الأع�صاء املوؤ�ص�صون جمموعة 

كبرية من البلدان التي متر مبراحل 

التنمية  م�����ص��رية  م��ن  خمتلفة 

لرويج  م�صرك  فكر  ويجمعها 

تقنيات الطاقة املتجددة.

الإم����ارات  ت�صت�صيف  و���ص��وف 

الطاقة  ل��ن��ادي  املقبل  الج��ت��م��اع 

الجتماع  فعاليات  �صمن  املتجددة 

الدولية  للوكالة  ال��راب��ع  ال�صنوي 

يف كانون  للطاقة املتجددة )اإيرينا( 

الثاين )يناير( 2014.

حظر حيوانات السيرك 
في كولومبيا

م�صروع  الكولومبي  ال��ربمل��ان  اأق��ر 

احليوانات  ا�صتعمال  مينع  قانون 

الربية، اأكانت حملية اأم اأجنبية، يف 

املتجولة،  اأو  الدائمة  ال�صريك  فرق 

حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  منطلق  م��ن 

احليوانات.

ال�صريك  اأ�صحاب  القانون  وميهل 

اجلديد  الإجراء  مع  للتاأقلم  �صنتن 

التي  لل�صلطات  احليوانات  وت�صليم 

ت�صعها عندئذ يف حدائق للحيوانات 

والهدف  الأم.  بلدها  اإىل  تر�صلها  اأو 

املعاملة  من  احليوانات  »حماية 

اأحيانًا  لها  تتعر�س  التي  الوح�صية 

خالل العرو�س«.

كولومبيا  تقود  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

حملة �صخمة �صد عرو�س م�صارعة 

الثريان. وقد حظرت بلدية العا�صمة 

احللبة  ا�صتعمال  �صنة  قبل  بوغوتا 

الرئي�صية لتنظيم هذه العرو�س.
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إجراءات في الصين
لمكافحة تلوث الهواء

جديدة  اإجراءات  اتخاذ  ال�صينية  احلكومة  قررت 

للقيادة  خطوة  اأح��دث  يف  اجل��و،  تلوث  ملكافحة 

ال�صينية اجلديدة ملعاجلة امل�صاكل البيئية اخلانقة 

الطاقة  �صناعة  بدعم  ووعدت  البالد.  تواجه  التي 

مع  جتارية  نزاعات  رغم  على  املتعرثة،  ال�صم�صية 

الوليات املتحدة واأوروبا.

ملكافحة  اإج���راءات   10 على  احلكومة  وواف��ق��ت 

التلوث، منها ت�صريع ن�صبة تركيب معدات التحكم 

واحلد  بالفحم،  تعمل  التي  امل�صانع  يف  بالتلوث 

مثل  للطاقة  ال�صتهالك  الكثيفة  ال�صناعات  من 

والزجاج،  والألومنيوم  والإ�صمنت  ال�صلب  م�صانع 

ف�صاًل عن خف�س النبعاثات الغازية بن�صبة 30 يف 

املئة بحلول نهاية 2017، مع و�صع معايري جديدة 

لالنبعاثات ال�صناعية.

وت�صل م�صتويات تلوث اجلو يف العا�صمة بيجينغ 

جميع  تتجاوز  درج���ات  اىل  الأي���ام  بع�س  يف 

الب�صر  بقدرة  اخلا�صة  الدولية  ال�صحية  املعايري 

امل�صوؤولن، لأن  ال�صليم. وهذا يقلق  التنف�س  على 

وجود  من  ال�صعبي  بالتذمر  مرتبطة  باتت  امل�صاألة 

امتيازات �صيا�صية وتزايد الإح�صا�س بعدم امل�صاواة 

يف ثاين اأكرب اقت�صاد يف العامل.

املمثلة الهندية اآداه �ضارما حب�ضت نف�ضها يف قف�ص، يف 

اإطار حملة ملناه�ضة و�ضع الطيور يف اأقفا�ص نظمت 

يف مومباي ال�ضهر املا�ضي.

كينياتا  مارغريت  كينيا  يف  الأوىل  ال�صيدة  تبنت 

ال�صيد  �صد  القومية  احلملة  اإطار  يف  �صغريًا  فياًل 

من  احليوان  هذا  على  وللحفاظ  للفيلة  اجلائر 

�صندوق  ملقر  زيارتها  خالل  هذا  جاء  النقرا�س. 

وايلد  �صيلدريك  »ديفيد  الربية  احلياة  حماية 

ليف تر�صت« الذي يعمل للحفاظ على احليوانات 

الفيلة ووحيد  اأفريقيا مثل  املهددة بالنقرا�س يف 

القرن الأ�صود.

وقد تفقدت ال�صيدة الأوىل هناك �صغار الفيلة التي 

عموم  يف  اجلائر  ال�صيد  عمليات  ب�صبب  تيتمت 

اأوىل ال�صخ�صيات العامة  كينيا. وهذا يجعلها من 

يف كينيا التي تتخذ مبادرة �صخ�صية حيال الأزمة 

التي تتعر�س لها الفيلة.

احلكومة  املحيطات  لعلماء  دويل  جتمع  دع��ا 

العظيم  املرجاين  احلاجز  حماية  اىل  الأو�صرالية 

ونفايات  احل��راري  الحتبا�س  ج��راء  من  املهدد 

التجريف واملالحة والن�صاطات البحرية، ول �صيما 

املت�صلة بقطاع التعدين.

ون�صر  عاملًا،   150 امل�صرك  العالن  هذا  على  ووقع 

قبل الجتماع ال�صنوي للجنة الراث العاملي التابعة 

ملنظمة اليون�صكو التي عقدت ال�صهر املا�صي يف كمبوديا وناق�صت اإدراج احلاجز املرجاين العظيم يف قائمة 

املواقع املهددة.

وتعد اأو�صراليا اإحدى الدول الأكرث اإنتاجًا للمواد امللوثة للبحار واملحيطات، ب�صبب اعتمادها على الفحم 

يف توليد الطاقة، و�صادراتها املعدنية اىل الدول الآ�صيوية.

على  وميتد   ،1981 عام  اليون�صكو  ملنظمة  العاملي  الراث  قائمة  على  العظيم  املرجاين  احلاجز  اأدرج  وقد 

م�صاحة 345 األف كيلومر مربع قبالة ال�صواحل الأو�صرالية ال�صرقية، وهو اأكرب حاجز مرجاين يف العامل.

دعوة إلى إنقاذ الحاجز المرجاني العظيم

ازدياد السرطان في اليابان بعد فوكوشيما
اإ�صابة  اكت�صاف  مت 

ت�����ص��ع��ة اأ���ص��خ��ا���س 

ج������دد ب�����ص��رط��ان 

ال��غ��دة ال��درق��ي��ة يف 

وقوع  منذ  فوكو�صيما، 

يف  نووي  حادث  اأ�صواأ 

عامن.  قبل  اليابان 

حالت  اإجمايل  فارتفع 

حالة،   12 اإىل  الإ�صابة 

اأقل  اأو  عامًا   18 بها  امل�صابن  اأعمار  كانت 

فوكو�صيما  حمطة  يف  الن�صهار  حدوث  وقت 

اآخرون  �صخ�صًا   15 وهناك  النووية.  دايت�صي 

ي�صتبه باإ�صابتهم بال�صرطان.

الطبية  فوكو�صيما  جامعة  يف  خرباء  اأن  غري 

»الوقت  ب��اأن  اأف����ادوا 

للربط  مبكرًا  زال  ما 

الإ�صابة  ح��الت  بن 

والكارثة  بال�صرطان 

اأن  واأ�صافوا  النووية«. 

ت�صرينوبل  »ح���ادث 

ال��ذي وق��ع ع��ام 1986 

الأم����ر  اأن  اأظ���ه���ر 

بن  م���ا  ي�����ص��ت��غ��رق 

اأربعة وخم�صة اأعوام على الأقل قبل اكت�صاف 

اإ�صابات ب�صرطان الغدة الدرقية«.

الغدة  �صرطان  لإ�صابات  العام  املعدل  ويبلغ 

كل  يف  اثنن  اأو  واح��دًا  اليابان  يف  الدرقية 

مليون ولد دون الثامنة ع�صرة من العمر.

السيدة األولى »تتبنى« فيالً لحمايته

كينياتا )في الو�ضط( تالطف فياًل يتيمًا

طفل م�ضاب بال�ضرطان في فوكو�ضيما
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بحر لبنان صيف 2013
كشفت تحاليل ملياه الشاطئ اللبناني أجرتها مجلة 

»البيئة والتنمية« مع بداية الصيف أن هناك مواقع كثيرة 
مأمونة للسباحة، لكن ثمة مواقع يرتادها السابحون ىلع 

رغم أن نسب التلوث البكتيري فيها تفوق املعدالت 
املسموحة بعشرات األضعاف، خاصة يف الرملة البيضاء 

وانطلياس - ضبية ونهر الكلب واملسبح الشعبي يف 
جبيل. ووصل التلوث ىلع شاطئي طبرجا وجونية الى 
ثالثة أضعاف الحدود املقبولة. ولوحظ عدم وجود أي 

تحذير للسابحين من التلوث إال ىلع شاطئ امليناء ـ 
طرابلس، مع أنه ليس األسوأ

»البيئة والتنمية« تفحص التلوث يف مياه املسابح البحرية اللبنانية:

12 موقعًا مأمونًا و12 موقعًا غير صالح للسباحة

بيروت  ـ »البيئة والتنمية«

�صفحة  على  ُن�صرت   ،2013 )�أبريل(  ني�صان  يف 

�صورة  �لفاي�صبوك  على  و�لتنمية«  »�لبيئة  جملة 

ـ  �مليناء  �صاطئ  على  الفتة  تظهر  علماوية،  جميل  �لتقطها 

وعليها  �مليناء،  بلدية  و�صعتها  لبنان  �صمال  يف  طر�بل�س 

نظرً�  �ملكان  هذ�  يف  �ل�صباحة  بعدم  »نن�صح  �الآتي:  �لتحذير 

لتلوث �ملياه باملجارير«.

ردود  ــارت  و�أث كثرية،  تعليقات  �ل�صورة  هذه  �جتذبت 

فعل متنوعة، وتناقلها �أ�صدقاء موقع �ملجلة على �لفاي�صبوك 

لبنان  من  �لبع�س،  و�عترب  �ألف.  �ملئة  عددهم  جتاوز  �لذين 

ح�صارية  �إيجابية  خطوة  خطت  �مليناء  بلدية  �أن  و�خلــارج، 

بتحذير �لنا�س من �ل�صباحة على ذلك �ل�صاطئ. وتلقت جملة 

�الأماكن  بتحديد  تطالب  كثرية  �ت�صاالت  و�لتنمية«  »�لبيئة 

�ل�صاحلة لل�صباحة على �صو�طئ لبنان، خ�صو�صًا بعد مقابلة 

امل�سبح ال�سعبي يف الرملة البي�ساء )بعد�سة نبيل ا�سماعيل(
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طرابلس

شكا

سلعاتا

البترون

عمشيت
جبيل/القلعة
جبيل/مسابح خاصة

طبرجا

جونية

نهر الكلب

انطلياس
الجامعة األميركية

الناقورة

صور

بيسارية

صيدا

الرميلة

تصنيف شواطئ 
السباحة

نتائج فحوص مياه الشواطئ اللبنانية
ُجمعت العينات بين 21 أيار )مايو( و5 حزيران )يونيو( 2013 من مسافة تراوح بين متر 

واحد وعشرة أمتار من الشاطئ، لتعكس بالضبط نوعية مياه السباحة. أجريت الفحوص 
في مختبرات الهندسة المدنية في الجامعة األميركية في بيروت، وفق المعايير 

العلمية المتبعة. األرقام تعبّر عن كمية المستعمرات القولونية الناجمة عن البراز 
البشري )FC( في كل مئة مليليتر من المياه. كل ما هو فوق 100 يعتبر خطيراً جداً. 

وما فوق 50 يعتبر على حدود الخطر.

الجية
السعديات

الدامور
االوزاعي

الرملة البيضاء

الحمام العسكري
المنارة

الروشة

جيد / مأمون

سيئ/تلوث دائممقبول/تلوث عرضي

يف لبنان
صيف 2013

www.afedmag.com

قياس التلوث البكتيري البحري
ىلع الشواطئ اللبنانية 2007 - 2013
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8
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0

0
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118
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16

0

4
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4

1

250

3
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-

1
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2

-

-

236

أكثر من 1000

0

ـ

أكثر من 2000

220

أكثر من 1000

1

-

38

244

35

0

طرابلس/املسبح الشعبي *
شكا

سلعاتا
البترون

عمشيت
جبيل / املسبح العمومي شماالً

جبيل / مسابح خاصة جنوبًا
طبرجا
جونية

نهر الكلب
انطلياس / ضبيه

الجامعة األميركية يف بيروت
الحمام العسكري

املنارة *
الروشة

الرملة البيضاء
الدامور / السعديات

الجية
الرميلة

صيدا / شماالً
صور / جنوبًا

الناقورة

(FC/100ml) (FC/100ml)

املوقع
أيار (مايو) حزيران

(يونيو) 2007
أيار (مايو) حزيران

(يونيو) 2013

 اإلشارة )-( تدل على أن القياسات لم تؤخذ في الموقع المحدد عام 2007 الذي 
استخدم للمقارنة.

النجمة )*( هي ألرقام من المركز الوطني لعلوم البحار لموقعين لم يشملهما فحص 
»البيئة والتنمية«.
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مع رئي�س حتريرها على �إحدى �لقنو�ت �لف�صائية.

عن  معلومات  �أية  �صدور  وعدم  �ل�صباحة،  مو�صم  بدء  مع 

عمدت  �لر�صمية،  �جلهات  من  �لبحرية  �مل�صابح  مياه  نوعية 

»�لبيئة و�لتنمية« �ىل جمع عينات من مياه �ل�صاطئ، بهدف 

�ملجلة،  يف  �الأبحاث  فريق  �لعملية  توىل  �جلمهور.  تنوير 

باإ�صر�ف �ملهند�س بوغو�س غوكا�صيان، ومت حتليل �لعينات 

�جلامعة  يف  و�لبيئية  �ملدنية  �لهند�صة  ق�صم  خمترب�ت  يف 

�الأمريكية يف بريوت، وفق �ملعايري �لعلمية �لعاملية �ملعتمدة. 

جمع  مت  فقد  �ل�صابحني،  تنبيه  �لتحاليل  من  �لهدف  �أن  ومبا 

�أمتار  �لعينات من �ملو�قع على م�صافة بني مرت و�حد وع�صرة 

من �ل�صاطئ.

ــر�ء  �إج على  د�أبــت  و�لتنمية«  »�لبيئة  جملة  وكانت 

فحو�صات ملياه �ل�صو�طئ �للبنانية منذ عام 2005. وهي تقارن 

مد�ر  على  يجريها  �لتي  �لدورية  �لفحو�صات  �أرقام  مع  �لنتائج 

�لوطني  للمجل�س  �لتابع  �لبحار،  لعلوم  �لوطني  �ملركز  �ل�صنة 

وفق  �لتلوث  م�صتويات  حتديد  يتم  حيث  �لعلمية،  للبحوث 

حتليل فحو�صات متعددة يتم جمعها دوريًا من �ملوقع نف�صه. 

و�حدة،  ملرة  ولو  �لقولونية،  بالبكترييا  �لتلوث  وجود  لكن 

يعترب موؤ�صرً� خطريً�، الأنه ال ميكن حتديد مو�عيد ��صتخد�م 

�ل�صابحني للبحر.

من  قريبة  �ل�صنة  هذه  �لتحاليل  نتائج  معظم  جاءت  وقد 

نتائج حتاليل �ملركز �لوطني لعلوم �لبحار. ويقول مدير �ملركز 

�لدكتور غابي خلف �إن �أرقام �ملركز ت�صتخدم الأغر��س �لبحث 

بني  ورمبا  و�آخــر،  �صهر  بني  �لنتائج  تختلف  وقد  �لعلمي، 

�لرياح  يوم و�آخر، وفقًا لتدفق مياه �ل�صرف وحالة �ملوج وقوة 

ووجهتها. وقد ي�صّرف مطعم �أو جمرور �صغري مياه �ل�صرف 

قوة   مع  �صريعًا  ثة  �مللوِّ �لع�صوية  �ملو�د  فتتفكك  ما،  وقت  يف 

�ملوج �حلامل للأوك�صيجني.

من  ت�صتفيد  ال  �ملخت�صة  �لر�صمية  �جلهات  �أن  �ملوؤ�صف 

فيها  ت�صّنف  �أ�صبوعية  ن�صرة  الإ�ــصــد�ر  �ملركز  فحو�صات 

�ل�صو�طئ �للبنانية، خلل مو�صم �ل�صباحة على �الأقل.

�إىل  �لقولونية  �لبكترييا  من  كبرية  كميات  وجود  وي�صري 

ومنها  �ملياه،  يف  �ملوجودة  �الأمر��س  م�صببات  خطر  �رتفاع 

�لتيفوئيد،  وحمى  ــاد،  �حل و�الإ�صهال  ــني،  �الأذن �لتهابات 

�ملو�د  حتلل  �إن  ثم  �لكبد.  و�لتهاب  �ملعوي،  �ملعدي  و�اللتهاب 

�الأوك�صيجني  م�صتويات  يخف�س  �ملعاجلة  غري  �لع�صوية 

�ملذ�ب يف �ملاء، ما قد يقتل �الأ�صماك و�الأحياء �ملائية �الأخرى.

�أن  و�لتنمية«  »�لبيئة  ملجلة  �جلديدة  �لتحاليل  �أظهرت 

ز�لت  ما  �لب�صري  �لــرب�ز  من  �لناجمة  �لقولونية  �لبكترييا 

�ىل  هذ�  ويعود  لبنان.  بحر  يف  �لرئي�صي  �لتلوث  عن�صر 

ويقدر  معاجلة.  بل  �لبحر  يف  �ملجارير  ت�صريف  ��صتمر�ر 

�لبحر  يف  ت�صب  �خلام  �ملجارير  مياه  من  ليرت  مليون   300 �أن 

يوميًا. وقد تفاقم �لو�صع خلل �ل�صنو�ت �لع�صرين �الأخرية، 

حيث مت �إن�صاء �صبكات جلمع مياه �ل�صرف يف مناطق لبنانية 

عدة، لكن مل يتم و�صلها �ىل حمطات للمعاجلة، بينما بنيت 

�الأمر  ينتهي  هكذ�  �ل�صبكات.  ت�صلها  مل  معاجلة  حمطات 

�أ�صبحت  �لتي  �الأنهار،  وجماري  �الأودية  �ىل  �لعادمة  باملياه 

جمارير مك�صوفة ت�صب يف �لبحر.

ملعاجلة  حمطتان  توجد  �للبناين،  �ل�صاطئ  �متد�د  على 

�لغدير  منطقة  يف  تقعان  وهما  جزئيًا،  تعملن  �ل�صرف  مياه 

جنوب بريوت، ويف �صيد�. يف �ملقابل، هناك خم�س حمطات 

نهر وجمرور ي�سبان على �ساطئ اأنطليا�س

حمطة ملعاجلة مياه ال�سرف يف �سلعاتا

بني الريفيريا و�ساطئ اجلامعة الأمريكية يف بريوت
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معاجلة مكتملة يف طر�بل�س و�صكا و�لبرتون وجبيل و�جلية، 

�أما  لكنها ال تعمل ب�صبب عدم و�صول �صبكات �ل�صرف �ليها. 

ال  لكنها  منجزة  �صبه  فهي  �صور  �صاطئ  على  �ملعاجلة  حمطة 

تعمل لعدم وجود م�صب بحري. ومل يبد�أ بناء حمطة �ل�صرفند 

�أما يف ك�صرو�ن، فهناك خطط ملحطتني  لعدم وجود متويل. 

�أدما و�لذوق، لكن ت�صميمهما مل يبد�أ بعد على رغم توفر  يف 

�لتمويل لهما. وتبقى �مل�صكلة �لرئي�صية يف حمطة برج حمود 

على �صاطئ بريوت، �لتي مل يبد�أ �ن�صاوؤها رغم توفر �لدر��صات 

حول  �ختلف  لوجود  وذلك  �صنة،   15 من  �أكرث  منذ  و�لتمويل 

�ملوقع مع بلديتي برج حمود وبريوت. �أما يف �ملناطق �لد�خلية 

حمطتني  �أن  حني  يف  و�ليمونة،  بعلبك  يف  حمطتان  فتعمل 

مكتملتني يف �صغبني وجب جنني تعملن بنحو 10 يف �ملئة 

من طاقتهما فقط لعدم وجود �ل�صبكات.

نتائج التحاليل
بّينت �لنتائج �رتفاعًا خطريً� يف م�صتويات �لبكترييا �لقولونية 

على �صاطئ �لرملة �لبي�صاء )بريوت( و�أنطليا�س ـ �صبية ونهر 

�لكلب �صمال بريوت. و�للفت ح�صول �رتفاع كبري يف م�صبح 

جبيل �ل�صعبي، حيث ت�صاعف �لتلوث 10 مر�ت عما كان عليه 

عام 2007. ولوحظت �أرقام تلوث منخف�صة يف �مل�صابح �خلا�صة 

�إىل  يعود  وهذ�  جبيل،  يف  �ل�صعبي  �مل�صبح  جنوب  �لو�قعة 

�إبعاد م�صبات �ملجارير عنها جلهة �ل�صمال. كما تبني ح�صول 

ـ  و�مليناء  �صيد�  �صاطئ  على  �لبكتريي  �لتلوث  يف  �نخفا�س 

عامة  �صورة  تعطي  �لنتائج  �أن  �إىل  �الإ�صارة  وجتدر  طر�بل�س. 

م�صتويات  وتتفاوت  حمددة،  بفرتة  حم�صورة  �أنها  �إذ  فقط، 

�إىل  �إ�صافة  �ملجارير،  وهو  �لرئي�صي  �مل�صدر  لتدفق  وفقًا  �لتلوث 

حتاليل  �إجــر�ء  و�ملطلوب  ووجهتها.  �لرياح  وقوة  �ملوج  حالة 

�أ�صبوعية خلل مو�صم �ل�صباحة و�إعلن نتائجها للجمهور عرب 

و�صائل �الإعلم ومن خلل تعليمات توزعها �لبلديات.

�لقيا�س �ملعتمد هو عدد �مل�صتعمر�ت �لقولونية يف كل 100 

و100   50 بني  هو  ما  كل   .)FC/100ml( �ملياه  من  مليليرت 

يعترب  �ملياه  من  مليليرت   100 يف  قولونية  بكتريية  م�صتعمرة 

على حدود �خلطر. وما يتجاوز 100 م�صتعمرة �صديد �خلطر.

�صبية  ـ  �نطليا�س  �صاطئ  على  م�صتوى  �أعلى  ت�صجيل  مت 

م�صتعمرة   2000 �لكمية  ــاوزت  جت حيث  ــريوت،  ب �صمال 

 .2007 عام   1000 مع  مقارنة  مليليرت،،   100 كل  يف  قولونية 

جتاوزت  حيث  بريوت،  يف  �لبي�صاء  �لرملة  �صاطئ  هذ�  وتبع 

كمية �لبكترييا 1000 م�صتعمرة. ويف �حلالتني يبلغ �لتلوث 

وهذ�  �مل�صموحة،  �لق�صوى  �حلدود  �أ�صعاف  ع�صرة  من  �أكرث 

ما  نادرً�  �لذي  بريوت،  جنوب  �الأوز�عــي  �صاطئ  مع  يت�صابه 

ي�صتخدم لل�صباحة. وميتد �لتلوث من �لرملة �لبي�صاء، حيث 

حتى  �صمااًل  �ملحاذية  �ل�صو�طئ  �ىل  �صعبي،  م�صبح  يوجد 

�ملنارة، حيث توجد منتجعات وم�صابح خا�صة، و�إن مبعدالت 

�أقل لكنها تتجاوز �ملئة. وعلى �صاطئ نهر �لكلب، حيث توجد 

منتجعات وجممعات �صياحية فخمة، و�صلت �الأرقام �ىل 600 

 .2007 عام  ت�صجيله  مت  ما  �صعفي  من  �أكرث  وهذ�  م�صتعمرة، 

�أرقام  وجونية  طربجا  يف  �ل�صباحة  �صو�طئ  على  و�صّجلت 

مرتفعة من �لتلوث و�صلت �إىل ثلثة �أ�صعاف �مل�صموح. 

  244 من  �نخف�س  �ل�صمايل  �صيد�  �صاطئ  على  �لتلوث 

�خلطر.  حدود  على  �أي  حاليًا،   50 �ىل   2007 عام  م�صتعمرة 

بدء  �إىل  ومرّده  �لفرتة،  هذه  خلل  حت�صن  �أف�صل  يعّد  وهذ� 

عمل حمطة �ملعاجلة يف �صيد� قبل �أخذ �لعينة ب�صهر و�حد، 

مع �أنها ما ز�لت تقت�صر على �ملعاجلة �الأولية وال تعمل بكامل 

طر�بل�س  ـ  �مليناء  يف  �ل�صعبي  �مل�صبح  �صاطئ  وعلى  طاقتها. 

�نخف�س �لرقم من 102 �ىل 68، وهذ� على �حلدود �أي�صًا.

ت�صجيل  مت  و�لتي  �ل�صابحون  يرتادها  �لتي  �ل�صو�طئ  �أما 

�أرقام منخف�صة فيها، ترت�وح بني �صفر و4، فهي من �جلنوب 

يف  �الأمريكية  �جلامعة  �جلية،  �لرميلة،  �صور،  �ل�صمال:  �ىل 

�صلعاتا،  �لبرتون،  �ل�صعبي،  �مل�صبح  جنوب   / جبيل  بريوت، 

�صكا. ويف حني مت ت�صجيل �رتفاع يف �الأرقام مقارنة مع عام 

2006 يف �لد�مور / �ل�صعديات )16 �رتفاعًا من 1( وعم�صيت 

�حلدود  �صمن  �ل�صو�طئ  هذه  ز�لت  فما   )1 من  �رتفاعًا   30(

جيدة،  �خلا�صة  �مل�صابح  بع�س  نتائج  �أن  و�مللحظ  �ملاأمونة. 

�إىل  �أن �ل�صو�طئ �ملحاذية لها ملوثة، وهذ� قد يعود  يف حني 

ترتيبات الإبعاد م�صبات �ملجارير عن مو�قع بع�س �ملنتجعات.

يبقى �حلّل �لوحيد لو�صع حد للتلوث �خلطري بالبكترييا 

مياه  معاجلة  يف  �ال�صر�ع  �للبناين  �ل�صاطئ  على  �لقولونية 

يتم  وحتى  وت�صغيلها.  للتطهري  حمطات  بناء  عرب  �ملجارير، 

وز�رة  طليعتها  ويف  �لر�صمية،  �لهيئات  على  هذ�،  حتقيق 

�لبيئة ووز�رة �ل�صياحة، �لتعاون مع �جلهات �لعلمية �ملخت�صة 

�ل�صو�طئ،  على  �لتلوث  و�صع  عن  �أ�صبوعي  تقرير  الإ�صد�ر 

�ل�صحة  على  كبريً�  خطرً�  هذ�  ي�صكل  حيث  �ل�صباحة  ومنع 

�لعامة. كما ُين�صح �ل�صابحون باالبتعاد عن م�صبات �الأنهار، 

■ �لتي تعترب �أبرز بوؤر �لتلويث �لبكتريي يف �لبحر. 

جمع عينات

من �ساطئ البرتون...

... ومن �ساطئ �سكا

�ل�سور:

غوكا�سيان/البيئة  بوغو�ص 

والتنمية
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أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

متميزً�  �أمرً�  هنالك  �أن  �الأردنيين  معظم  يدرك 

»�إن�صاء«  بها  يتم  �لتي  �لطريقة  في  و��صتثنائيًا 

قدمًا  ي�صير  �لذي  ــي،  �الأردن �لنووي  �لبرنامج 

�صنو�ت  خم�س  منذ  كبير  ومالي  �صيا�صي  بدعم 

يت�صمن  �لذي  �لعالم  في  �لوحيد  �لبرنامج  الأنه 

مفاعًل نوويًا طائرً� ينتقل من مكان �إلى �آخر من 

دون �أن ي�صتقر في �أر�س و�حدة!

و�التفاقيات  �الإد�رة  من  �صنو�ت  خم�س  بعد 

�الأخرى  �لدول  تجارب  على  و�الطــلع  و�ل�صفر 

ينطلق  �لدنانير،  من  �لمليين  ع�صر�ت  و�إنفاق 

ولكنه  �صديدة.  بقوة  �الأردني  �لنووي  �لبرنامج 

�أ�صئلة  خم�صة  عن  �الإجابة  ي�صتطع  لم  �الآن  حتى 

كميات  هنالك  هل  وهي:  وهام�صية،  ب�صيطة 

موقع  هو  �أين  �الأردن؟  في  �ليور�نيوم  من  كافية 

من  �صيغطيهـا؟  ومن  كلفته  هي  ما  �لمفاعل؟ 

�أثناء  للتبريد  �للزمة  �لمياه  تاأمين  �صيتم  �أين 

�لت�صغيل �العتيادي و�لحاالت �لطارئة؟ و�أخيرً�، 

كيف �صيتم �لتخل�س من �لمخلفات �لنووية؟

عن�صر  كل  �لمهمة،  غير  �الأ�صئلة  هذه  عن  بعيدً� 

�آخر بات جاهزً� للتنفيذ.

بد�أت عملية �لترويج للمفاعل �لنووي عن طريق 

و��صحة  غير  مرجعيات  على  مبنية  ت�صريحات 

حول كميات �ليور�نيوم في �الأردن، �لتي و�صلت 

وجعلت  طن،  �ألف   70 �إلى  �لتقدير�ت  بع�س  في 

�لملك عبد �للـه �لثاني نف�صه يعلن بناء على هذه 

بعد  �ليور�نيوم  ي�صّدر  �صوف  �الأردن  �أن  �الأرقام 

�لبرنامج  الإن�صاء  �لكافية  �لكميات  ي�صتخدم  �أن 

مع  تتنا�صب  لم  �لحقل  ح�صابات  لكن  �لنووي. 

»ريو  �صركتا  �ن�صحبت  حيث  �لبيدر،  ح�صابات 

تنتو« و»�أريفا«، وهما �أكبر �صركات �لتعدين في 

�لعالم، بعدما ثبت لهما عدم وجود كميات كافية 

من �ليور�نيوم. هذ� لم يردع هيئة �لطاقة �لذرية 

�لتي ��صتمرت في �لت�صريح بوجود »كميات �أكبر 

مما كان متوقعًا«، عن طريق ��صتك�صافات قامت 

تنتو«  »ريو  �ن�صحاب  بعد  حكومية  �صركة  بها 

في  هائًل  كفاءة  �نعد�م  �أكدتا  �للتين  و»�أريفا« 

تقدير �ليور�نيوم.

�لهيئة،  ت�صريحات  بح�صب  �لمفاعل،  كلفة 

ال  ولعلها  دوالر.  بليين  �أربعة  �إلــى  �صت�صل 

حاليًا  بناوؤه  يتم  �لذي  �لوحيد  �لمفاعل  �أن  تدرك 

�إلى  تكاليفه  و�صلت  فنلند�  في  نف�صه  �لنوع  من 

�صبعة بليين يورو )9،3 بليون دوالر( وال يز�ل 

غير مكتمل. هذ� طبعا في فنلند�، �صيدة �لعالم 

يخ�صع  فل�س  كل  حيث  �لف�صاد،  محاربة  في 

يعرف  �أحــد  ال  بلدنا!  في  بالك  فما  للرقابة. 

هيئة  من  �إبــد�ع  �آخر  ولكن  �لثمن،  �صيدفع  من 

�إلى موؤ�ص�صة  �لطاقة �لذرية كان في تقديم طلب 

�ل�صمان �الجتماعي ال�صتخد�م �صيولتها �لنقدية 

�لبرنامج  في  لل�صتثمار  �لعاملين  مدخر�ت  من 

�لعظيم!

في ما يتعلق بمياه �لتبريد، ال توجد معلومات، 

ولكن �الأمر يتعلق بالموقع �لذي يتغير بين �صنة 

مدينة  في  �الأول  �لمقترح  �لموقع  كان  و�أخرى. 

�لعقبة �ل�صاحلية، ولكن ب�صبب ن�صاطها �لزلز�لي 

باتر محمد علي وردم  ـ  عّمان

رجب �سعد ال�سيد ـ  �ال�صكندرية

المفاعل 
النووي 

الطائر 

هل 
ينقرض 
العرب؟

االنقرا�ص يعني انقطاع �سلة كل اأفراد نوع ما بالوجود. واأ�سهر المنقر�سين الدينو�سورات، التي لم نعد نراها 

اإال في اأفالم الخيال العلمي وفي االأحافير التي يعثر عليها علماء الحياة القديمة، مطمورة في ال�سخور.

دين باالنقرا�ص في عالمنا المعا�سر فياأتي في مقدمتهم دب الباندا، واأنواع من اللبونيات  اأ�سهر المهدَّ اأما 

على  اأي  فعاًل،  »مهدد«  هو  ما  منها  والحيوانية،  النباتية  االأنواع  مئات  لت�سمل  القائمة  وتت�سع  البحرية. 

اإلى  اأ�سبح نادر الوجـود وفي �سبيلـه الأن يتحول  اأي  �ص«،  �سفا حفـرة من االنقرا�ص، ومنهـا ما هو »معرَّ

»مهـدد«.

ويمكن تلخي�ص عوامل االنقرا�ص في كلمة واحدة: »الجمود«. واإذا اأردنا ا�ستخدام اأكثر من كلمة، ترجمنا 

الجمود اإلى »عدم القدرة على اال�ستجابة في مواجهة المتغيرات«.

لقد ا�ستبدت بنا الوقائع المريرة التي كابدناها في االآونة االأخيرة وجعلتنا ن�سعر باأن ما يحيط بنا، نحن 

العرب، اأكبر مما يجري اأمامنـا، واأنه ربما يكون مقدمات لمتتالية من ال�ســروف، تغطي اأجيااًل قادمة، وقد 

تنتهي بنا اإلى ما ال نحب ونر�سى، ما لم ننتبه ون�ستجب.

اإن العلماء، حين ي�سارعون برفع الراية الحمراء واإعالن اأن نوعًا ما قد اأُدرج في قوائم الكائنات المهددة اأو 

�سة لالنقرا�ص، اإنما ي�ستهدفون حفز جهود الحماية، لت�سمل مظلتها هذا الكائن الذي تتدهور اأحوال  المعرَّ

وجوده في الدنيا اإلى درجة تنذر بدنو خطر االنقرا�ص منه.

در��صات  بعد  �لموقع  عن  �لنظر  رف  �صُ �لكامن 

يعرفها  معلومة  وهي  دوالر،  مليون   30 كلفت 

في  منطقة  في  كان  �لثاني  �لخيار  ثانوي.  طالب 

لمعالجة  محطة  �أكبر  من  قريبة  �الأردن  �صرق 

هذه  ��صتخد�م  �أجل  من  وذلك  �ل�صرف،  مياه 

�إذ ت�صكل  �لمياه في �لتبريد. هذ� منطق �صديد، 

مياه �ل�صرف م�صدرً� م�صتد�مًا ال ينتهي، حيث 

نووي  مفاعل  ت�صغيل  �أردني  مو�طن  لكل  يمكن 

�لعلماء  �أن  يبدو  ولكن  حاجته!  ق�صاء  بمجرد 

�لقائمين على �لم�صروع �كت�صفو� �أن من �ل�صعب 

مفاعل  لتبريد  �ل�صرف  مياه  على  �العتماد 

در��صات  بعد  طبعًا  وهذ�  ميغاو�ط،  �ألف  بطاقة 

م�صتفي�صة وجوالت ميد�نية في �لعالم حيث تم 

فتح مز�د جديد للبحث عن موقع.

من  �لتخل�س  �صيتم  كيف  يعرف  �أحد  ال  �أخيرً�، 

�لمخلفات »�لب�صيطة« �لتي �صتنتج عن �لمفاعل 

�لكلفة  دورة  في  يدخل  ال  �أمــر  وهــذ�  �لنووي، 

حاليًا.  مناق�صتهـا  تتم  �لتي  و�لت�صغيل  و�الإد�رة 

بالطاقة  �لمخت�صين  �لعلمـاء  لــدى  وقــت  وال 

في  للتفكـير  �لم�صروع  يديرون  �لذين  �لنووية 

�أن  يكت�صفون  وربما  كهذه،  جانبية  ق�صية 

يعمل  نفايات  مكب  �إن�صاء  �إلــى  حاجة  هنالك 

�لمخلفـات  هذه  من  للتخل�س  �لطمر  بطريقة 

تكنولوجيا  و�أب�صط  كلفـة  باأقـل  �لخطـرة  غير 

ممكنـة.

للتندر  م�صدرً�  �أ�صبح  �الأردني  �لنووي  �لبرنامج 

مكلفة  �صخرية  ولكنها  �لبلد.  في  و�ل�صخرية 

مو�زنة  من  �لمليين  ع�صر�ت  ت�صتنزف  �إذ  جدً�، 

وتحديات  �قت�صادية  �صائقة  من  تعاني  دولــة 

�أن يحط �لمفاعل �لطائر  �صيا�صية �صديدة. و�إلى 

في  منزلي  باحة  في  ربما  �لنهائي،  موقعه  في 

من  �لمزيد  �صاهدنا  قد  �صنكون  �لباكر،  �ل�صباح 

�لعجائب.
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جعفر طّيون ـ  بيروت

المنطقة  في  ال�سيئة  الــعــادات  من  االألــقــاب  عقدة 

المجتمع  الى  طريقها  تجد  اأخــذت  وهي  العربية. 

البيئي. فكاأن البع�ص يعتقدون اأن ال اأهمية لل�سخ�ص 

اذا لم ي�سبق ا�سمه لقب، مهما كان نوعه.

االأ�سمدة  ا�ستيراد  من  ثروته  جمع  الذي  فالمتمول 

اأنه رجل ع�سامي  اأو البطاطا، ال يجد فخراً كافيًا في 

في  باهراً  نجاحًا  وحقق  متوا�سعة  وظيفة  من  بداأ 

بلقب  ا�سمه  تذييل  على  ي�سر  فهو  لهذا  التجارة. 

التي  البيئة،  ق�سايا  في  بالطبع  »االخت�سا�سي«، 

كادت اأن ت�سبح �سغل الذي ال �سغل له.

الذي  وقد ق�سينا وقتًا طوياًل لحل لغز حرف »ك.« 

ي�ستخدمه اأحد العاملين في مجال البيئة قبل ا�سمه. 

الم�ساعدة  �ساألناهم  الذين  االأ�سدقاء  بع�ص  اأن  حتى 

خا�سة  اأمــاكــن  ــى  ال الجامح  خيالهم  فــي  و�سلوا 

وح�سا�سة، قبل اأن نكت�سف اأخيراً اأن اللقب المق�سود 

هو »الكيميائي«.

البيئي« فحّدث وال حرج. فهو  اأما عن لقب »الخبير 

قد يبداأ ب�ساعر ملهم وال ينتهي بتاجر عقارات. وقد 

يكون االثنان، ومن بينهما من المبدعين والناجحين 

االأحيان  غالب  في  يتعذر  اأنــه  غير  مجاالتهم،  في 

من  �سمعنا  وقد  البيئية.  خبرتهم  م�سمون  تحديد 

�سديق اأن امراأة عربية اأجابت عن �سوؤال، حول ماذا 

�سنة  العمر  من  البالغ  طفلها  عليه  يكون  اأن  ترغب 

ي�سبح  الأن  تطمح  اأنها  بقولها  يكبر،  عندما  واحدة 

»خبيراً األمانيًا«.

اآن االأوان للتخل�ص من »لعنة االألقاب« والتحول الى 

العمل الجدي لرعاية البيئة. وهذا يتطلب اخت�سا�سًا 

حقيقيًا والتزامًا.

عبدالهادي النجار ـ  حم�س

الفلك... 
من خرافة 

التنجيم 
إلى علوم 

الفضاء

لعنة األلقاب

على �لرغم من �أنها لم ت�صعر �أبدً� باالإحباط �أو �لندم 

�أو �لف�صل، �إال �أن عالمة �لفلك ود�د عبده توؤكد �أنها لم 

تنُج من �الأ�صئلة �لغربية �لمعهودة �لتي ت�صدم كل 

في  �لحياة  »كيف  نوع:  من  ي�صمعها  عندما  عربي 

�لخيمة و�ل�صحر�ء؟«

ود�د �لتي نتحدث عنها هي و�حدة من علماء �لفلك 

ت�صعى  �آخرين  فلك  علماء  ب�صهرة  يحظون  ال  �لذين 

ويتابع  �لعربية  ــلم  �الإع و�صائل  معظم  ــم  ور�ءه

تقارب  ال  ف�صهرتها  �لمليين.  ع�صر�ت  �أخبارهم 

�أو  حايك  مي�صال  �أو  �صّما�س  كارمن  �صهرة  مطلقًا 

ماغي فرح �أو ح�صن �ل�صارني �أو حتى نجلء قباني!

�أن  �إال  �لعرب،  �صتار  �صوبر  تكون  �أن  ت�صتحق  ود�د 

�الأر�س  على  قدميها  �أن  هي  �لوحيدة  م�صكلتها 

وفكرها في �ل�صماء، �أما من نال �ل�صهرة من »نجوم 

�لفلك« �الآخرين فاأقد�مهم في �ل�صماء وفكرهم على 

بال�صك  �لمجردة  �لحقائق  عن  تبحث  هي  �الأر�س. 

�الأمنيات  يبيعون  وهم  �لعلوم،  جميع  يميز  �لذي 

للنفو�س �لتي ��صطرب فيها �الأمل فلم تجد بّدً� من 

�أن تتعلق بحبال �لغيب.

من  خالية  باردة،  قا�صية،  تكون  ما  غالبًا  �لحقائق 

تلعب  مثيرة  جذ�بة  فهي  �الأمنيات  �أما  �لت�صويق، 

بالعقول قبل �لقلوب. �أيهما ي�صّدكم �أكثر: �أن ت�صف 

�لذي  �ل�صباح  نجم  باأنه  )فينو�س(  �لزهرة  كوكب 

�أن تتحدث عن حر�رته  �أم  �إلى �لحب و�لجمال  يرمز 

وتحيل  مئوية  درجة   450 من  تقترب  �لتي  �للهبة 

جّوه �لكبريتي �إلى جحيم ال يطاق؟

فكرهم  ��صتغل  قــوم  يوجد  ال  �لتاريخ  فجر  منذ 

منطقتنا.  �أبناء  حال  هي  كما  �الأر�س  قبل  بال�صماء 

فهم  �لفلكية  لعلومه  ��صتهر  �صعب  هناك  كان  فاإذ� 

رجال  هناك  كان  و�إذ�  �لر�فدين،  �أبناء  �لبابليون 

بينهم  يكن  فلم  �ل�صماء  مو�قيت  �صغلتهم  دين 

�أنتحّدث  �لقديمة.  م�صر  كهنة  فهم  بعمق  هو  من 

مخطوطة  �صاحب  �الإ�صكندر�ني  بطليمو�س  عن 

�لبّتاني  عن  �أم  �لفلك،  في  موؤلف  �أقدم  �لمج�صطي 

عرفتهم  فلكيًا  عالمًا  ع�صرين  �أهم  �أحد  حّر�ن  �بن 

�لدم�صقي  �ل�صاطر  �بن  عن  �أم  جمعاء،  �لب�صرية 

ومر�صده �لفلكي على جبل قا�صيون؟

�لترّدي  زمن  في  ــه،  �أن هو  �إدها�صًا  �الأكثر  ــر  �الأم

علماء  تنجب  �لعرب  �أر�س  ز�لت  ما  هذ�،  �لعربي 

عبده،  ود�د  �لم�صرية  �أمثال  من  حقيقيين   
ٍ

فلك

�لحّبال،  �صادّية  و�ل�صورية  �لباز،  فاروق  ومو�طنها 

�إدغار �صويري  و�لعر�قي حميد �لنعيمي، و�للبناني 

�صاهين،  وم�صطفى  �لحلو  ــورج  ج ومو�طنيه 

وغيرهم �لكثير.

�صفة  معظمهم  ��صم  ي�صبق  �أن  �لموؤ�صف  لمن  و�إنه 

�ل�صفة  هذه  وكاأن  عربي«،  �أ�صل  من  »�الأميركي 

يقت�صر  �لعربية  �لبلد  دور  �أن  لحقيقة  مهذب  لفظ 

�أخرى  بلد  �إلى  طردها  ثم  �لكفاء�ت  �إنجاب  على 

هي  كما  �لتفوق،  متطلبات  لها  وتوفر  قيمتها  تقّدر 

ال  �لذي  �لمهملة  �الأر�ــس  في  �لكريم  �لحجر  حال 

تجيد  �لتي  �الأيادي  بف�صل  �إال  ولمعانه  بريقه  يظهر 

�صقله!

�لنا�س في بلدنا ال يعرفون قيمة هذ� �لحجر �لكريم، 

�أيديهم،  بين  يلمع«  »ال  خام   
ٌ
حجر بب�صاطة  الأنه 

ظروف  تجتاحه  العربي  فالنوع  االإنذار.  �سفارات  ونطلق  النواقي�ص،  وندق  الحمراء،  الراية  نرفع  ونحن 

انتهت  كائنات  تهدد  التي  وتلك  التي ح�سلت،  تلك  االنقرا�ص،  اإلى حوادث  اأدت  التي  بتلك  ال�سبه  �سديدة 

اأحوالها اإلى و�سع �سديد الحرج.

معذرًة، فنحن ال نبالغ، اأو ـ اإن �سئت الدقة  ـ ال نبالغ كثيراً، واإنما نعمد اإلى ت�سخيم فكرة، على نحو ما يفعل 

الم�ستغلون بفن الدراما، لن�سد االنتباه اإليها. وعلى اأي حال، فاإن التاريخ يخبرنا عن اأمم و�سعوب لم يعد 

لها وجود في عالمنا المعا�سر... تاآكلت على مدى االأجيال والقرون حتى اندثرت. وفي بداية القرن الحالي، 

ن�سرت اليون�سكو تقريراً يفيد باأن القرن الع�سرين �سهد انقرا�ص ع�سرات من الثقافات واللغات، ل�سعوب 

اأ�سقام،  اأ�سابها من  اأكثر، ولم ت�ستجب لما  اأو  اأج�سادها قبل قرنين  اأخذت ت�سرب في  كانت عوامل الوهن 

فاجتاحتها االأحداث والمتغيرات التي ال ترحم �سعيفًا اأو غافاًل.

الجدير بالذكر اأننا نعاي�ص االآن كائنًا حيًا »ذكياً« هو الدب القطبي، الذي ا�ست�سعر اأن حرارة جو االأر�ص في 

اإال على �سطح الجليد، وال طاقة له  اإنه ال يطيق العي�ص  اإلى الماء.  اأن يغادر الياب�سة  ارتفاع مطرد، فقرر 

بالغو�ص الأكثر من دقائق قليلة للقن�ص. فكيف �ستكون الحال اإن ذاب جليد القطب ال�سمالي بفعل حرارة 

االأر�ص المتزايدة؟ وجـد الدب القطبي الحل، وراأى اأن يبداأ ـ قبل فوات االأوان ـ في التهيوؤ لحياة الماء. وثمة 

�سـواهد على اأنه اآخٌذ في اكت�ساب القدرة على الغو�ص زمنًا اأطول.

لون عليه �لجو�هر �لتقليدية �لبخ�صة لرو�جها  ويف�صّ

و�صهولة �لح�صول عليها، وهي فوق كل ذلك تنا�صب 

�أن  �لم�صتغرب  من  لي�س  ولذلك  �الأذو�ق.  جميع 

�لمو�طن  ذهن  �إلى  يتبادر  ما  �أول  هي  �الأبر�ج  تكون 

�لعربي عند �لحديث عن علم �لفلك، بل �الأدهى من 

�لمو��صيع  �أبرز  �أحد  �ليوم«  »حّظك  يكون  �أن  ذلك 

�نه  ويقول  �لبيئة  عنو�ن  يحمل  �إلكتروني  موقع  في 

علوم  وكاأن  �لم�صتد�مة.  �لتنمية  لتحقيق  ي�صعى 

�لبيئة وق�صاياها ال تحقق �لت�صويق و�لجذب �للذين 

تحققهما �أخبار برج �لحوت وبرج �لدلو.

»ق�صة  �ل�صهير  موؤلفه  في  ديــور�نــت  ويــل  يقول 

ينتهي  فاإنه  بالخر�فة  �ل�صحر  بد�أ  »لئن  �لح�صارة«: 

بالعلوم«. وعليه، فال�صياق �لتاريخي لمعرفة �صحر 

�لغيب عن طريق مر�قبة �لكو�كب و�لنجوم �أّدى �إلى 

ن�صاأة علوم �لف�صاء وتطورها. ومع ذلك فاإن بع�صنا 

ما ز�ل ي�صّر على �لبقاء في دو�مة �لخر�فة!
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أمن الغذاء
واستدامة الزراعة

يف املنطقة العربية

موضوع الغالف
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أثّرت السياسات واملمارسات الزراعية السابقة يف البلدان 
العربية سلبًا ىلع القدرة البيولوجية ملواردها الزراعية، 
التي تعاني حاليًا من االستخدام غير الفّعال، وانخفاض 

اإلنتاجية، وتدهور األراضي، وانجراف التربة، ونضوب 
طبقات املياه الجوفية، وتلّوث موارد املياه. وإذا استمرّت 

متابعة سياسات تحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي 
باألساليب املعتادة نفسها، من دون اعتبار القيم البيئية، 

فإن ذلك يُضعف دور الزراعة كمصدر للغذاء ومساهم 
يف التنمية االجتماعية  ـ  االقتصادية.

ونظرًا لألوضاع غير املستقرة يف قطاع الزراعة حاليًا، 
وتزايد ندرة موارد املياه والتأثيرات املحتملة لتغيّر املناخ، 

تواجه البلدان العربية تحديات عسيرة وقيودًا قد تقف 
حجر عثرة أمام تطلّعاتها إلى االكتفاء الذاتي الغذائي 

ىلع الصُعد الوطنية وتحت اإلقليمية واإلقليمية. فال بد 
للدول العربية من أن تطّور ثورة خضراء جديدة، مرتكزة 

إلى سياسات وممارسات زراعية كفيلة باستعادة التوازن 
بين الطلب ىلع املوارد الزراعية والقدرة البيولوجية 

الزراعية، مع املحافظة ىلع ذلك التوازن، ويف الوقت 
عينه تعزيز التعاون اإلقليمي ىلع أساس امليزات النسبية 

يف املوارد الزراعية.
وفقًا لهذا النموذج، ثّمة خيارات عديدة متاحة لتحسين 

االكتفاء الذاتي من الغذاء، منها رفع كفاءة الري، 
وزيادة إنتاجية املحاصيل وإنتاجية املياه، والحّد من ندرة 

املياه عن طريق استخدام موارد مائية غير تقليدية 
وتطوير الزراعة املطرية. عالوة ىلع ذلك، باستطاعة 

واضعي السياسات اعتماد مفهوم »املياه االفتراضية« 
كأداة لدراسة بدائل أخرى من أجل األمن الغذائي

عبدالكريم �سادق

تحقيق  �إلى  عقود  ب�صعة  منذ  �لعربية  �لدول  �صعت 

في  �لذ�تية،  م�صادرها  على  �عتمادً�  �لغذ�ئي  �الأمن 

ت�صفر  ولم  �لمياه.  وندرة  �لزر�عية  �الأر��صي  محدودية  ظل 

لمقابلة  كافية  غذ�ئية  �صلع  �إنتاج  عن  �الآن  حتى  جهودها 

�لطلب، فظل �عتمادها كبيرً� على �لو�رد�ت �لغذ�ئية.

ل�صيا�صات  �لعربية  ــدول  �ل في  �لــزر�عــة  خ�صعت  لقد 

�لمو�رد  �أن  �لح�صبان  في  تاأخذ  لم  و�إجــر�ء�ت  وممار�صات 

قدرة  ذ�ت  هي  و�لمياه،  �لزر�عية  كاالأر��صي  �لطبيعية، 

و��صتيعاب  �صنويًا  خدماتها  تجديد  على  محدودة  بيولوجية 

�صادق  عــبــد�لــكــرمي  ــور  ــت ــدك �ل

م�صت�صار �قت�صادي يف �ل�صندوق 

�القت�صادية  للتنمية  �لكويتي 

�لعربية.
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�إقامة  �إدر�ك  عدم  وقاد  �ال�صتهلك.  عن  �لناجمة  �لنفايات 

�لمو�رد  على  ثقيلة  ب�صمة  �إر�صاء  �إلــى  �لمطلوب  �لتو�زن 

باأ�صكال  �لبيئة  تدهور  في  تمثلت  �لطبيعية،  �لزر�عية 

مختلفة، كت�صحر �الأر��صي �لزر�عية و�نجر�ف �لتربة و�لغدق 

و�لتملح و��صتنز�ف �لمياه �لجوفية وتدهور نوعيتها في عدد 

من �لدول �لعربية.

ت�صكـل �الأر��صي �لزر�عية �أحد �الأنو�ع �ل�صتة من �الأر��صي 

�لمنتجة بيولوجيًا، �لمعتمدة في در��صة �لب�صمة �لبيئية في 

�لدول �لعربية �لتي ت�صمنها �لتقرير �ل�صنوي للمنتدى �لعربي 

��صتنادً�  �ت�صح،  وقد   .2012 للعام  )�أفــد(  و�لتنمية  للبيئة 

�لعام  منذ  ت�صتهلك  �لعربية  �لبلد�ن  �أن  �لتقرير،  بيانات  �إلى 

ت�صتطيع  مما  بكثير  �أكثر  �لزر�عية  �الأر��صي  مو�رد  من   1961

هذه  بين  كبيرة  تباينات  وهناك  توفيره.  �لبيولوجية  قدرتها 

وفي  �لزر�عية  الأر��صيها  �لبيولوجية  �لقدر�ت  في  �لبلد�ن 

بين  كبير  فارق  من  تعاني  جميعًا  �أنها  �إال  �لبيئية،  ب�صماتها 

بم�صاحة  قيا�صها  وفق  �لبيئية  و�لب�صمة  �لبيولوجية  �لقدرة 

�إنتاجية هكتار عالمي للفرد. وقد �ت�صعت �لفجوة بين �لقدرة 

�لبيولوجية �لزر�عية و�لب�صمة �لزر�عية في �لدول �لعربية من 

عالمي  هكتار   0.26 �إلى   1961 عام  للفرد  عالمي  هكتار   0.14

للفرد عام 2008. و�صهدت دول مجل�س �لتعاون �لخليجي فرقًا 

بالمقارنة   ،2008 عام  للفرد  عالمي  هكتار   0.70 بمقد�ر  كبيرً� 

 0.57( �لبيولوجية  �لقدرة  بين  تقريبًا  �لتو�زن  ��صتقر�ر  مع 

هكتار عالمي للفرد( و�لب�صمة �لزر�عية )0.59 هكتار عالمي 

للفرد( في �لعالم ككل.

�لمو�رد  توفرها  �لتي  �لخدمات  على  �لمحافظة  وتتطلب 

��صتخد�م  تر�صيد  على  �لم�صتخدمين  حر�س  �لطبيعية 

�الأر��صي و�لمياه بكميات مدرو�صة ال تتجاوز حدود �لتجديد 

�أن ال تتجاوز  �أي  �أو �لقدرة على ��صتيعاب �لنفايات،  �لطبيعي 

�لطبيعية  �لبيولوجية  �لمو�رد  قدرة  ما  لبلد  �لبيئية  �لب�صمة 

على توفير �لمو�رد �لمطلوبة.

تحسين كفاءة الري واالنتاجية
ظل  في  �لزر�عية،  �لمو�رد  قدرة  في  �لمتفاقم  للعجز  نظرً� 

يعاني  �ل�صكان،  ونمو  �لطبيعية  للمو�رد  �لمتز�يد  �ال�صتهلك 

قطاع �لزر�عة في �لمنطقة �لعربية حاليًا من تفاقم ندرة �لمياه 

تحقيق  متابعة  �أن  كما  �لمناخ.  لتغير  �لمحتملة  و�لتاأثير�ت 

و�لممار�صات  بال�صيا�صات  �لغذ�ئي  �لذ�تي  �الكتفاء  هدف 

�لبيئية،  للقيم  �عتبار  دون  من  نف�صها،  �لمعتادة  �لزر�عية 

وعدم  �لتدهور  من  لمزيد  �لزر�عة  قطاع  تعري�س  �صاأنه  من 

�ال�صتد�مة.

لذ� ال بد للدول �لعربية من �أن تنتهج ��صتر�تيجيات زر�عية 

�لتو�زن  با�صتعادة  كفيلة  وممار�صات  �صيا�صات  �إلى  مرتكزة 

�لبيولوجية،  وقدرتها  �لزر�عية  �لمو�رد  على  �لطلب  بين 

ثمة  �لنهج،  هذ�  �إطار  وفي  �لتو�زن.  ذلك  على  و�لمحافظة 

�لغذ�ء.  من  �لذ�تي  �الكتفاء  لتح�صين  متاحة  عديدة  خيار�ت 

�لمحا�صيل،  �إنتاجية  م�صتوى  تح�صين  �لخيار�ت  هذه  ومن 

ورفع كفاءة �لري و�إنتاجية �لمياه، وزيادة �لمو�رد �لمائية غير 

�لتقليدية كمعالجة مياه �ل�صرف �ل�صحي بم�صتويات منا�صبة 

للزر�عة، وح�صاد �الأمطار، وتطوير �لزر�عة �لمطرية، وتعزيز 

�لمو�رد  في  �لن�صبية  �لميزة  �أ�صا�س  على  �لعربي  �لتعاون 

عن  ف�صًل  �الفتر��صية«،  »�لمياه  مفهوم  و�عتماد  �لزر�عية، 

�لربيع  على  قت  ُعلِّ �لتي  �لكبرية  �الآمال 

لي�س  مريرة،  بوقائع  ت�صطدم  �لعربي 

�ل�صيا�صية  �ال�صطر�بات  ب�صبب  فقط 

غري  ــوى  ق ب�صبب  �أي�صًا  بل  ــرة،  ــد�ئ �ل

�أ�صعار  تقلبات  خ�صو�صًا  جيدً�،  معروفة 

�ملدقع.  و�لفقر  و�إمد�دتها  �لغذ�ئية  �ملو�د 

وال �صك يف �أن ترجمة �الأمل �ىل معي�صة 

فعالة،  �صيا�صة  على  ترتكز  �أف�صل 

�لو�صول  تقت�صي  �لفعالة  و�ل�صيا�صة 

�أي�صًا  هي  ودقيقة،  و�فية  معلومات  �إىل 

�صبيل  فعلى  �ملنطقة.  يف  �صحيحة 

علنية  متاحة  لي�صت  �لفقر  �أرقام  �ملثال، 

تقريبًا،  �ملنطقة  بلد�ن  ن�صف  يف  �إال 

حتديثها  وتــرية  يف  كبري  �ختلف  مع 

ودقتها.

على  معلومات  قاعدة  هناك  باتت  و�الآن 

جتمع   Arab spatial تدعى  �الإنرتنت 

و�لتنمية  �لغذ�ئي  ــن  �الأم عن  بيانات 

وموؤ�ص�صات  �ملنطقة  حكومات  مــن 

ميكن  خر�ئط  يف  وتعر�صها  دولــيــة، 

�مل�صتوى  �ىل  تكبريها  للم�صتخدمني 

�لوطني،  وحتــت  و�لوطني  �القليمي 

وهكذ�  »بك�صل«.  م�صتوى  �ىل  وحتى 

ميكنهم �إعد�د خر�ئطهم �خلا�صة �ملزودة 

مبعلومات من �ختيارهم.

ويف و�صع �مل�صتخدمني �لنقر على �أي بلد 

�لـ 22 للطلع على  �لبلد�ن �لعربية  من 

فيها  مبا  موؤ�صر،   100 حول  معلومات 

و�حلكم  �لكلي  باالقت�صاد  �ملتعلقة  تلك 

و�ملياه  و�لــزر�عــة  و�لتجارة،  �لر�صيد، 

و�لتغذية  و�ل�صحة  و�لفقر  و�لطاقة، 

و�خلدمات، و�ل�صكان و�لدخل.

�لدويل  �ملعهد  طورها  �لتي  �الأد�ة،  هذه 

 )IFPRI( �لغذ�ئية  �ل�صيا�صات  الأبحاث 

للتنمية  ــدويل  �ل �ل�صندوق  من  بدعم 

و�ملــجــمــوعــة   )IFAD( �لــزر�عــيــة 

ــاث �لــزر�عــيــة  ــح ــلأب �ال�ــصــتــ�ــصــاريــة ل

�أمــام  مفتوحة   ،)CGIAR( �لدولية 

خا�س  ب�صكل  مفيدة  لكنها  �جلميع. 

و�ل�صيا�صات  �لقر�ر  و�صانعي  للباحثني 

ومعاهد  و�ل�صحافيني  و�ال�صت�صاريني 

�الأبحاث و�ملحللني، �لذين ميكنهم �أي�صًا 

 Arab Spatial �ىل  بياناتهم  تقدمي 

و�نعد�م  �لفقر  مكافحة  يف  م�صاهمة 

�الأمن �لغذ�ئي.

�الأطل�س  هــذ�  على  �الطـــلع  ميكن 

�لتفاعلي من خلل �ملوقع �الإلكرتوين 

www.arabspatial.org 

Arab Spatial أطلس تفاعلي
للتنمية واألمن الغذائي العربي
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تحظى  �لنامي  �لعالم  في  و�أقاليم  بلد�ن  مع  �لعربي  �لتعاون 

بوفرة من �لمو�رد �لزر�عية.

بالمياه  �لعالم  دول  �أفقر  من  �لعربية  ــدول  �ل تعتبر 

منها،  �لفرد  بن�صيب  �أو  مطلق  ب�صكل  �لمتجددة،  �لطبيعية 

�إذ �أنها لم تتجاوز 840 مترً� مكعبًا للفرد عام 2011، بالمقارنة 

7000 متر مكعب للفرد. وت�صتهلك  �لعالمي وهو  �لمعدل  مع 

�إجمالي ��صتخد�مات �لمياه في  �لزر�عة نحو 85 في �لمئة من 

�لمئة.  في   40 تتجاوز  ال  متدنية  وبكفاءة  �لعربية،  �لمنطقة 

بمقد�ر  مثًل  كالحبوب  �لزر�عية،  �لمحا�صيل  �إنتاجية  �أن  كما 

�لمعدل  ن�صف  نحو  تمثل  �لهكتار،  في  كيلوغر�مًا   1812

�لعالمي �لذي بلغ 3568 كيلوغر�مًا في �لهكتار عام 2010.

�إنتاجية �لمحا�صيل  وهكذ� فاإن رفع كفاءة �لري وتح�صين 

�ل�صلع  �إنتاج  لزيادة  �لمتاحة  �لخيار�ت  �أهم  يمثلن  �لزر�عية 

�لعربية  �لمنطقة  �أن  �العتبار  في  �أخذنا  ما  فاإذ�  �لغذ�ئية. 

للزر�عة،  �لمياه  من  مكعب  متر  بليون   218 نحو  ت�صتخدم 

من  �لمئة  في   70 �إلى  �لمئة  في   40 من  �لري  كفاءة  رفع  فاإن 

�صاأنه توفير نحو 65 بليون متر مكعب من �لمياه تكفي الإنتاج 

تح�صين  �أن  كما  �لحبوب.  من  طن  مليون   40 على  يزيد  ما 

ي�صاعف  �أن  يمكن  �لعالمي  �لمعدل  م�صتوى  �إلى  �الإنتاجية 

فاإن  ولذ�  طن.  مليون   100 نحو  �إلى  لي�صل  �لحبوب  �إنتاج 

فجوة  تغطية  معًا  و�الإنتاجية  �لري  كفاءة  تح�صين  �صاأن  من 

ما  ولكن   .2030 �صنة  �لعربية  �لمنطقة  في  �لمتوقعة  �لحبوب 

�ل�صبيل �إلى ذلك؟

�لري  كفاءة  تح�صين  يمكن  وال  معقدة،  عملية  �لزر�عة 

و�لتجارب  �لبحوث  ــر�ء  �إج دون  من  �لمحا�صيل  و�إنتاجية 

�لزر�عية  بالمعرفة  يتمتع  مـــز�رع  دون  ــن  وم ــة،  ــلزم �ل

وتطبيقاتها. وقد بينت تجارب �لبحوث �لزر�عية �أن �لتقنيات 

�لزر�عية �لمنا�صبة تظل قا�صرة عن تحقيق �لهدف �لمن�صود 

ومعرفة  بكفاءة.  ال�صتخد�مها  �للزمة  �لمعرفة  تتو�فر  لم  ما 

�أهمية  تقل  ال  و�أنو�عها  �لزر�عية  �لمدخلت  بكميات  �لمز�رع 

عن معرفته ��صتخد�م تقنيات �لري بكفاءة.

مياه غير تقليدية
ال تقت�صر خيار�ت �الأمن �لغذ�ئي �لذ�تي في �لمنطقة �لعربية 

خيار�ت  هنالك  بل  و�الإنتاجية،  �لري  كفاءة  تح�صين  على 

�أخرى تتعلق بزيادة �لمو�رد �لمائية للزر�عة، كمعالجة مياه 

�ل�صرف �ل�صحي بم�صتويات منا�صبة. فا�صتخد�م هذ� �لم�صدر 

�لمـائي ال يـز�ل متدنيًا في �لمنطقة �لعربية. وتكمن �أهميته 

في �أنه يحقق هدفين معًا، يتمثل �أحدهما في �لمحافظة على 

للري.  �لمتو�فرة  �لمائية  �لمو�رد  زيادة  في  و�الآخر  �لبيئة، 

وتعتبر �لكويت في مقدمة �لدول �لعربية من حيث ��صتغللها 

لمياه �ل�صرف �ل�صحي، من خلل �إن�صاء محطة �ل�صليبية عام 

بم�صتويات  يوميًا  مكعب  متر  �ألف   425 نحو  ومعالجة   ،2004

عالية من �لتقنية.

�لمو�رد  زيادة  في  ودوره  �لمياه  ح�صاد  �إغفال  يمكن  وال 

�لتكميلي،  �لــري  خلل  من  �الإنتاجية  وتح�صين  �لمائية 

خ�صو�صًا في فتر�ت �لجفاف.

�لدول  عليها  تعتمد  �لتي  �الإفتر��صية«  »�لمياه  وهنالك 

��صتير�د  خلل  من  �لغذ�ئية،  �لفجوة  ل�صد  حاليًا  �لعربية 

�لخيار  وهذ�  خارجية.  مائية  بمو�رد  �إنتاجها  يتم  �لتي  �ل�صلع 

�صيا�صات  من  له  يتعر�س  لما  وفقًا  �لمخاطر  بع�س  تكتنفه 

�أنه يظل خيارً� قائمًا  �إال  �إمد�د�ت �لغذ�ء في �لدول �لم�صدرة، 

حظر  �أو  قيود  دون  من  �لخارجية  �لظروف  له  توفرت  ما  �إذ� 

�لغذ�ء  �أزمة  �أثناء  �لدول  بع�س  مار�صته  وقد  �لت�صدير،  على 

�لعالمية في �ل�صنو�ت �الأخيرة.

�لتي  للبلد�ن  منا�صبًا  خيارً�  �الفتر��صية  �لمياه  وتعتبر 

تعاني من �صح �لمياه، �إذ يتيح لها فر�صة تعزيز �الأمن �لغذ�ئي 

من  بداًل  للمياه،  �ال�صتهلك  �لكثيفة  �لمنتجات  با�صتير�د 

��صتخد�م مو�رد �لمياه �لمحلية الإنتاج �صلع غذ�ئية منخف�صة 

�لقيمة. وعلى رغم �لمخاوف ب�صاأن �صيا�صات �لتجارة �لدولية 

في  �لزر�عي  �لتطور  على  و�أبعادها  �لزر�عية  بالمنتجات 

�لبلد�ن �لم�صتوردة للأغذية، فاإن فو�ئد �لمياه �الفتر��صية ال 

تقت�صر على �أنها تعزز �آفاق �لتعاون بين �لدول �لعربية ذ�تها 

ولكنها  �لزر�عية،  �لمو�رد  في  �لن�صبية  �لمز�يا  �أ�صا�س  على 

�لمائية  �لمو�رد  الإد�رة  باأد�ة  �ل�صيا�صات  و��صعي  تزود  �أي�صًا 

في  و�لبيئية  و�الجتماعية  �الإقت�صادية  �العتبار�ت  �أخذ  مع 

�لمياه  بخيار  �لتو�صع  يمكن  ذلك،  عن  وف�صًل  �لح�صبان. 

تملك  �لتي  �لعربية  �لدول  بين  �لتعاون  لي�صمل  �الفتر��صية 

تحظى  �لتي  �الأخرى  �لنامية  و�لدول  لل�صتثمار  مالية  مو�رد 

�لم�صالح  تبادل  �أ�صا�س  على  وذلك  �لزر�عية،  �لمو�رد  بتوفر 

و�صمان ��صتد�مة �لتعاون.

على  �لعربية  �لــدول  من  كل  قــدرة  محدودية  ظل  وفي 

تحقيق �أمنها �لذ�تي �لغذ�ئي منفردة، فاإن �لتباين في �لمو�رد 
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للأمن  ��صتر�تيجيًا  خيارً�  بينها  �لتكامل  يجعل  �لزر�عية 

مثل  �أهمية  �لدول  هذه  �أدركــت  وقد  �لمنطقة.  في  �لغذ�ئي 

هذ� �لخيار، �إذ يمثل �لبرنامج �لطارئ للأمن �لغذ�ئي �لعربي 

�لغذ�ء.  مجال  في  �لعربي  �لتعاون  تعميق  نحو  هامة  خطوة 

وباعتبار �أن ق�صية �الأمن �لغذ�ئي تحيط بها جو�نب �صيا�صية 

و�قت�صادية و�جتماعية وبيئية، فلي�س هناك حل و�حد جاهز 

خيار�ت  �لعربية  �لبلد�ن  �أمام  بل  عام،  بوجه  تطبيقه  يمكن 

�لفنية  جدو�ها  �صوء  في  �أولوياتها،  بح�صب  تنفيذها  يمكن 

من  �إطار  وفي  و�لبيئية  �الجتماعية  وتاأثير�تها  و�القت�صادية 

�ل�صيا�صات �ل�صحيحة و�أف�صل �لممار�صات �لزر�عية.

ح�صد  �لخيار�ت  لهذه  �لعربية  ــدول  �ل تنفيذ  ويتطلب 

من  ذلك  كان  و�صو�ء  �للزمة.  �ال�صتثمار�ت  لتمويل  �لمو�رد 

�لقطاع  من  �أو  ر�صمية  تنموية  م�صاعد�ت  �أو  محلية  م�صادر 

�لتاأكد  �ل�صروري  فمن  �لم�صادر،  تلك  من  مزيجًا  �أو  �لخا�س 

جيدة  جــدوى  در��صات  على  مبنية  �ال�صتثمار�ت  �أن  من 

ت�صمل  بل  وحدها  �الإنتاج  جو�نب  على  تقت�صر  ال  ــد�د،  �الإع

�لت�صهيلت �الأخرى في �صل�صلة �لقيمة �لم�صافة، مثل �لنقل 

�ل�صلع  كمية  على  للمحافظة  و�لتوزيع،  و�لت�صويق  و�لتخزين 

عن  �لناجمة  للخ�صائر  وتفاديًا  ونوعيتها  �لمنتجة  �لغذ�ئية 

مرحلة ما بعد �لح�صاد.

دعم البحوث الزراعية
على رغم �فتقار �لمنطقة �لعربية للمو�رد �لمائية �لتي ال غنى 

عنها الإنتاج �لغذ�ء، �إال �أن تعزيز �الأمن �لغذ�ئي �لعربي ��صتنادً� 

�إلى �لمو�رد �لزر�عية �لمتاحة في �لمنطقة يتطلب في �لمقام 

�الأول ��صتغلل تلك �لمو�رد في �إطار ��صتر�تيجية قائمة على 

�لتو�زن �لمطلوب بين �لقدرة �لبيولوجية و�لب�صمة �لزر�عية 

ولكي  �لزر�عية.  �ال�صتد�مة  �صمان  �أجل  من  �لمو�رد،  لتلك 

وممار�صات  �صيا�صات  �تباع  من  بد  ال  �لهدف،  هذ�  يتحقق 

�إطار من �لقو�نين و�الأنظمة �لتي تعزز  و�إجر�ء�ت زر�عية في 

خلل  من  وذلك  �إنتاجيتها.  ورفع  �لمو�رد  ��صتخد�م  كفاءة 

�لو�صائل  �أنجع  ال�صتك�صاف  �لزر�عية  �لبحوث  بر�مج  دعم 

نتائجها  تطبيق  وتعميم  �لمن�صودة،  �الأهــد�ف  تحقيق  في 

�إلى  توؤدي  �لتي  �لمعرفة  من  �أ�ص�س  على  �لمز�رعين  قبل  من 

�لزر�عية و�لمحافظة على قدرتها  �ال�صتغلل �الأمثل للمو�رد 

على �لتجديد و��صتيعاب �لنفايات.

ونتيجة للمخاوف ب�صاأن قدرة �الأر�س �لبيولوجية �الآخذة 

يف �لن�صوب و�لناجمة عن �أمناط �لتنمية �حلالية، برزت �آر�ء 

و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  عر�صه  بديًل  منوذجًا  توؤيد 

»�القت�صاد  حول   2011 للعام  �ل�صنوي  تقريره  يف  ــد(  )�أف

»يعطي  للتقرير،  ووفقًا  متغري«.  عربي  عامل  يف  �الأخ�صر 

ي�صمح  مما  �لطبيعي،  �ملال  لر�أ�س  قيمة  �الأخ�صر  �القت�صاد 

يف  �العتبار  بعني  �لب�صرية  للأن�صطة  �خلارجية  �الآثار  باأخذ 

عملية �تخاذ �لقر�ر�ت، على �أمل حتقيق �لتنمية �القت�صادية 

�لبيئية  للأنظمة  �الإيكولوجية  ــدود  �حل تخطي  دون  من 

حتقيق  بغية  �القت�صادية،  �الأو�صاع  على  �صلبًا  �لتاأثري  �أو 

�ال�صتد�مة �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية«.

ويجدر �لتنويه باأن �ل�صعي لتحقيق »�الأمن �لغذ�ئي« ال بد 

من �أن يقرتن بالعمل على حتقيق »�أمن �لتغذية«، من خلل 

تكثيف �لتوعية ب�صاأن كمية ونوعية �لغذ�ء �للزم للمحافظة 

■ على �لبقاء و�ل�صحة �لعامة. 

بذور 
بلدي

نا�صطون ومز�رعون 

�ساركوا يف حملة 

»بذور بلدي« قرب وزارة 

الزراعة يف القاهرة، 

واآخرون يف ال�سوارع

�لقاهرة  ـ   »البيئة والتنمية«

قام   ،2013 )مــايــو(  �أيــار   23 �صباح 

بلدي«  ــذور  »ب حملة  يف  نا�صطون 

يف  �لزر�عة  وز�رة  قرب  �صخمة  الفتة  بو�صع 

ور�ثيًا  �ملحورة  »�ملحا�صيل  عليها  كتب  �لقاهرة 

ووزعــو�  و�مل�صتهلك«.  �لــفــلح  �صد  جرمية 

�ل�صماح  خماطر  حول  �ملو�طنني  على  من�صور�ت 

با�صتخد�م �لبذور �ملعدلة ور�ثيًا يف �لبلد.

�صناعات  تــرويــج  �حلــمــلــة  وتــنــاهــ�ــس 

�صل�صلة  عرب  �لبذور  لهذه  �حليوية  �لتكنولوجيا 

من  بالعديد  تاأتي  �أنها  ومنها  ــاء�ت،  �الإدع من 

وزيادة  �ملبيد�ت  ��صتخد�م  تخفي�س  مثل  �لفو�ئد 

�لفلحني  �أن  �إىل  وتنبه  �ل�صحية.  �ملحا�صيل 

وجدو�  ور�ثيًا  �ملعدلة  �لبذور  ��صتخدمو�  �لذين 

يف  جعلتهم  مفرغة،  حلقة  و�صط  �أنف�صهم 

موضوع الغالف
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�لدولية  �ل�صركات  على  �لتام  �العتماد  من  حالة 

�خلا�صة  و�ملبيد�ت  و�الأ�صمدة  �لبذور  توفر  �لتي 

تعر�س  ذ�ته  �لوقت  ويف  باهظة،  باأ�صعار  بها 

�ل�صيادة �لغذ�ئية للبلد خلطر ج�صيم. ومع زيادة 

�ملعدلة  �ملحا�صيل  �أخلت  �ملبيد�ت،  ��صتخد�م 

�الإيكولوجية،  وبالنظم  �لرتبة  بجودة  ور�ثيًا 

وخف�صت �لتنوع �لبيولوجي.

�ل�صلمة  ولو�ئح  �لقو�نني  �إىل  م�صر  وتفتقر 

و�مل�صتهلك  �ملز�رع  ترك  �لذي  �الأمر  �لبيولوجية، 

�لدروبي، من�صق  �أحمد  يف و�صع �صعب. ويقول 

غرينبي�س  منظمة  يف  �مل�صتد�مة  �لزر�عة  حملة 

يف م�صر، �إن حملة »بذور بلدي« �أو�صلت ر�صالة 

�ملطالبة  هي  �مل�صرية،  �حلكومة  �إىل  و��صحة 

�ملعدلة  �ملحا�صيل  زر�عة  على  تام  حظر  بفر�س 

للمو�طن  �حلماية  لتحقيق  وت�صويقها،  ور�ثيًا 

�قت�صاد  حماية  �إىل  �إ�صافة  �مل�صري،  و�لفلح 

�لبلد وبيئتها.

�كت�صاف  مت  �ل�صنة،  هذه  من  �صابق  وقت  يف 

حتى  م�صر،  يف  ور�ثيًا  معدلة  حما�صيل  وجود 

�ل�صحنة  من  �لتخل�س  عن  �حلكومة  �إعلن  بعد 

�لوحيدة �ملعلنة من �لبذور �ملعدلة ور�ثيًا �لتي مت 

��صتري�دها عام 2012.

»�خلدمة  ملنظمة  �ل�صنوي  �لتقرير  وك�صف 

�حليوية  �لتكنولوجيا  تطبيقات  القتناء  �لدولية 

�لو�صع  يعر�س  �لذي   ،)ISAAA( �لزر�عية« 

عن  �حليوية،  �ملحا�صيل  لزر�عة  �لعاملي  �لتجاري 

و�لت�صريحات  �لتقرير  نتائج  بني  تناق�س  وجود 

�أو�صح  فقد  �مل�صرية.  �لزر�عة  لــوز�رة  �لر�صمية 

دولة  �أكرب  ثالث  هي  م�صر  �أن  �ل�صنوي  �لتقرير 

�أفريقية تعمل يف زر�عة  �ملحا�صيل �ملعدلة ور�ثيًا، 

�لذرة  بذور  با�صتخد�م  هكتار  �ألف  زر�عــة  بعد 

وزير  �أعلن  حني  يف   ،2012 عام  ور�ثيًا  �ملعدلة 

 40 كانت  �لوحيدة  �ل�صحنة  �أن  م�صر  يف  �لزر�عة 

 MON810 نوع  من  �ملعدلة  �لذرة  بذور  من  طنًا 

وقد مت �إيقافها بقر�ر وز�ري منع زر�عتها.

»بذور  وحملة  غرينبي�س  منظمة  وتطالب 

عن  بــاالإفــ�ــصــاح  �مل�صرية  �حلــكــومــة  بــلــدي« 

�ملعلومات �خلا�صة بزر�عة �لذرة �ملعدلة ور�ثيًا يف 

ب�صفتها  �لق�صية  هذه  من  موقف  وباأخذ  �لبلد، 

لل�صلمة  قرطاجنة  بروتوكول  على  موقعة  دولة 

لل�صلمة  ر�دعــة  قو�نني  »وبو�صع  �الأحيائية، 

�ملنتجات  ��صتخد�م  و��صح  ب�صكل  متنع  �الأحيائية 

�ملعدلة ور�ثيًا«.

يحلم  �صبابية  مبادرة  بلدي«  »بذور  وحملة 

بــذوره  �مل�صري  �ل�صعب  ميتلك  ــاأن  ب ــا  ــر�ده �أف

للأ�صو�ق  �ملحتكرة  �لزر�عية  �ل�صركات  عن  بعيدً� 

مع  ور�ثــيــًا  �ملعدلة  �لبذور  وطغيان  �لعاملية، 

وتقل�س  ــو�ق،  ــص �الأ� يف  ومبيد�تها  �أ�صمدتها 

ح�صة �لبذور �مل�صرية �ملتميزة بطعمها ور�ئحتها 

�ل�صباب  من  جمموعة  دفع  ما  وهــذ�  ومذ�قها. 

هي  منظمات  �أربــع  مع  بالتعاون  و�ملــز�رعــني، 

»غرينبي�س« وجمعية »نو�يا« وجمعية »نبتة« 

وجمعية »350«، �ىل �إطلق هذه �حلملة.

»نقوم  ــادرة:  ــب �مل فكرة  �لــدروبــي  ويو�صح 

�ملز�رع  بع�س  من  �ملتميزة  �لبلدي  �لبذور  بجلب 

�لع�صوية، ثم نخلطها بالطمي و�ل�صماد �لع�صوي 

يعدها  �صغرية  كــر�ت  ب�صكل  ونكّورها  ــاء،  و�مل

باحلملة،  خا�صة  عمل  ور�ــس  يف  �ملتطوعون 

�خل�صر�ء  �مل�صاحات  يف  قذفها  يتم  ـــريً�  و�أخ

وجود  على  للتاأكيد  �ملهملة،  و�مليادين  كاحلد�ئق 

�أماكن ميكن ��صتغللها يف �لزر�عة مبا نوفره لها 

و�لقمح  �ل�صعري  مثل  �مل�صرية  �لبذور  كر�ت  من 

و�لب�صلة و�حللبة و�لفول«.

�لفاي�صبوك:  على  �حلملة  �صفحة  يف  وجاء 

حول  �لوعي  م�صتوى  رفــع  �إىل  ن�صعى  »�إنــنــا 

م�صر،  يف  �لغذ�ئي  باالإنتاج  �ملتعلقة  �مل�صاكل 

�لعديد  وهناك  �ملحلية.  �مل�صرية  �لبذور  وتعزيز 

�لبذور:  كر�ت  قذف  فعاليات  ور�ء  �الأهد�ف  من 

وحملية  ومفيدة  منتجة  بــذور  ــة  زر�ع تد�صني 

زيادة  على  و�لت�صجيع  بنا،  �ملحيطة  �ملناطق  يف 

�ل�صارع  �نتباه  ولفت  �خلــ�ــصــر�ء،  �مل�صاحات 

�ملتعلقة  �لق�صايا  �إىل  �لعام  و�لــر�أي  و�الإعــلم 

�لكو�رث  على  �ل�صوء  وت�صليط  م�صر  يف  بالغذ�ء 

�لغذ�ئية �لتي ت�صيب �ل�صعب �مل�صري بكامله«.

حملتنا  حتقق  �أن  »�أحلم  �لــدروبــي:  يقول 

�لزر�عية  مبنتجاتنا  �لثقة  ــادة  �إع وهو  هدفها، 

�لبذور  زر�عة  �إعــادة  على  كم�صريني  وبقدرتنا 

�ل�صحية �مل�صرية من دون تكاليف عالية، خا�صة 

�لزر�عية  و�الأر��صي  �ملهملة  �مل�صاحات  تو�فر  مع 

�خل�صبة ومياه �لنيل«.

باأربع  قامت  بلدي«  ــذور  »ب حملة  وكانت 

م�صري�ت يف �لقاهرة و�الإ�صكندرية يف 20 ت�صرين 

فيها  �مل�صاركون  حمل   ،2012 )�أكتوبر(  �الأول 

■ �صعار »�أنت م�صري... �زرع م�صري«. 
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و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  يعقد 

في  �ل�صاد�س  �ل�صنوي  موؤتمره  ــد(  )�أف

�الأول  ت�صرين  و29   28 يومي  �ل�صارقة 

�صاحب  بــرعــايــة   ،2013 ــر(  ــوب ــت )�أك

بن  �صلطان  �لدكتور  �ل�صيخ  �ل�صمو 

�لمجل�س  ع�صو  �لقا�صمي،  محمد 

وقد  �ل�صارقة.  وحاكم  للإمار�ت  �الأعلى 

�لجامعة  �لمنتدى  �أمناء  مجل�س  �ختار 

لعقد  مــركــزً�  �ل�صارقة  في  �الأميركية 

�إيمانه  عن  »تعبيرً�  �ل�صنة  هذه  موؤتمره 

�لبحث  و�أهمية  �لجديد  �لجيل  ــدور  ب

�لعلمي في رعاية �لبيئة وتحقيق �لتنمية 

�أكاديمي  ع�صو  و�لجامعة  �لم�صتد�مة«. 

في  طلبها  �صارك  وقــد  �لمنتدى،  في 

ن�صاطاته �صمن »منتدى قادة �لم�صتقبل 

�لبيئيين«.

ــلق  �إط �ل�صنوي  �لموؤتمر  فــي  �صيتم 

�لتقرير �لمنتظر �لذي يعده �لمنتدى عن 

�لعربية،  �لبلد�ن  في  �لم�صتد�مة  �لطاقة 

بم�صاركة عدد من �أبرز �لخبر�ء و�صانعي 

�لم�صاهمة  �إلى  �لتقرير  ويطمح  �لقر�ر. 

»كيف  �الآتية:  �الأ�صئلة  عن  �الجابة  في 

الأ�صو�ق  �لعربي  �لطاقة  قطاع  ي�صتجيب 

تغّير  من  �لحد  تد�بير  بها  تتحكم  عالمية 

�لمتجددة  �لطاقة  فر�س  هي  ما  �لمناخ؟ 

ما  �لطاقة؟  كفاءة  تعزيز  �صبل  هي  وما 

�لمنطقة  في  �لنووية  �لطاقة  م�صتقبل  هو 

توجد  هل  �لتحديات؟  هي  وما  �لعربية؟ 

�لقطاع  لت�صجيع  ملئمة  �صيا�صات 

�لطاقة؟  في  �ال�صتثمار  على  �لخا�س 

�لتنمية  في  �لطاقة  قطاع  ي�صاهم  كيف 

عقد  �لمنتدى  وكــان  �لم�صتد�مة؟« 

ت�صاورية  جل�صات  �لما�صية  �لفترة  خلل 

مجموعة  مع  �لتقرير  م�صود�ت  لمناق�صة 

و�لخبر�ء،  �الأكاديميين  �لباحثين  من 

وذلك في عّمان و�لمنامة و�لكويت ومعهد 

در��صات �لطاقة في جامعة �أوك�صفورد.

ي�صارك في �لموؤتمر كمتحدث نحو 36 من 

�إ�صافة  و�الأجانب،  �لعرب  �لخبر�ء  �أبرز 

وقادة  وبيئة  طاقة  وزير   18 من  �أكثر  �إلى 

تخ�صي�س  وتم  �لكبرى.  �لطاقة  �صركات 

من  لطلب  �لمقاعد  من  �لمئة  في   20

»منتدى  �إطـــار  فــي  عربية،  جامعات 

على  حر�صًا  �لبيئيين«،  �لم�صتقبل  قادة 

و�إ�صر�كهم  �ل�صباب  �صوت  �إلى  �ال�صتماع 

في �لقر�ر.

الموقع  ــــارة  زي يمكنكم  للمعلومات 

االإلكتروني للمنتدى:

االت�سال  اأو   www.afedonline.org
باالأمانة العامة عبر البريد االلكتروني:

info@afedonline.org 

البيئة العربية :الطاقة املستدامة 
املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية يف الشارقة

منت�سبي  اأن  يعلن  اأن  )اأفــد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  ي�سر 

www.facebook.com/afedmag  سفحة البيئة والتنمية�

على موقع التوا�سل االجتماعي فاي�سبوك، قد تجاوز عددهم المئة األف 

ال�سهر الفائت، وذلك بعد اأربعة اأ�سهر فقط على انطالقها.

اطالق  مع  ترافق  »اأفد«  اإلى  والتنمية«  »البيئة  مجلة  انتقال  اأن  يذكر 

االأر�سيف  تت�سمن   ،2013 )فبراير(  �سباط  في  جديدة  الكترونية  بوابة 

البيئية  المعلومات  من  عامًا   18 من  اأكثر  ي�سم  الذي  للمجلة،  الكامل 

وتعليقات  يومية  تحديثات  مع  االإنترنت،  �سبكة  على  مجانًا  متاحة 

 www.AFEDmag.com
»البيئة والتنمية« اأ�سبحت اأكبر وجهة لو�سائل االعالم االجتماعية بين 

المجالت العربية.

مئة ألف منتسب ىلع فايسبوك

�ملنتدى  تقارير  �إىل  �ال�صارة  متت 

�لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد( 13 

ف�صول  يف  �أ�صا�صي  كمرجع  مرة 

تقرير  من  �خلام�صة  �لطبعة 

�لعـاملية«  �لبيئة  »توقعات 

عن  �صدر  �لــذي   )5 ـ  )جيو 

للبيئة.   �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

من  �ملئة  يف   90 �لتقرير  وقّيم 

وتبني  �لبيئية،  �الأهد�ف  �أهم 

�إاّل  مهّم  تقدم  يتحقق  مل  �أنه 

من  �لتخّل�س  ـــد�ف  �أه يف 

ت�صتنزف  �لتي  �لعنا�صر 

و�لتخّل�س  �الأوزون،  طبقة 

وزيادة  �لوقود،  يف  �لر�صا�س  من 

�لو�صول �إىل مو�رد مائية �أف�صل، وتعزيز �لبحوث لتقليل تلوث �لبيئة �لبحرية.

»أفد« يف »جيو 5«

بعض املتحدثين يف مؤتمر 2013

عدنان �سهاب الدين

�لمدير �لعام

موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي

�سليمان الحرب�س

�لمدير �لعام

�صندوق �أوبك للتنمية �لدولية

هولغر روغنر

�لرئي�س �ل�صابق لق�صم �لتخطيط

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية

كري�ستين لين�س

�لمديرة �لتنفيذية ل�صبكة

�صيا�صات �لطاقة �لمتجددة

ب�سام فّتوح

مدير ق�صم �لنفط و�ل�صرق �الأو�صط

معهد �أوك�صفورد لدر��صات �لطاقة

عدنان بدران

رئي�س جامعة �لبتر�ء 

رئي�س وزر�ء �الأردن �ل�صابق
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جيوغر�فيك  »نا�صونال  جملة  �أعلنت 

�لبيئي  فينان  نــزل  �ختيار  تر�فيلر« 

يف  �حليوي  للمحيط  �صانا  حممية  يف 

بيئية  نزل  خم�صة  �أف�صل  �صمن  �الأردن 

�صنة  قائمة  يف  �إدر�جها  �أعيد  �لعامل  يف 

وكانت  بيئيًا.  نــزاًل   25 بني  من   2013

�لقائمة �ل�صابقة �صدرت عام 2009.

�جلمعية  عام  مدير  خالد،  يحيى  وقال 

ح�صول  �إن  �لطبيعة،  حلماية  �مللكية 

نزل فينان �لبيئي على هذه �جلائزة يربز 

حلماية  كــاأد�ة  �لبيئية  �ل�صياحة  �أهمية 

�لطبيعة وتعزيز م�صتقبل �الأردن وموقعه 

على خريطة �ل�صياحة �لبيئية يف �لعامل، 

�الأعو�م  خلل  �لنزل  ح�صول  �ىل  م�صريً� 

�ل�صابقة على �لعديد من �جلو�ئز.

حترير  مــديــرة  �أليبيو  �إميــي  ـــدت  و�أك

مت  �لتي  �لبيئية  �لنزل  �أهمية  على  �ملجلة 

�ختيارها هذه �ل�صنة و�لتي عك�صت �لروح 

�لبيئية  باملعايري  و�اللتز�م  �ال�صتك�صافية 

جمعية  لتاأ�صي�س   125 ــرى  ــذك �ل يف 

نا�صونال جيوغر�فيك.

وي�صتمد نزل فينان �لبيئي جماليته من 

�ليمنية.  و�لعمارة  �ل�صحر�وية  �لق�صور 

وهو ي�صم 26 غرفة، وي�صتعني بتقنيات 

�ل�صم�صية  �لطاقة  مثل  للبيئة  �صديقة 

كما  �لتهوئة.  و�أنظمة  �حلر�ري  و�لعزل 

�أن نظام �الإ�صاءة بال�صموع فيه يوفر جوً� 

غري �عتيادي يجذب �لعديد من �لزو�ر.

�جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة ع�صو يف 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

»فينان« ضمن أفضل املضافات
البيئية العاملية

تمكن فريق �لغو�س �لكويتي �لتابع للجمعية �لكويتية لحماية �لبيئة، بالتعاون مع لجنة 

�إز�لة �لتعديات �لتابعة لمجل�س �لوزر�ء، من �إز�لة ثلث قو�عد �صو�ريخ حربية تعود �لى 

�لعام 1990 كانت من�صوبة مقابل �صو�حل جنوب �لخير�ن.

�لعمليات  م�صوؤول  �ل�صطي،  وليد  وقال 

�لفريق  �إن  �لغو�س،  فريق  في  �لبحرية 

ـــدة مــن �أ�ــصــحــاب  ــاوى ع ــك ــص تــلــقــى �

هذه  خطورة  من  �لخير�ن  في  �ل�صاليهات 

عن  ف�صًل  للملحة،  و�إعاقتها  �لمن�صات 

�حتمال ��صطد�م �لقو�رب بها.

وقد و�صع �لفريق خطة الإز�لة �لمن�صات، بعد �أن �أثبت تقرير ع�صكري عدم خطورة �إز�لتها 

نظرً� �لى تاآكلها ومرور �أكثر من 22 عامًا على ن�صبها. وتمت �ال�صتعانة باآليات �صخمة في 

عملية رفع هذه �لقو�عد من �لبحر، نظرً� �لى كبر حجمها وعمق �رتكازها في �لقاع.

�جلمعية �لكويتية حلماية �لبيئة ع�صو يف �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

فريق غوص كويتي يرفع
ثالث قواعد صواريخ

بتروفاك تفوز بمشروع للغاز يف قطر

دوالر  مليون   600 على  قيمته  تزيد  عقدً�  بتروفاك  �صركة  مع  للبترول  قطر  �أبرمت 

و�صتتولى  قطر.  في  �ل�صناعية  وم�صيعيد  دخان  مناطق  في  �لغاز  تحلية  لم�صروع 

�لغاز وت�صغيلها في  �أعمال �لهند�صة و�لم�صتريات، وتركيب مر�فق تحلية  بتروفاك 

ـ  »عرب  وم�صنع  م�صيعيـد  في  �لكـبريت  ��صتخل�س  ت�صم  �لتي  �لمو�قع  من  كل 

�أن يبد�أ �لعمل على  د« ال�صترجاع �لغاز �لحم�صي في منطقة دخان. ومن �لمتوقع 

�لم�صاريع قريبًا و�النتهاء في غ�صون 38 �صهرً�.

وعلق مارون �صمعان، �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة بتروفاك �لعالمية قائًل: »لبتروفاك 

تاريخ طويل من �لعمل مع �صركة قطر للبترول. وفوزنا بهذ� �لعقد، �إلى جانب عقد 

�صعد�ء  »نحن  قائًل:  وتابع  �لم�صتمرة«.  علقتنا  على  يوؤكد  �لهند�صية،  �لخدمات 

�الأ�صا�صية  و�لبنية  و�لغاز  �لنفط  قطاع  في  �لم�صتمر  �ال�صتثمار  من  جزءً�  نكون  باأن 

من جانب �لحكومات في �لمنطقة. ومنح هذ� �لعقد يزيد تعزيز �لتز�م بتروفاك في 

�ل�صرق  منطقة  في  �لتناف�صية  قدرتنا  ��صتمر�ر  �أخرى  مرة  يبرز  و  �لقطرية،  �ل�صوق 

�الأو�صط«.

برتوفاك و�صركة قطر للبرتول ع�صو�ن يف �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

»صحتي يف غذائي ونشاطي«
يف مدارس أبوظبي

اأبوظبي  ـ  ال�سحة  هيئة  اأعلنت 

النتائج االأولية لبرنامج »�سحتي 

ــذي  ــي ونــ�ــســاطــي« ال ــذائ ــي غ ف

اأطلقته في كانون الثاني )يناير( 

اأنــمــاط  ت�سجيع  بــهــدف   2011

طــالب  بــيــن  ال�سحية  الــحــيــاة 

االأطعمة  كــتــنــاول  ــص،  ــدار� ــم ال

الن�ساط  وممار�سة  ال�سحية 

البدني.

وتفيد االإح�سائيات التي جمعتها 

التجريبية  الفترة  اأثناء  الهيئة 

من  المئة  في   30 اأن  للبرنامج 

البدانة  مــن  يــعــانــون  الــطــالب 

و�سلت  كما  الـــوزن،  ـــادة  زي اأو 

بفقر  الم�سابين  االأطفال  ن�سب 

في   9.9 اإلــى  الحديد  وعــوز  الــدم 

برنامج  نتائج  واأ�ــســارت  المئة. 

اإلى  المدر�سية  لل�سحة  الم�سح  

اأن 27.5 في المئة فقط من طالب 

الن�ساط  يمار�سون  الــمــدار�ــص 

يوميًا  دقيقة   60 لمدة  البدني 

في  اأكثر  اأو  اأيــام  خم�سة  خــالل 

االح�ساءات  تفيد  كما  االأ�سبوع، 

اأن 56 في المئة فقط من الطالب 

ــار في  ــط يــتــنــاولــون وجــبــة االإف

ياأكلون  المئة  في  و47  ال�سباح، 

حبة واحدة من الفاكهة على االأقل 

ياأكلون  المئة  في  و56  يوميًا، 

على  الخ�سار  من  واحــدة  وجبة 

االأقل يوميًا. 

اأما في ما يتعلق بتناول االأطعمة 

و�سلت  فــقــد  الــ�ــســحــيــة،  غــيــر 

يتناولون  الــذي  الطالب  ن�سبة 

واحدة  مرة  الغازية  الم�سروبات 

في   42 اإلــى  الــيــوم  فــي  اأكــثــر  اأو 

المئة، والذين ياأكلون في مطاعم 

اأو  الوجبات ال�سريعة ثالث مرات 

اأكثر في االأ�سبوع 18 في المئة.

هيئة �ل�صحة  ـ  �أبوظبي ع�صو يف 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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أخبار

»جنـرال إلكتريك«:
 إنارة الطريق إلى 2030

تحالف استراتيجي بين جامعة الروح القدس 
وبلدية ذوق مكايل 

التطّورات يف أبحاث الطاقة املستدامة

بريوت  يف  �الأمريكية  �جلامعة  يف  �لطبيعية«  و�ملو�رد  للطاقة  �مل�صري  »معهد  نّظم 

�لنقا�صات  و�صّلطت  �لطبيعية.  و�ملو�رد  �لطاقة  حول  �لر�بعة  �لدولية  �لعمل  حلقة 

لت �إليه �الأبحاث يف جمال �لطاقة �مل�صتد�مة.  �ل�صوء على �آخر ما تو�صّ

تناول �خلرب�ء �مل�صاركون �لتطّور�ت �لبحثية �جلديدة يف جماالت �لطاقة �ل�صم�صية، 

�لنفايات،  من  �حليوي  �لغاز  و�إنتاج  �لع�صوية،  �ل�صم�صية  �خلليا  تطوير  ذلك  يف  مبا 

وحتقيق �لفعالية يف �لطاقة و�إد�رة مو�ردها، و�صوغ �ل�صيا�صات، وو�صع �لت�صريعات 

�مللئمة.

وذكرت �لدكتورة ن�صرين غّد�ر، معاونة وكيل �ل�صوؤون �الأكادميية يف �جلامعة، �أن �أحد 

�أهد�ف �حللقة هو تعزيز فر�س �لتعاون �الأكادميي مع �ملوؤ�ص�صات �ملرموقة يف �ملنطقة، 

مثل جامعة �مللك عبد �لـله للعلوم و�لتكنولوجيا ومعهد م�صدر للعلوم و�لتكنولوجيا.

بهدف  �لهند�صة  يف  �لدكتور�ه  لطلب  كاملة  در��صية  منحًا  ر�صدت  �جلامعة  وكانت 

�إعادة �العتبار �إىل �لبحث �لعلمي وتعزيزه يف �ملنطقة.

�جلامعة �الأمريكية يف بريوت ع�صو يف �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

ـ �لك�صليك ممثلة برئي�صها �الأب هادي حمفوظ، �تفاقية  �لروح �لقد�س  جددت جامعة 

�لتعاون مع بلدية ذوق مكايل ممثلة برئي�صها �ملحامي نهاد نوفل. وي�صكل هذ� �لتعاون 

مقاربة ر�ئدة يف ما يتعلق بال�صر�كة بني 

و�مل�صوؤولية  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني 

�ملوؤ�ص�صاتية يف لبنان و�ملنطقة. 

�ملعرفة  تبادل  على  �ل�صر�كة  وتقوم 

�مل�صاريع،  وحتفيز  ــو�رد  و�مل و�خلــرب�ت 

وجتديدها،  �الأحــيــاء  ت�صميم  ومنها 

لتعزيز  �ملفتاح  هي  �ملبادر�ت  هذه  معلوماتية.  بر�مج  و�بتكار  �إلكرتوين  موقع  و�إن�صاء 

�الإبد�ع و�حللول �ملبتكرة. �أما جماالت �لتعاون فت�صمل �لتعاون �لثقايف، حيث يلعب 

�لطرفان دورً� تاريخيًا يف تعزيز �لثقافة على �مل�صتويني �ملحلي و�لوطني.

وتن�س �التفاقية على �لتعاون من �أجل �لتنمية �مل�صتد�مة. فبلدية ذوق مكايل تعترب 

قدوة للبلديات �الأخرى يف لبنان، وتلعب دورً� قياديًا يف �ال�صتثمار يف �لبنى �لتحتية 

�مل�صتد�مة. �أما جامعة �لروح �لقد�س فهي �أول موؤ�ص�صة خا�صة للتعليم �لعايل يف جبل 

يف  و�ال�صتثمار  �لبيئية،  �ملعايري  مع  �جلامعي  حرمها  تكييف  يف  ر�ئدة  وهي  لبنان، 

على  �لتعاون  ويقوم  �لبلد�ن.  �أرقى  مع  و�لتعاون  �لتكنولوجيا  �أحدث  على  �حل�صول 

�أ�ص�س تاأمني �لقوة �لب�صرية و�خلربة و�لبحث و�لتطوير يف جمال �الإد�رة �لعامة.

جامعة �لروح �لقد�س ـ �لك�صليك ع�صو يف  �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

نظمت »جرن�ل �إلكرتيك« ندوة حو�رية 

�إىل  �لطريق  »�إنـــارة  بعنو�ن  دبــي  يف 

تطوير  �أمام  و�ملعوقات  �لفر�س   :2030

ملناق�صة  �مل�صتد�مة«،  �الإنـــارة  حلول 

�الإنــارة  قطاع  يف  �ال�صتد�مة  حتديات 

�بتكارً�  �أكرث  حلول  تطوير  �إىل  و�حلاجة 

و�لت�صغيل  �لت�صميم  جمـــاالت  يف 

و�لتحكم. 

�لبيئية  ــا  ــز�ي �مل على  ــدوة  ــن �ل ركـــزت 

بها  تتمتع  �لتي  �لهامة  و�القت�صادية 

لل�صوء  �لباعثة  ــود�ت  ــدي �ل م�صابيح 

)LED(، من حيث توليد �أكرث من 100 

مقارنة  �لكهرباء  من  و�ط  لكل  لومن 

�مل�صابيح  يف  لومن   75 �إىل   60 بنحو 

ميكن  حــني  يف  ــة،  ــدجم �مل �لفلورية 

�إىل  مبرتني  �أطـــول  لفرتة  ت�صغيلها 

حتتوي  ال  لكونها  ونظرً�  مر�ت.  ثلث 

�أ�صهل  منها  �لتخل�س  فاإن  �لزئبق،  على 

على  قدرتها  �إىل  باالإ�صافة  �أمنًا،  و�أكرث 

 80 �إىل  ت�صل  بن�صبة  بالطاقة  �القت�صاد 

ح�صة  فاإن  ذلك،  من  وبالرغم  �ملئة.  يف 

يف  �ملئة  يف   5 تتجاوز  مل   LED تقنيات 

و�أفريقيا  �الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  عموم 

خلل �لعام 2011.  ومن خلل �لتعاون 

و�صناع  �لتجزئة  وجتار  �مل�صّنعني  بني 

ت�صيطر  �أن   LED حللول  ميكن  �لقر�ر، 

على �ل�صوق بحلول �صنة 2015.

بومرتي،  جورج  قال  �ل�صياق  هذ�  ويف 

الأنظمة  �إلكرتيك  ــرن�ل  »ج عام  مدير 

�الأو�صط  �ل�صرق  منطقة  يف  �الإنـــارة« 

باأن  ثقة  على  »نحن  وتركيا:  و�أفريقيا 

قطاع  م�صتقبل  �صت�صكل    LED تقنيات 

ظل  يف  خ�صو�صًا  �ملنطقة،  يف  �الإنــارة 

�لطاقة  ــو�رد  م على  �ملتنامي  �لطلب 

وزيــادة  �ل�صكاين  �لنمو  مع  بالتز�من 

ونركز  �لتحتية.  �لبنية  تطوير  �أعمال 

توفري  على  �لر�هنة  �ملرحلة  يف  جهودنا 

خدمات متكاملة ت�صمل ت�صميم �أنظمة 

و�حللول  �لتمويل  مناذج  وو�صع  �الإنارة 

�إىل  باالإ�صافة  �لفعالة،  �لنتائج  ذ�ت 

ودر��صات  و�ل�صيانة  �لرتكيب  �أعمال 

�ل�صوق«.

جرن�ل �إلكرتيك ع�صو يف  

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

بلدية أبوظبي 
تقلل استهالك مياه الري إلى النصف

مخطط  ــد�د  �إع �أبوظبي  بلدية  تعتزم 

تقدير  ـــى  �إل ــدف  ــه ي ــري  ــل ل رئي�صي 

�لم�صتقبلية  �لمائية  �الحــتــيــاجــات 

ذلك  �لــبــلــديــة،  بم�صاريع  �لخا�صة 

��صتهلك  من  �لتقليل  في  للم�صاهمة 

�لمياه �لعذبة بن�صبة 50 في �لمئة، تغذية 

يعتمد  وهو  �أبوظبي.  من  �لمئة  في   75

على مياه �ل�صرف �ل�صحي �لمعالجة .

�ل�صرق  قمة  هام�س  على  ذلــك  علن 
ُ
�أ

�لذكية  �لتجميلية  للزر�عة  �الأو�ــصــط 

ر��صد  �لدكتور  �فتتحها  �لتي   ،2013

و�لمياه  �لبيئة  ــر  وزي فهد،  بن  �أحمد 

بلدية  برعاية  و�أقيمت  �المــار�ت،  في 

تر�صيخ  �إلى  �لبلدية  وتتطلع  �أبوظبي. 

م�صاريع  تنفيذ  في  �ال�صتد�مة  قيم 

خيار�ت  وتنويع  و�لتخ�صير،  �لتجميل 

متكاملة  منظومة  تعزيز  عبر  �لمجتمع 

ح�صة  ورفع  و�لحد�ئق،  �لمتنزهات  من 

�إلى  �لخ�صر�ء  �لم�صاحات  من  �لفرد 

�لمعدالت �لعالمية .

بلدية �أبوظبي ع�صو يف 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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 )LAU( �الأمريكية  �للبنانية  �جلامعة  �فتتحت 

�ملعر�س �ل�صنوي �لر�بع للمنظمات غري �حلكومية 

وهيئات  �لدولية  �لهيئات  عن  ممثلني  مب�صاركة 

�ملجتمع �ملدين و 78 منظمة.

هول«  �روين  »�أوديتوريوم  يف  �الحتفال  �أقيم 

�لدكتور  �جلامعة  رئي�س  و�أكد  بريوت.  حرم  يف 

�لب�صر  قدرة  يف  �لكامنة  �لقوة  على  جرب�  جوزف 

على �لعمل معًا خلدمة �ل�صالح �لعام. وتوجه �ىل 

عملنا  »�إذ�  قائًل:  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  ممثلي 

حيث  من  �ملعجز�ت  ن�صنع  �أن  ميكننا  �صّوية، 

�لتز�منا و�صغفنا يف خدمة جمتمعنا. هذ� �ل�صغف 

يجب �أن يلزم �لقادة مببد�أ �ل�صالح �لعام، وهو مبد�أ 

مهم جدً� يف تاريخ بناء �الأمم«.

�صعيد  �لدكتور  �الأعمال  �إد�رة  كلية  عميد  وحتدث 

�لفاكهاين عن جتربة �لكلية يف �در�ج مادة �اللتز�م 

�صارت  بحيث  جناحات  من  �أثمرت  وما  �ملدين 

لتخرج  ك�صرط  �لدر��صي  �ملنهاج  يف  �أ�صا�صية  مادة 

للهو�تف  جديد  تطبيق  �إطلق  مت  كما  �لطالب. 

�ملجتمع  بني  �لتلقي  فر�س  تعزبز  �أجل  من  �لذكية 

�ملدين و�ل�صباب. 

�جلامعة �للبنانية �الأمريكية ع�صو يف

 �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

الجامعة اللبنانية األميركية تستضيف معرض املنظمات املدنية

مركز أصدقاء البيئة  يحتفل باليوم العاملي للبيئة

احتفلت قطر باليوم العاملي للبيئة يف اخلام�ص من حزيران )يونيو(، حيث 

الثقافات  لتنمية  الدولية  الوكالة  مع  بالتعاون  البيئة  اأ�سدقاء  مركز  ح�سد 

اأكرث من 3000 م�سارك لالحتفال بيوم التوعية العاملي حول الق�سايا البيئية.  

واإىل جانب اجلمهور العام، �ساهمت موؤ�س�سات وجمعيات يف جناح االحتفاالت 

التي �سارك فيها اأي�سًا عدد كبري من املدار�ص واجلامعات.

مركز �أ�صدقاء �لبيئة يف قطر ع�صو يف  �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

�فُتتح في محمية �أرز �ل�صوف في لبنان »درب �ل�صنديان �لروماني« �لو�قع في بلدة 

مد�خلها  �إلى  لين�صم  �لمحمية،  في  �لبيئية  �ل�صياحة  برنامج  من  كجزء  مر�صتي، 

ـ  زحلتا  وعين  �لباروك،  �لمعا�صر،  �أرز  نيحا،  )قلعة  �ل�صرقية  �لجهة  من  �الأربعة 

بمهريه(. وقد ��صتمد �لدرب ��صمه من مجموعة �أ�صجار �صنديان معّمرة، يقدر عمر 

�أفياوؤها  وتحت�صن  �لبلدة  �صرق  تلل  على  تنت�صر  عام،   1300 من  باأكثر  منها  �لبع�س 

�صمن  �لجديد  �لدرب  على  �لم�صاركون  وم�صى  �لبرية.  و�الأع�صاب  �لنباتات  مئات 

على  �لبيئي  �لتنوع  م�صتك�صفين  �لـ22،  قر�ها  بين  ت�صل  �لتي  �لمحمية  دروب  �صبكة 

�رتفاع نحو 1500 متر عن �صطح �لبحر.

جمعية حممية �أرز �ل�صوف ع�صو يف �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

افتتاح »درب السنديان الروماني« 
يف محمية أرز الشوف

أفضل منظومة تشغيل بيئية
للمؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة

ح�صلت �لموؤ�ص�صة �لعامة لتحلية �لمياه 

منظومة  �أف�صل  جائزة  على  �لمالحة 

 ،2012 للعام  للبيئة  فرعها  في  ت�صغيل 

�أكا�صيد  نزع  �أنظمة  ال�صتخد�مها  وذلك 

�لغاز�ت  �لكربون من  �لكبريت و�أكا�صيد 

��صتثمرت  وقد  محطاتها.  من  �لمنبعثة 

نزع  منظومة  بــنــاء  ــي  ف �لموؤ�ص�صة 

ريال  مليون   300 و�لكربون  �لكبريت 

)80 مليون دوالر(. وتم ت�صليم �لجائزة 

�صمن فعاليات �لملتقى �لدولي �لحادي 

�لبلد�ن  في  و�ل�صيانة  للت�صغيل  ع�صر 

و�فتتحه  جدة  في  عقد  �لذي  �لعربية، 

�الأمير من�صور بن متعب بن عبد�لعزيز 

في  و�لقروية  �لبلدية  �ل�صوؤون  ــر  وزي

�ل�صعودية. 

تلتزم  �أن  طوعًا  �لموؤ�ص�صة  قررت  وقد 

�لتي  �ال�صتر�تيجية  �الأهد�ف  من  بباقة 

�لمياه  �إنتاج  هدف  عن  �أهمية  تقل  ال 

هدف  بينها  ومن  �لبحر.  من  �لمحلة 

له  جعلت  �لذي  �لبيئة،  على  �لمحافظة 

�صمن  و��صحة  وبر�مج  ُمقّننة  �صيا�صات 

موؤ�صر�ت �أد�ء محددة، بما فيها �اللتز�م 

م�صاريع  لجميع  بيئية  در��صات  باإجر�ء 

تقييم  و�إجـــر�ء  �لجديدة،  �لموؤ�ص�صة 

�لعاملة،  �لتحلية  محطات  لجميع  بيئي 

ـــلإد�رة  ل �ــصــارمــة  �أنــظــمــة  وتطبيق 

�أجهزة مر�قبة  �لبيئية، تت�صمن تركيب 

ومر�قبة  وتقليلها،  �لغازية  �النبعاثات 

و�إعد�د  ومخارجه،  �لبحر  مياه  مد�خل 

خطط للطو�رئ، وتاأهيل �لعاملين.

�ملوؤ�ص�صة �لعامة لتحلية �ملياه �ملاحلة ع�صو يف 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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ال�سحة  وهيئة  البيئة  هيئة  بادرت 

اأفــراد  كافة  حث  اإلــى  اأبوظبي  في 

التي  الفئات  وخ�سو�سًا  المجتمع، 

الح�سا�سية في  اأمـرا�ص  تعـاني من 

الـربو،  وحـاالت  التنف�سي  الجهاز 

االإلكتـرونـي  المـوقع  زيــارة  اإلــى 

لالطالع   www.adairquality.ae
وزيــادة  الــهــواء  نوعية  حالة  على 

واأخــذ  الــفــئــات  تلك  لــدى  الــوعــي 

االحتياطات الالزمة.

بيانات  االلكتروني  الموقع  يت�سمن 

محطة   20 ــن  م الــهــواء  لنوعية 

اأنحاء  للهيئة تغطي مختلف  تابعة 

 
ّ

االإمارة وتعمل على  اإر�سال بث حي

للبيانات على مدار ال�ساعة. وتتيح 

هذه البيانات للهيئة فر�سة مراقبة 

وقيا�ص الملوثات الرئي�سية للهواء، 

مثل الجزيئات ال�سلبة الم�ستن�سقة 

واأول  النيتروجين  اأوك�سيد  وثاني 

اأوك�سيد  وثاني  الكربون  اأوك�سيد 

الكبريت واالأوزون.

تحديد  يمكن  الموقع  زيــارة  وعبر 

المراقبة  محطات  تواجد  مناطق 

من  الــهــواء  نوعية  ــى  اإل ــارة  ــس واال�

جيد،  هي:  ت�سنيفات،  �ستة  خالل 

لالأ�سخا�ص  �سحي  غير  متو�سط، 

الذين يعانون من الح�سا�سية، غير 

االإطــالق،  على  �سحي  غير  �سحي، 

خطر.

ن�سبة  ــد  ــزاي ت اأن  الــمــرجــح  ومـــن 

العوا�سف  ب�سبب  الجو  في  الغبار 

فترات  في  الرياح  هبوب  اأو  الرملية 

قد  ال�سنة  ــالل  خ معينة  زمنية 

اال�سابة  ــاالت  ــادة ح زي الــى  ــوؤدي  ي

اأمرا�ص  من  وغيرها  الربو  باأزمات 

اتخاذ  يتم  لم  ما  التنف�سي،  الجهاز 

الربو  اأن  وبما  الالزمة.  االحتياطات 

التي  المزمنة  ــص  ــرا� االأم ــد  اأح هــو 

للمواطنين  يمكن  لــهــا،  ــالج  ع ال 

والمقيمين في االإمارة تقليل ن�سبة 

خالل  من  المر�ص  بنوبات  اال�سابة 

تجنب التعر�ص لم�سبباتها.

هيئة �لبيئة ـ �أبوظبي وهيئة �ل�صحة ـ �أبوظبي 

ع�صو�ن يف �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

هيئة البيئة وهيئة الصحة تدعوان ملتابعة نوعية الهواء يف أبوظبي

�إنتركونتننتال  ـ  فيني�صيا  فندق  ح�صل 

في  �لر�ئد  �لفندق  جائزة  على  بيروت 

ل�صياحة  فندق  �أف�صل  وجائزة  لبنان 

�الأو�صط،  �ل�صرق  منطقة  في  �الأعمال 

 2013 �لعالمية  �ل�صفر  »جــو�ئــز  مــن 

في  وذلك  �الأو�صط«،  �ل�صرق  لمنطقة 

حفل كبير �أقيم في دبي.

وقالت جانيت �بر�همز مديرة �لمبيعات 

�صعد�ء  »نحن  �لفندق:  في  و�لت�صويق 

للمرة  �لمرموقة  �لجائزة  بهذه  للفوز 

�أهمية  تكت�صب  فهي  دبي.  في  �الأولــى 

فعاليات  �صمن  تنطلق  لكونها  كبيرة 

و�أ�صارت   .»2013 �لعربي  �ل�صفر  �صوق 

تعتبر  �لتي  �لجائزة  بهذه  �لفوز  �أن  �إلى 

يج�صد  �لعالمية«  �ل�صياحة  »�أو�صكار 

�لمتو��صل  �لتطور  »حجم  بو�صوح 

�أ�صبح  ــذي  �ل �ل�صياحي  منتجنا  فــي 

�أن  �لى  م�صيرة  وتميزً�«،  تنوعًا  �أكثر 

ي�صتمتع  �لذي  �لز�ئر  هو  �لفعلي  �لفائز 

وكــرم  �لــخــدمــات  مــن  و��صعة  بباقة 

ـ  فيني�صيا  فندق  في  �الأ�صيل  �ل�صيافة 

�إنتركونتننتال بيروت.

فندق فيني�صيا ـ �إنرتكونتيننتال بريوت  

ع�صو يف �ملنتدى �لعربي  للبيئة و�لتنمية 

»فينيسيا بيروت« يحصل ىلع جائزة
أفضل فندق لسياحة األعمال

فيليبس تسعى لتطوير مصابيح إنارة 
متصلة بشبكة اإلنترنت

للأجهزة  فيليب�س  �صركة  �أعلنت 

جنــاحــًا  حققت  ــا  ــه �أن ــة  ــي ــرتون ــك �الإل

ــارة  �إن م�صابيح  ت�صنيع  م�صروع  يف 

ت�صتجيب للأو�مر عرب �صبكة �الإنرتنت. 

وميكن للم�صابيح �جلديدة �لتي حتمل 

عن  �ملهام  بع�س  تنفيذ  »هيو«  ��صم 

طريق �الت�صال ب�صبكة �الإنرتنت، مثل 

ر�صائل  تلقي  عرب  �ألو�نها  درجة  تغيري 

�أو يف حال ورود  �إلكرتوين معينة  بريد 

�أخبار من �لبور�صة. وذكر فيليب جان 

�أن  فيليب�س،  �صركة  يف  �ملدير  ديباو، 

فاق  �جلديدة  �مل�صابيح  مع  �لتجاوب 

�الإنتاج  حجم  �أن  �إىل  م�صريً�  �لتوقعات، 

يف ت�صاعد.

�لتطبيقات  ــد  �أح طريق  عن  وميكن 

�لتي طرحت موؤخرً� �أن ي�صبط �صاحب 

من  �ملنبعث  �ل�صوء  ولون  درجة  �ملنزل 

�الإنارة عن طريق هاتفه �لذكي �ملت�صل 

بال�صبكة �لد�خلية يف �ملنزل عرب تقنية 

»و�ي فاي«.

فيليب�س ع�صو يف 

�ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

الطاقة المستدامة
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

التوقعات 
التحديات
الخيارات

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س

بالتعاون مع



بع�س المتحدثين في موؤتمر »اأفد« 2013
Annual Conference of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED)
Sharjah, 28-29 October 2013

التوقعات   
التحديات  الخيارات

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره 
السنوي السادس يف الشارقة يف 28 و 29 تشرين 

األول )أكتوبر( 2013، وذلك برعاية صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو 

املجلس األىلع لدولة اإلمارات وحاكم الشارقة.
يعقد املؤتمر بالتعاون مع الجامعة األميركية يف 

الشارقة،  ويشارك يف تنظيمه شركتا بتروفاك 
ونفط الهالل، العضوان يف »أفد« اللتان تتخذان 

من الشارقة مقرًا رئيسيًا.
سيتم يف املؤتمر إطالق التقرير الذي يعده 

املنتدى عن الطاقة املستدامة يف البلدان العربية، 
بمشاركة عدد من أبرز الخبراء وصانعي القرار

الطاقة
املستدامة

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   
الشارقة، 28 ـ 29 تشـرين األول/ أكتوبر 2013

�سليمان الحرب�س
�لمدير �لعام

�صندوق �أوبك للتنمية �لدولية

را�سد بن فهد
وزير �لبيئة و�لمياه

�الإمار�ت

كري�ستين لين�س
�لمديرة �لتنفيذية

 ل�صبكة �صيا�صات �لطاقة �لمتجددة

عدنان �سهاب الدين
�لمدير �لعام

موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي

هولغر روغنر
�لرئي�س �ل�صابق لق�صم �لتخطيط

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية

اأ�سماء القا�سمي
 �أ�صتاذة كر�صي »�لمياه و�لمر�أة 

وقوة �لقر�ر«، �ليون�صكو

طارق المطيرة
 �لمدير �لتنفيذي

RCREEE

ب�سام فّتوح
مدير �لنفط و�ل�صرق �الأو�صط

معهد �أوك�صفورد لدر��صات �لطاقة

بيل فارن براي�س
�لرئي�س �لتنفيذي

�صركة �ل�صيا�صات �لبترولية

عدنان بدران
رئي�س جامعة �لبتر�ء 

رئي�س وزر�ء �الأردن �ل�صابق

طارق ال�سيد
�صريك ـ مدير

بوز �أند كومباني

محمد الع�سري
رئي�س �صبكة �لطاقة �لمتجددة 21

�لرئي�س �ل�صابق، مرفق �لبيئة �لعالمي

أهداف التقرير
تقدمي حتليل واقعي علمي لو�سع الطاقة يف   ●

املنطقة العربية.

اإلقاء ال�سوء على التحديات الرئي�سية لقطاع   ●

الطاقة العربي.

مناق�سة خيارات اال�ستدامة املتعلقة بالطاقة.  ●

اقرتاح م�سارات عمل خمتلفة لت�سهيل التحول   ●

الطاقوي.

فريق العمل

�ل�صيا�صات على تقرير  يعمل فريق من كبار �خلرب�ء و�لعلماء و�لباحثني و�صانعي 

»�أفد« حول �لطاقة. ي�صرتك يف حترير �لتقرير د. حممد الع�سري، رئي�س �صبكة 

�لبيئة  ملرفق  �ل�صابق  �لتنفيذي  و�لرئي�س   )REN21( �ملتجددة   �لطاقة  �صيا�صات 

�الأكادميي  ز�يد  �ل�صيخ  كر�صي  مدير  عبداجلليل،  اإبراهيم  د.   ،)GEF( �لعاملي  

�أمني عام �ملنتدى  للطاقة و�لبيئة يف جامعة �خلليج �لعربي يف �لبحرين. ويتوىل 

عدنان  د.  ت�صم  و�لتي  �لتقرير  على  �مل�صرفة  �للجنة  عمل  تن�صيق  �سعب  جنيب 

عبدالرحمن  د.  �ل�صابق،   �الأردين  �لوزر�ء  ورئي�س  �لبرت�ء  جامعة  رئي�س  بدران، 

املهند�ص  �لبحرية،  �لبيئة  حلماية  �الإقليمية  للمنظمة  �لتنفيذي  �ملدير  العو�سي، 

و�لبيئة  �لطاقة  ووزير  �لطبيعة  حلماية  �مللكية  �جلمعية  رئي�س  االإيراين،  خالد 

�ل�صابق يف �الأردن، د. عدنان �سهاب الدين، �ملدير �لعام ملوؤ�ص�صة �لكويت للتقدم 

�لعلمي ورئي�س �لبحوث و�الأمني �لعام �ل�صابق يف �أوبك.

�لنفط  برنامج  مدير  فّتوح،  ب�ّسام  د.  �لتقرير:   يف  �مل�صاركني  �ملوؤلفني  وبني 

�ملديرة  لين�ص،  كري�ستني  �لطاقة،  لدر��صات  �أك�صفورد  ملعهد  �الأو�صط  و�ل�صرق 

روغرن،  هولغر  د.   ،)REN21( �ملتجددة   �لطاقة  �صيا�صات  ل�صبكة  �لتنفيذية 

�لذرية،  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  يف  �لنووية  �لطاقة  تخطيط  ق�صم  �ل�صابق،  �لرئي�س 

د. فريد  د. حكيم  دربو�ص، زميل باحث يف معهد �أك�صفورد لدر��صات �لطاقة، 

طارق  د.  بريوت،  يف  �الأمريكية  �جلامعة  �لكهربائية،  �لهند�صة  �أ�صتاذ  �سعبان، 

املطرية، �ملدير �لتنفيذي، �ملركز �الإقليمي للطاقة �ملتجددة وكفاءة �لطاقة، د. وليد 

ماهر عزيز، وكيل وز�رة  املهند�ص  �لعربي،  �ملياه، جامعة �خلليج  �أ�صتاذ  زباري، 

�لبيئة �ل�صابق وم�صت�صار �لطاقة و�لبيئة يف م�صر، طارق ال�سيد و �سهاب الربعي 

من �صركة بوز �أند كومباين �ال�صت�صارية.
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جدول األعمال املوقت

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

10:30 - 10:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:00 - 11:30

13:00 - 12:00

14:00 - 13:00

15:00 - 14:00

16:30 - 15:00

17:00 - 16:30

23:00 - 20:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

13:00 - 11:30

14:00 - 13:00

15:30 - 14:00

17:00 - 15:30

الت�سجيل

حفل االفتتاح

فيلم وثائقي: طاقة لبناء امل�ستقبل ــ    

كلمة ترحيبية: اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة ـ    ـ  

كلمة �الفتتاح: اأفد ـ    ـ  

عر�س عام: تقرير اأفد 2013 ــ    

كلمة راعي احلفل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي

ــ   حما�صرة رئي�صية  

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 1

تقدمي التقرير  

التحول اىل الطاقة امل�ستدامة وحتديات تغرّي املناخ يف البلدان العربية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

حما�سرة رئي�سية

اجلل�سة 2

الطاقة وتنمية املوارد واالأثر على البيئة  

نقا�س بني وزر�ء وقادة �صناعة �لطاقة

ا�سرتاحة غداء وتوا�سل

 اجلل�سة 3

مبادرات م�ستقبل الطاقة  

متحدثون �صيوف يعر�صون جتاربهم ملبادر�ت طاقة �مل�صتقبل

 اجلل�سة 4

بدائل الطاقة والتنمية

الطاقة املتجددة، الطاقة النووية، كفاءة الطاقة

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

نقا�ص عام

حفل ع�ساء ر�سمي

اجلل�سة 5

م�ستقبل النفط والغاز  

اأثر النفط والغاز ال�سخري على االأ�سواق، االعتبارات البيئية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

اجلل�سة 6

متويل الطاقة امل�ستدامة

دور القطاع اخلا�ص وال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�ص

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 7

مبادرات اال�ستدامة  من اأجل اإدارة اأكفاأ للموارد  

نقا�س بني قادة �صركات �لطاقة و�لكهرباء و�ملاء

ا�سرتاحة غداء وتوا�سل

3 جل�سات متزامنة
1 - منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني

    طلب يناق�صون خيار�ت �مل�صتقبل

2 - الطاقة امل�ستدامة يف دول جمل�ص التعاون اخلليجي
    عر�س من موؤ�ص�صة �لكويت للتقدم �لعلمي و »�صاتهام هاو�س«

3 - طاقة من النفايات
   �إد�رة متكاملة لقطاع �لنفايات �ل�صلبة

نقا�ص ختامي بني الوزراء واملتحدثني واملندوبني امل�ساركني

تو�صيات �لتقرير و�ملوؤمتر

الجامعة األميركية 
يف الشارقة

AFED Conference Venue
American University of Sharjah

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( موؤمتره هذه ال�سنة 

يف اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة، وهي  �سريك اأكادميي يف »اأفد«. 

وقد �سارك طالبها خالل ال�سنوات ال�سابقة يف جميع موؤمترات 

»اأفد«، وذلك يف اإطار »منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني«. وتوفر 

مدعومة  للموؤمترات،  حديثة  وجتهيزات  مرافق  اجلامعة 

 10 م�سافة  على  اجلامعي  احلــرم  ويقع  متطورة.  بخدمات 

دقائق من مطار ال�سارقة الدويل و20 دقيقة من و�سط ال�سارقة 

و30 دقيقة من مطار دبي الدويل وو�سط دبي.

يف  االأمريكية  اجلامعة  اكت�سبت  �سنها،  حداثة  من  الرغم  على 

ن�ساطاتها  وتنوع  االأكادميي  لتميزها  عاملية  �سمعة  ال�سارقة 

1997 �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور  اأ�س�سها عام  وبراجمها. 

لدولة  االأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 

العلمية  احلياة  جتديد  يف  لت�ساهم  ال�سارقة،  وحاكم  االإمارات 

والثقافية، وذلك جت�سيداً لدعم �سموه للتقدم العلمي كطريق 

كليات:  اأربع  اجلامعة  ت�سم  العربية.  املجتمعات  تطوير  اىل 

االأعمال  الهند�سة،  والعلوم،  االآداب  والت�سميم،  العمارة 

اخت�سا�سًا  و54  رئي�سيًا  اخت�سا�سًا   26 تقدم  وهي  واالإدارة. 

فرعيًا و13 برنامج ماج�ستري. عدد طالبها 5371 ينتمون اىل 

اأكرث من 80 جن�سية خمتلفة.



المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
الشارقة، 28 ـ 29 تشرين األول/ أكتوبر 2013

Accommodation

Arrangements for accommodation should directly be 

made by the participants, at their own expense. We 

strongly urge you to make your booking soonest in order 

to secure a room. Conference venue, American University 

of Sharjah (AUS), is 20 miniute drive from the center of 

Sharjah and 30 minute drive from Dubai centeral areas. 

For convenience, the Secretariat has made arrangements 

with some hotels in Sharjah from where delegates will be 

picked and dropped by shuttle bus. Otherwise personal 

transportation is easy by taxi. There will be a special taxi 

station for AFED conference delegates at AUS campus.

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

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

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

Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development

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

Registration Form Send not later than 5 October 2013
Please send the completed form by post or fax

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

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

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

Personal information 

Name:

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

على �لم�صترك �أن يتوّلى ترتيبات �الإقامة و�لتاأ�صيرة في حال �لحاجة 

الم�ساركين  نن�سح  �لخا�صة.  نفقته  وعلى  �لفندق  مع  مبا�صرة  �إليها، 

�لجامعة  في  �لموؤتمر  �نعقاد  موقع  غرفة.  لتاأمين  �سريعًا  بالحجز 

�الأميركية في �ل�صارقة يبعد 20 دقيقة عن و�صط �ل�صارقة و30 دقيقة 

�لمنتدى  �تفق  �لم�صاركين،  على  ت�صهيًل  دبي.  فنادق  معظم  عن 

�لم�صاركين  نقل  و�صيتم  خا�صة،  �أ�صعار  على  �ل�صارقة  في  فنادق  مع 

�الإلكتروني  �لموقع  مر�جعة  يرجى  �لفنادق.  وهذه  �لجامعة  بين 

بالم�صاركين  خا�صة  تاك�صي  محطة  هناك  �صتكون  كما   للمنتدى. 

د�خل حرم �لجامعة �الأميركية.

ا�شـتمـــارة الـت�شجيــل للإر�شال قبل 5 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2013
يرجى ار�شال الق�شيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

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

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل

- ر�شم الت�شجيل لل�شخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�شم الت�شجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�شخ�س الواحد

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

  للمنتدى www.afedonline.org للح�شول على التعرفة الخا�شة

ملحظة: ر�سم الت�سجيل ي�سمل ح�سور جميع الجل�سات، الح�سول على التقارير

والمن�سورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل ال�ستراحات

والع�ساء الر�سمي. ل ي�سمل ر�سم الت�سجيل م�ساريف ال�سفر والإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

اأو بوا�سطة �سيك م�سرفي باإ�سم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�سطة بطاقة الئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق هيلتون ال�شارقة

و�سط المدينة

HILTON SHARJAH HOTEL
Mr. Daniel Mailoa
Tel: 971-6-5192222 •  Fax: 971-6-5192043
E-mail: daniel.mailoa@hilton.com
www.sharjah.hilton.com
Minimum rate: USD 175

فندق �شنترو / روتانا ال�شارقة

منطقة مطار ال�سارقة الدولي والجامعة الأميركية

CENTRO SHARJAH
Mr. Amine Dakkak
Tel: 971-6-5088000  •  Fax: 971-2-6994445 
E-mail: res.centrosharjah@rotana.com
www.rotana.com
Minimum rate: USD 85

Special conference rates are valid for reservations until 10 October 
2013, subject to availability. Rates include breakfast, free internet and 
taxes.
For reservations: reference to AFED Conference
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ز�ل  ما  �ملتجددة،  �لطاقة  تعريف  ي�صهل  حني  يف 

�ل�صعوبة.  بالغ  �أمــرً�  �الأخ�صر  �القت�صاد  تعريف 

»�لنمو  قبيل  من  تبادلية  م�صطلحات  ��صتخد�م  ظل  ويف 

�أكرث  �الأمــر  يبدو  �لكربون«  �ملنخف�س  و»�لنمو  �الأخ�صر« 

�لذي  �لتعريف  جوهر  مع  يتفقون  �لكثريين  �أن  �إال  ت�صعبًا. 

باأنه   2011 عام  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  تقرير  ت�صمنه 

ذلك »�القت�صاد �لذي يح�صن من �مل�صاو�ة بني �الأفر�د ورفاهية 

�لبيئية  �ملخاطر  ويخف�س  �الجتماعية  و�مل�صاركة  �لب�صر 

�ملنطلق،  هذ�  من  كبري«.  حد  �إىل  �الإيكولوجية  و�لندرة 

بني  �لتكامل  بتعزيز  �الأخ�صر  �القت�صاد  منا�صرو  يطالب 

�لركائز �القت�صادية و�الجتماعية و�لبيئية للتنمية �مل�صتد�مة 

كاأ�صا�س لتحقيق تلك �الأهد�ف.

من  عربي  مو�طن  مليون   60 نحو  حرمان  ظل  ويف 

�لكهرباء، ي�صبح �لربط بني �آليات تطوير نظم �لطاقة �لعربية 

�مل�صتقبل،  يفر�صها  �صرورة  م�صتد�م  �أخ�صر  �قت�صاد  وبناء 

جانب  �إىل  �خلليج،  فدول  بينها.  ما  يف  �لتفاوت  مع  خا�صة 

ليبيا و�جلز�ئر، ت�صهد وفرة �ملو�رد �لنفطية. وترتفع �لو�رد�ت 

�لنفطية مل�صر وتون�س �صنويًا، يف حني يفتقر لبنان و�الأردن 

�أ�صبح �ال�صتري�د قوة �صاغطة  و�ملغرب �ىل تلك �ملو�رد بحيث 

على بنية �القت�صاد �ملحلي.

من جانب �آخر، يتناق�س تو�فر �مل�صادر �ملتجددة يف �لدول 

�لطاقة  فبا�صتثناء  �لطاقة.  خليط  فى  م�صاركتها  مع  �لعربية 

ال  ميغاو�ط،  �ألف   11 نحو  �ملركبة  قدر�تها  تبلغ  �لتي  �ملائية 

تزيد �لقدر�ت �ملركبة من تكنولوجيات طاقة �ل�صم�س و�لرياح 

ن�صب  يف  �لهائل  �لتفاوت  ومع  ميغاو�ط.  �ألف  عن  جمتمعة 

يف   7.7 �إىل  �خلليج  يف  �ملئة  يف   100 من  بالكهرباء،  �الإمد�د 

�صيا�صات  �صياغة  �أهمية  تتاأكد  وموريتانيا،  جيبوتي  يف  �ملئة 

تتنا�صب و�لو�صع �القت�صادي لكل دولة، �أمًل يف حتقيق نقلة 

نوعية تتكئ على �مل�صادر �ملتجددة.

ومقبولة  و�آمنة  نظيفة  طاقة  خدمات  �إىل  �لو�صول  �إن 

الإنتاجها  �ملتاحة  �لبد�ئل  بني  �ملو�ءمة  يتطلب  �قت�صاديًا 

لها  �قت�صادية  �أو�صاع  ظل  يف  تطبيقها،  ميكن  �لتى  وتلك 

�صمحت  �لدول  بع�س  يف  �لنفطية  فالوفرة  خ�صو�صيتها. 

نتج  مدعومة،  متدنية  باأ�صعار  حديثة  طاقة  خدمات  بتقدمي 

و�لكويت  قطر  لتحتل  م�صتد�م،  غري  ��صتهلكي  �صره  عنها 

يف  �لفرد  ن�صيب  حيث  من  عامليًا  و�لثاين  �الأول  �ملركزين 

�أما �لدول �لعربية �ملنخف�صة �لدخل، فقد  �نبعاثات �لكربون. 

ناأت مبو�طنيها عن �ال�صتثمار يف �لطاقة. ويف كلتا �حلالتني 

طاقة متجددة
القتصاد عربي أخضر

غابت �لطاقة �ملتجددة خلف معوقات عدة، ليتاأكد �أن �ل�صبب 

ور�ء جتاهلها ال يرتبط بالبعد �القت�صادي للدولة.

�مل�صتد�مة  و�لتنمية  �الأخ�صر  �القت�صاد  بني  �ملقارنة  �إن 

هما  ثلث  من  �أ�صا�صيتني  ركيزتني  يف  ��صرت�كهما  تبني 

وذلك  �لنظيفة،  �لطاقة  بنظم  �ملرتبطتان  و�لبيئة  �القت�صاد 

�لوطني  �القت�صاد  �صر�يني  يف  ــو�ل  �أم �صخ  على  لقدرتها 

�ل�صبيل  �أن  �الآخر  �الأمر  �صنويًا.  تتز�يد  عمل  فر�س  و�إتاحة 

عرب  مير  عام،  ب�صكل  �مل�صتد�مة  و�لتنمية  �لطاقة،  ال�صتد�مة 

طريق �لطاقة �ملتجددة. ومن ثم، فبقدر �لعو�ئق �لتي تو�جه 

�القت�صاد  عن  تبعدنا  �لتي  �مل�صافة  تقدر  �ملتجددة  �لطاقة 

�لتي  �لعمل  فر�س  بلغت  فقد  �مل�صتد�مة.  و�لتنمية  �الأخ�صر 

مليون   4.7 نحو   2012 عام  حتى  �ملتجددة  �لطاقة  �أتاحتها 

فر�صة، مبعدالت منو غري م�صبوقة يف �لوقت �لذي ال يجد فيه 

17 يف �ملئة من قوة �لعمل �لعربية فر�صة عمل.

يف هذ� �ل�صدد تاأتي مبادرة »�لطاقة �مل�صتد�مة للجميع« 

�لتي �أعلنها �الأمني �لعام للأمم �ملتحدة بان كي مون يف موؤمتر 

 ،2012 )يناير(  �لثاين  كانون  يف  �أبوظبي  يف  �لطاقة  قمة 

هي:  رئي�صية  �أهد�ف  ثلثة  لتحقيق  �ل�صعي  �صرورة  لتوؤكد 

وم�صاعفة  �حلديثة،  �لطاقة  �أ�صكال  على  �حل�صول  تي�صري 

�مل�صادر  م�صاركة  وم�صاعفة  �لطاقة،  كفاءة  حت�صني  معدالت 

�ملتجددة يف خليط �لطاقة �لعاملي.

دعم  و�لغاز  �لنفط  �أ�صعار  يف  �مل�صتمرة  �لزيادة  �صاأن  ومن 

توتر�ت  تقليل  يف  �أمــًل  �الأخ�صر،  �القت�صاد  نحو  �لتحول 

�لبرتولية،  �ملنتجات  ��صتري�د  على  �ملعتمدة  �ملحلية  �الأ�صو�ق 

وتوجيه جانب �صئيل من دخل �لنفط �إىل تطوير تكنولوجيا 

معد�ت  �صكل  على  ��صتري�دها  بدل  حمليًا  �ملتجددة  �لطاقة 

جاهزة. فهذ� يعني �متلك نا�صية �مل�صتقبل بعمل �ليوم.

�لطاقة  نظم  مكونات  ت�صنيع  �أن  �الأمــر  يف  �لغريب 

ي�صتخدم  �لناه�صة،  �أو  �ملتقدمة  �لدول  يف  �صو�ء  �ملتجددة، 

�لعربية  �لدول  تاأخر  فاإن  ثم  ومن  �لعربيني.  و�لغاز  �لنفط 

للوقود  مناف�صتها  عدم  بحجة  �ملكونات  هذه  يف  باال�صتثمار 

هذه  يف  �أخرى  دول  ��صتثمار  مينع  لن  م�صتقبًل  �الأحفوري 

و�ألو�ح  رياح  توربينات  �إنتاج  يف  مو�ردنا  و��صتخد�م  �لنظم 

�لتقنيات،  من  وغريها  �صم�صية  ومركز�ت  �صم�صية  خليا 

لتتحول �أ�صو�قنا �إىل معار�س. وعندما تخرج �أيدينا من �لبئر 

من دون قطرة نفط �أو بكميات �أقل مما �عتدنا، �صوف نتلفت 

بحثًا عن خيط �صم�س تلتقطه �ألو�ح �صنعت يف بلد �لغيوم!

�إن �لدول �لعربية لي�صت غريبة عن �الجتاه نحو �القت�صاد 

�أربع ع�صرة  �الأخ�صر كطرف فاعل ولي�س كم�صتهلك. فلدينا 

�لطاقة  ال�صتغلل  �مل�صتقبلية  �أهد�فها  �أعلنت  عربية  دولة 

يف  �أنفقت  �لــدوالر�ت  ببلين  ��صتثمار�ت  ولدينا  �ملتجددة. 

و�جلز�ئر  م�صر  يف  �صم�صية  وطاقة  رياح  طاقة  م�صاريع  �إقامة 

م�صدر  مدينة  لدينا  و�صتكون  و�الإمــار�ت.  وتون�س  و�ملغرب 

�لعدمية �نبعاثات �لكربون، ف�صًل عن م�صاريع فردية كثرية 

بقدر�ت خمتلفة يف �أرجاء �ملنطقة �لعربية.

طريق  يف  قدمًا  �ل�صري  من  �أدنى  �أو  قو�س  قابي  على  �إننا 

�أقرته دولنا  �إذ� و�صعنا خططًا تنفيذية ملا  �القت�صاد �الأخ�صر، 

من �أهد�ف م�صتقبلية، مع �إر�دة �صيا�صية فاعلة.

فهل نفعل؟  ■

�لدكتور حممد �خلياط مدير �إد�رة 

�لطاقة  هيئة  يف  �لفنية  �ل�صوؤون 

�جلديدة و�ملتجددة يف م�صر.

بقلم محمد مصطفى الخياط

عندما تخرج 

أيدينا من البئر 

دون قطرة نفط، 

سوف نتلفت 

بحثاً عن خيط 

شمس تلتقطه 

ألواح صنعت في 

بالد الغيوم!

رأي
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عزة عبدالمجيد )عمان(

نفاجئهم  حني  �لغبطة  من  ب�صيء  كثريون  ي�صعر 

ب�صوؤ�ل عن نهر عّمان. ويتحدثون بحما�صة وحنني 

عن �أيام لي�صت ببعيدة، حني كانت �ملياه تتدفق بقوة يف ذلك 

مئات  عرب  ق�صمني  �لعتيقة  �ملدينة  ي�صق  ظل  �لذي  �ملجرى 

�ل�صنني.

كانت مياه �لنهر، �أو »�لنهري« كما يدعوه �لبع�س، تنبثق 

�لر�صيفة  نحو  �جلبال  وتخرتق  �لعني،  ر�أ�ــس  منطقة  من 

بفعل  �ل�صتاء  ف�صل  يف  وتفي�س  هناك،  �لنهر  لرتفد  و�لزرقاء 

�الأمطار �لغزيرة.

�ل�صنني،  تلك  عرب  وفي�صانه  �لنهر  جريان  يتوقف  مل 

وكان ميد �ملدينة وما حولها باملياه، بل كان �صاهدً� على حياة 

�ملهاجرين  من  متتالية  والأمــو�ج  لهم  رفيقًا  حوله،  �ل�صكان 

وجمموعات  و�لفل�صطينيني  و�حلجازيني  و�ل�صو�م  �ل�صرك�س 

كانت  بعد.  ما  يف  �ملدينة  �إىل  وفدو�  �لذين  �لباك�صتانيني  من 

مياه �لنهر تندفع يف جمرى بلغ عر�صه نحو 10 �أمتار، حتف 

حمطاته  �أوىل  عرب  �صفافه.  على  زرعت  مثمرة  �أ�صجار  به 

�أ�صبح يدعى منطقة  �إىل مكة يتو�فدون على ما  كان �حلجاج 

حين غاب نهر عّمان
يتوقفون  �مل�صافرون  كان  ملجر�ه  �آخر  طرف  ويف  �ملهاجرين. 

عند حمطة �لقطار �لتي بنيت �أيام �لعهد �لرتكي لتكون جزءً� 

من خط �حلجاز �ل�صهري.

رافد لحياة اإلنسان والمدينة
�أيام  متطور  �صحي  �صرف  بنظام  عمان  نهر  منطقة  متيزت 

»�صبيل  �أمــام  جتري  مياهه  كانت  حني  �لروماين،  �لع�صر 

�لبذخ  بطابع  �ت�صمت  حمامات  بنيت  حيث  �حلــوريــات« 

و�لفخامة، ال تز�ل �آثارها بادية �إىل جانب �مل�صرح �لروماين يف 

و�صط �ملدينة. وقد �أن�صاأ �لرومان �أي�صًا عددً� من �لقناطر فوق 

�لنهر، �إال �أنها �ختفت بفعل �لعو�مل �لطبيعية و�لزالزل.

على  بعد،  ما  يف  �صيًل  يدعى  �أ�صبح  �لذي  �لنهر،  ظل 

حاله و�فر �ملياه من منبعه �إىل م�صبه طو�ل قرون. وقد كتب 

لودفيغ  يوهان  �ل�صهري  �ل�صوي�صري  و�مل�صت�صرق  �لرحالة 

على  �لبلدة  »تقبع   :1812 عام  عمان  زيارته  عند  بريكهاردت 

طول نهر ��صمه مّية عمان �لذي ينبع من بركة... هناك ج�صر 

عال فوق �لنهر، ولكن ال ميكن عبوره خلل �ل�صتاء... �صفافه 

مثل قاعدة مر�صوفة، لكن معظم �لر�صف �جنرف يف �أماكن 

عدة ب�صبب عنف �ل�صيول �ل�صتوية«.

شحت مياه النهر 
الذي كان يف 

ما مضى يخترق 
العاصمة األردنية 

وصار مكبًا 
للنفايات، فهل 

كانت تغطيته 
بسقف الحل 

املناسب؟

و�سط املدينة يف عمان حيث 

كان النهر يجري قبل �سقفه
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جمرى ال�سيل اجلاف �سيفًاال�سيل يف اأيام زمان

نهاية  يف  ب�صرعة  تتطور  �ملدينة  يف  �حلياة  مظاهر  بد�أت 

�صهدت  بعدما  �لع�صرين،  �لقرن  و�أو�ئل  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن 

عمان حتوالت تاريخية كبرية عرب �لع�صور �ملختلفة. ويقول 

�صكنت  �لذي  عامًا(،   68( ر�صاع  �أبو  �لروؤوف  عبد  �ملهند�س 

و�صهدت  �لع�صرين  �لقرن  ــل  �أو�ئ منذ  �ملنطقة  يف  عائلته 

»تاريخ  �لفرتة:  تلك  خلل  و�الإن�صانية  �لطبيعية  تطور�تها 

�لغزيرة  �الأمطار  هطول  كان  �ل�صيل.  بتاريخ  يرتبط  عمان 

يوؤدي �إىل حدوث �صيول جارفة. ويف �أثناء دور�ن �ل�صيل، كان 

�الأ�صماك  �ل�صكان  منها  ي�صطاد  متدفقة  مبياه  حو�مة  ي�صكل 

و�صط  يف  قناة  تقام  كانت  �ل�صتاء  �نتهاء  وبعد  �ل�صغرية. 

�ل�صيل لتحديد م�صاره و�حلد من تكاثر �حل�صر�ت«.

ينابيع كثرية كانت ترفد �ل�صيل يف جمر�ه، وكان بع�صها 

�أ�صحاب  فاجاأت  جماورة  �أماكن  يف  �الأر�س  باطن  من  يتفجر 

�لقرن  منت�صف  عمان  و�صط  يف  عديدة  جتارية  من�صاآت 

�ملا�صي. ويروي �ملهند�س عبد�حلليم �لوريكات، مدير منطقة 

�ل�صكان  قلق  تثري  كانت  �ل�صيل  في�صانات  �أن  �ملدينة،  عمان 

ب�صورة متز�يدة. وكانت �ملياه �صحيحة يف ف�صل �ل�صيف، �إذ 

بد�أت �الأمطار تتناق�س �صنة بعد �صنة، �إ�صافة �إىل �ال�صتخد�م 

ب�صبب  و�لبيئة  �ل�صحة  تهدد  �آثارً�  خلق  مما  للمياه،  �جلائر 

ن�صوب جمرى �ل�صيل.

ت�صييد  �إىل  �ل�صتينات  نهاية  يف  عمان  بلدية  دفع  ما  وهذ� 

�صقف الإغلق جمر�ه. وهكذ� �أ�صبح يطلق على �ملنطقة �صقف 

»حًل  كان  ذلك  �أن  �لوريكات  ويرى  قري�س(.  )�صارع  �ل�صيل 

�صليمًا« يف تلك �ملرحلة، م�صيفًا �أن �لكثريين �صعرو� بالر�حة 

عند �إن�صاء ذلك �ل�صقف.

هل كان ال بد من سقفه؟
�ملياه  كنت لوجود  �أنها �صُ �لكثري عن عمان قدميًا، ومنها  قيل 

�أو مدينة  �إنها �صميت يف �لتاريخ مدينة �ملياه  فيها بوفرة، بل 

�لينابيع. لكنها �ليوم تفتقر �إىل �ملياه ب�صدة. 

كانت  ــا  »رمب �صاهر:  ــي  ر�م �لدكتور  �ملعماري  يقول 

�ل�صيل  مياه  ن�صوب  ور�ء  �الأمطار  وقلة  �ملناخية  �لتغري�ت 

�إلقاء  هو  ب�صقف  الإغلقه  �لرئي�صي  �ل�صبب  لكن  �ل�صنني.  مع 

كان  و�إذ�  �صحيًا.  خطرً�  �عترب  مما  فيه،  للنفايات  �ل�صكان 

بل  جوهريًا  حًل  يكن  مل  فهو  ــذ�ك،  �آن �لعملي  �حلل  �صقفه 

كان  �أنه  ويرى  و��صحة.  روؤية  �إىل  �فتقرت  هند�صية  ممار�صة 

عمان،  و�صط  يف  ح�صرية  كم�صاحة  �ل�صيل  تطوير  باالإمكان 

�لدول  من  عدد  يف  تكرر  و�صع  وهو  �صاعت،  �لفر�صة  »لكن 

»�ل�صيل  �صاهر:  وي�صيف  �أنهارها«.  حترتم  مل  �لتي  �لعربية 

ي�صتحق �إعادته للحياة، �إىل �حلياة فل تز�ل مياهه جتري يف 

ي�صتوجب  ذلك  لكن  �لر�صيفة.  منطقة  باجتاه  �الأر�س  جوف 

ي�صمى  ما  يف  تنفيذها  �ل�صعب  من  يكون  قد  كبرية  تغيري�ت 

و�صط �لبلد«.

�أوجــه  مبختلف  �ليوم  متــوج  عمان  يف  �ل�صيل  منطقة 

�الأعمال �القت�صادية و�لتجارية، �إىل جانب �الأ�صو�ق �لقدمية. 

ويعك�س ذلك بحق و�قع مدينة تاريخية تختلط �آثارها �لعريقة 

�أن  ر�صاع  �أبو  �ملهند�س  ويذكر  �حلديثة.  �حلياة  بتطور�ت 

�صيد  بعدما  �أر��صيهم  باعـو�  �ملنطقة  �صكنو�  ممن  كثريين 

حيث  �ملدينة  جبال  يف  لل�صكن  و�نتقلو�  �ل�صيل،  �صقف 

�الأر��صي  �أ�صعار  و�رتفعت  و�لبناء  �لعمر�ن  حركة  �نتع�صت 

■ ب�صورة خيالية. 
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محاربة زحف الرمال
يف الجنوب املغربي

تقام أحزمة خضراء حول المدن لتثبيت 
الرمال بمشاركة المجتمع األهلي مع 

التركيز على أشجار الطلح باعتبارها من 
أنجح النباتات الصحراوية في المنطقة
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محمد التفراوتي )�لعيون(

�لبيئية  �لتحديات  �أبرز  �أحد  �لرمال  زحف  ي�صكل 

ومن  �لمغرب.  في  �لجنوب  مناطق  تو�جه  �لتي 

و�صعف  �لنباتي  �لغطاء  قلة  حدوثه  �إلى  �لموؤدية  �لعو�مل 

تما�صك بنى �لتربة، ووجود طاقة هائلة الإنتاج �لرمال.

ولمو�جهة هذه �لظاهرة و�لتغلب على �آثارها و�نعكا�صاتها 

قامت  للطرق،  �لتحتية  �لبنية  وعلى  �لتنمية  على  �ل�صلبية 

�لت�صحر،  ومحاربة  و�لغابات  للمياه  �ل�صامية  �لمندوبية 

�الأحزمة  من  عدد  باإحد�ث  �لمحلية،  �لجماعات  مع  ب�صر�كة 

�لخ�صر�ء حول �لمدن لحمايتها. وقد بلغت م�صاحة �لمجاالت 

�لخ�صر�ء �لم�صتحدثة 740 هكتارً� منذ �لعام 2005.

طبيعية  محميات  �إن�صاء  على  �أي�صًا  �لمندوبية  وتعمل 

لحماية عينات من �لمنظومات �لبيئية �ل�صحر�وية وتدبيرها 

�لم�صتد�م. فهي تو�جه �لعديد من �ل�صغوط، كالقطع �لجائر 

من  يقلل  �لذي  �لمفرط  و�لرعي  �لتفحيم،  بهدف  للأ�صجار 

فر�س �إنبات �لبذور ونمو �ل�صجير�ت، وقلة �إنتاج �لثمار وعقم 

�لطبيعي،  �لتخليف  يعيق  مما  �الأحيان  بع�س  في  بذورها 

توؤثر  �لتي  و�لطفيليات  �الأمر��س  بع�س  �نت�صار  �إلى  �إ�صافة 

على �لنمو �لطبيعي للأ�صجار.

وقد �حتفل �لمغرب باليوم �لعالمي لمحاربة �لت�صحر في 

)يونيو(  حزير�ن  و18   17 يومي  و�ل�صمارة  �لعيون  منطقتي 

للجفاف«.  م�صتقبلنا  نترك  �أال  »يجب  �صعار  تحت   2013

�ل�صحر�وي.  �لطلح  منظومة  �آفاق  حول  مناظرة  فاأقيمت 

عنو�ن  تحت  تظاهرة  �لمدني  �لمجتمع  مع  بالتعاون  ونظمت 

»لن�صتعمل �أر��صينا في حدود موؤهلتها وح�صب خ�صو�صيات 

باعتبارها  �ل�صحر�وي  �لطلح  �صجرة  على  ركزت  �لمناطق«، 

نحو  م�صاحة  على  �لمنطقة،  في  �لنباتية  �لبيئة  مكونات  �أهم 

مليون هكتار.

على   2012 ـ   2005 �لفترة  خلل  ركزت  �لمندوبية  وكانت 

على  للرمال  و�لبيولوجي  �لميكانيكي  �لتثبيت  م�صاريع 

زحف  محاربة  برنامج  ويندرج  هكتار.  �ألــف   38 م�صاحـة 

�لمخطط  تنفيذ  ــار  �إط في  �لجنوبية  �الأقـاليم  في  �لرمال 

 140 يفوق  ما  معالجة  ي�صمل  �لذي   )2014 ـ   2005( �لع�صري 

�لبنيات  وحماية  �لرمال  زحف  �آثار  من  للحد  �صنويًا  هكتارً� 

�ل�صو�صيو  ـ  �قت�صادية و�لمر�كز �لعمر�نية �لكبرى. وقد تم في 

�إطار هذ� �لبرنامج غر�س �صتول تتاأقلم مع �لظروف �لمناخية 

مع  �لرملية،  �لكثبان  هكتار من   1000 وتثبيت نحو  �لمحلية، 

■ �ل�صعي �إلى تثبيت 1300 هكتار حتى نهاية �صنة 2014. 

المندوب ال�سامي للمياه 

والغابات عبد العظيم الحافي 

ي�سرف على زرع �سجر الطلح 

في منطقة ال�سمارة 

جنوب المغرب

اأ�سجار تقاوم ق�سوة ال�سحراء
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سيارات خضراء
صنعت يف اإلمارات
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طالب جامعات 
إماراتية  يف 

ماراثون »شل« 
البيئي

دبي   ـ »البيئة والتنمية« 

يف  خمتلفة  بلدان  من  جامعات  طالب  يتناف�س 

كواالملبور،  يف  يقام  البيئية  لل�سيارات  �سباق 

عا�سمة ماليزيا، من 4 اإىل 7 متوز )يوليو( احلايل.

الروي�س،  يف  العليا  التقنية  كليات  من  فرق  هوؤالء  بني 

واجلامعة  للطالب،  دبي  وكلية  للطالب،  اأبوظبي  وكلية 

ال�سارقة،  يف  االأمريكية  واجلامعة  دبــي،  يف  االأمريكية 

نعت  »�سُ الوقود  ا�ستهالك  يف  مقت�سدة  مبركبات  ي�ساركون 

يف االإمارات العربية املتحدة«.

ويقام »ماراثون �سل البيئي« كل عام يف اأوروبا واأمريكا 

يف  للم�ساركة  فر�سة  اجلامعات  لطالب  يوفر  وهو  واآ�سيا. 

خالل  من  الذكي،  والنقل  الطاقة  م�ستقبل  مالمح  ر�سم 

ت�سجيع االأفكار االبتكارية وحتفيزهم على ت�سخري خرباتهم 

يف  عاليـة  كفـاءة  ذات  �سيارات  لت�سميـم  الهند�سيـة 

ا�ستهالك الوقود.

املوا�سالت  قطاع  ي�ستهلك  الدولية،  الطاقة  لوكالة  ووفقًا 

الربية نحو 17 يف املئة من اال�ستخدام العاملي للطاقة. وتتزايد 

مما  االأو�سط،  ال�سرق  دول  يف  عام  بعد  عامًا  املركبات  اأعداد 

ي�ستدعي اإيجاد حلول فعالة للنقل الذكي، ومن �سمنها زيادة 

كفاءة ا�ستهالك الوقود.

يف  االأمريكية  اجلامعة  فريق  قائد  خــان،  مغيث  وقــال 

»يتحمل  املقوى:  ــورق  ال من  �سيارة  �سنع  الــذي  ال�سارقة 

نظيفة  بيئة  الإيجاد  حيوي  بدور  القيام  م�سوؤولية  فرد  كل 

وقد  للجميع.  اأف�سل  م�ستقبل  �سمان  على  ت�ساعد  خ�سراء 

بال�سري  لل�سيارة  ي�سمح  الأنه  الديزل،  وقـود  فريقنا  اختار 

مع  مقارنًة  الوقود،  من  اأقل  كميـة  با�ستخـدام  اأطـول  م�سافة 

■ الغازولني )البنزين(«. 

العمل على �سيارة

كلية دبي للطالب

�ل�سورة �إىل �ليمني: 

�سيارة اجلامعة الأمريكية 

يف ال�سارقة م�سنوعة 

بغالبيتها من الورق املقوى
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رصد القرش واملانتا 
يف البحر األحمر

كتاب الطبيعة
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برنامج دولي لرصد أنواع
من الحيوانات البحرية

الضخمة املهددة يف 
محميتين سودانيتين

اإ�شراقة عبا�س )اخلرطوم(

خليج دنقناب و�سنجنيب حمميتان بحريتان 

�سودانيتان على البحر االأحمر، تتمتعان برثاء 

حيوي مده�س، من اأ�سغر العوالق واالأ�سماك اإىل القر�س 

احلوتي الذي يعترب من اأ�سخم احليوانات البحرية. وقد 

اختارتهما املنظمتان البحريتان العامليتان »اإكيب كو�ستو« 

و»ديب« لتنفيذ برامج مراقبة اأ�سماك القر�س واأ�سماك 

»املانتا راي« ال�سخمة املعروفة حمليًا بناقة البحر.

يقول حممد يون�س عبدال�سالم، م�ست�سار املنظمتني 

يف ال�سودان الذي كان مديرًا ملحمية �سنجنيب البحرية، 

اإن القر�س من نوع »اأبو �سوط« وناقة البحر مهددتان 

باالنقرا�س يف بحار العامل، ولكنهما تتوافران يف دنقناب 

و�سنجنيب. و�سوف ي�ستمر برنامج ر�سدهما ملدة اأربعة 

اأعوام بدءًا من 2012، بهدف التعرف على �سلوكهما 

واأ�ساليب عي�سهما وتكاثرهما وهجرتهما من اأجل حمايتهما 

يف البحر االأحمر وعامليًا.

ويو�سح م�سوؤول العلوم يف منظمة »ديب« غراهام 

هيل: »اخرتنا خليج دنقناب ب�سبب وجود جتمعات كبرية 

من ناقة البحر فيه. عمومًا، تكاد املياه ال�سودانية تكون 

�سبه بكر من حيث ال�سالمة البيئية والتنوع االأحيائي، ومل 

تتاأثر بالكثري مما تعر�ست له البيئات البحرية عامليًا. واإذا ما 

توافرت معلومات جيدة لو�سع ا�سرتاتيجية فعالة لل�سياحة 

البحرية الرتفيهية املتزايدة وال�سيد العر�سي، ميكن اأن 

تظل كل من املحميتني على و�سعهما احلايل لالأجيال 

امل�ستقبلية وللرتاث العاملي«.

وتبعد حممية دنقناب نحو 157 كيلومرتًا اإىل ال�سمال 

من مدينة بورت�سودان، امليناء الرئي�سي لل�سودان. ويبلغ 

طولها 70 كيلومرتًا وعر�سها 30 كيلومرتًا. وهي اأكرب خليج 

يوؤوي �سدف اللوؤلوؤ من توالد طبيعي على البحر االأحمر. 

وت�سم قريتني يعي�س فيهما نحو 2000 ن�سمة، يعتمدون 

جميعًا على �سيد االأ�سماك بو�سائل تقليدية. اأما �سنجنيب 

فتبعد نحو 35 كيلومرتًا �سرق بورت�سودان، ولي�ست ماأهولة.

�ل�سورة �إىل �ليمني: 

اأ�سماك »مانتا راي« ال�سخمة 

يف البحر الأحمر
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تقنيات متطورة
ي�سف غراهام هيل برنامج الر�سد باأنه االأول من نوعه 

واالأكرث م�سداقية يف هذا املجال، اإذ مت تطويره يف درا�سة 

متاأنية ودقيقة �ستنتج بيانات علمية تكون اأ�سا�سية يف 

املحافظة على اأ�سماك القر�س وناقة البحر. وامل�سروع مكلف، 

اإذ ت�ستخدم فيه تطبيقات �سوتية متطورة وتقنيات للقيا�س 

عن بعد با�ستخدام االأقمار اال�سطناعية والتكنولوجيا 

الوراثية من اجليل الثاين لتحليل املعلومات.

ي�سارك يف امل�سروع باحثون يف علوم البحار باإ�سراف 

العاملني نيجل ه�س و�ستيفن ك�سل من جامعة ويند�سور 

كتاب الطبيعة

 Equipe Cousteau الربيطانية، بالتعاون مع منظمتي

وThe Deep وكلية علوم البحار يف جامعة البحر االأحمر 

و�سباط حماية احلياة البحرية.

بداأت املرحلة االأوىل من امل�سروع عام 2012 باإر�ساء البنى 

التحتية، ومت خاللها تثبيت 40 جهاز مراقبة يف قاع البحر 

على امتداد 130 كيلومرتًا، وو�سع اأجهزة تتبع على 22 

ناقة بحر وربطها باأجهزة املراقبة عرب االأقمار اال�سطناعية 

اللتقاط البيانات يوميًا.

دخل القر�س اأبو مطرقة 
ُ
ويف �سباط )فرباير( 2013، اأ

والقر�س الرمادي يف برنامج التتبع، ومت تثبيت اأجهزة 

القر�ش الحوتي اأحد اأ�سخم الحيوانات البحرية

من اأ�سماك ال�سعاب

المرجانية في محميتي 

دنقناب و�سنجنيب
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قيا�ش �سمكة »مانتا راي« 

وتثبيت جهاز تتبع عليها

في خليج دنقناب

مرجان واأ�سماك 

متنوعة في �سنجنيب
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كتاب الطبيعة

المحميتان مالذ للطيور 

التتبع على عدد قليل من هذين النوعني. و�سرتكز المقيمة والمهاجرة

املرحلة املقبلة على ر�سد جتمعات ناقة البحر يف املنطقة.

القرش ال يحب اإلزعاج
يقول اأ�ستاذ علوم امل�سائد والكيمياء احليوية البحرية 

يف جامعة البحر االأحمر �سالح الدين يعقوب اإن االأنواع 

الرئي�سية  لالأ�سماك الغ�سروفية املوجودة يف املياه 

ال�سودانية التي متتد على 750 كيلومرتًا ت�سم اأربعة 

اأنواع من اأ�سماك القر�س، هي: القر�س النمري والقر�س 

الثوري والقر�س اأبو مطرقة والقر�س ذو الزعانف ال�سوداء 

والبي�ساء. وي�سيف اأن اأعداد القرو�س واأنواعها قلت كثريًا 

ب�سبب ال�سيد املكثف، اإ�سافة اإىل اأنها ت�سل اإىل مرحلة 

البلوغ يف عمر متقدم وحتتاج اإىل ع�سر �سنني حتى 

ت�ستطيع االجناب، وهي تلد �سغارها والدة. لذلك، اإذا مل 

حتظ بفر�سة للعي�س باأمان حتى ت�سل اإىل �سن البلوغ 

فمعنى ذلك اأنها ت�سري نحو تناق�س م�ستمر، وهذا ي�ستدعي 

حمايتها.

والقر�س �سديد الذكاء، قوي حا�سة ال�سم التي ميكن اأن 

ت�سل حتى كيلومرتين، �سريع احلركة، ن�سيط، ومهاجر 

دوؤوب. كما اأنه ح�سا�س جتاه ال�سو�ساء ويف�سل الهدوء، 

وهذا متوافر يف ال�سواحل ال�سودانية. ومن االأ�سماك 

الغ�سروفية هناك القوابع ومنها ناقة البحر )مانتا مانتا( 

التي توجد بكرثة يف خليج دنقناب، وكذلك الدلفني 

ووطواط البحر املبّقع الذي يعي�س يف املياه ال�سحلة.

ويرى يعقوب اأن الن�ساط اال�ستثماري الكبري يف 

ال�سواحل ميكن اأن يدمر ال�سل�سلة الغذائية الأ�سماك القر�س 

واملانتا راي، وبالتايل ي�سكل مهددًا  قويًا لها. ويوؤكد اأن اأي 

تغيري يف الرب قد يتبعه تغيري يف البحر يوؤثر على حياة 

كليهما.

ويوؤكد الدكتور عبداللـه نا�سر العو�س، مدير حمطة 

بحوث اأ�سماك البحر االأحمر، اأن حمميتي دنقناب 

و�سنجنيب ما زالتا نظيفتني وحمتفظني بحيويتهما، فال 

يوجد فيهما تلوث اأو تك�سري يف ال�سعاب املرجانية. وتقدر 

اأ�سماك القر�س حمليًا بنحو 5 يف املئة من حجم االإنتاج 

البحري الكلي يف ال�سودان، وهو لي�س االأعلى يف االإقليم، 

لكن ما مييز ال�سواحل ال�سودانية هو غنى ال�سعاب املرجانية 

وحيويتها و�سالمتها وقدرتها على النمو.

يقول عي�سى حممود اأحمد، الذي يعمل �سيادًا يف قرية 

حممد قول، اإن جميع اأهل قريته ي�سطادون اأ�سماك املائدة 

العادية. وعلى رغم وجود ناقة البحر واأ�سماك القر�س باأعداد 

كبرية واأنواع خمتلفة اإال اأنهم ال ي�سطادونها، ب�سبب عدم 

ا�ست�ساغة حلومها حمليًا. لكنهم كانوا ي�سطادونها �سابقًا  

لال�ستفادة من زعانفها التي ت�سدر ب�سعر مغر اإىل خارج 

ال�سودان، خ�سو�سًا االأ�سواق االآ�سيوية، »ولكن بعد اأن 

منعت �سلطات املحمية �سيدها قبل عامني وفر�ست غرامة 

مل نعد ن�سطادها«.

وهم ي�ساهدونها اأحيانا على ال�ساطئ، لكنها عادة ال 

تهاجم اإال يف حالة اخلوف اأو اجلوع. وي�سيف اأحمد: »نحن 

نت�سرر منها الأنها تاأكل االأ�سماك التي ن�سطادها يف كثري 

من االأحيان اإذ جتدها لقمة �سائغة«.

سياحة تحتاج إلى بنى تحتية
يقول الرائد ن�سرالدين حممد االأمني، مدير اإدارة املحميات 

البحرية يف والية البحر االأحمر: »ما يقلقنا هو كثافة 

ال�سياحة، فاملو�سم ال�سياحي الذي يبداأ من ت�سرين االأول 

)اأكتوبر( وي�ستمر حتى حزيران )يونيو( يجلب نحو8000 

�سائح �سنويًا اإىل املحميتني. وعلى رغم اأنهم ال ميار�سون 

ال�سيد، اإال اأنهم يف�سدون ال�سعاب املرجانية عند ر�سو قوارب 

الغو�س لعدم وجود مرابط لها.

اأما ن�سرالدين اأحمد العو�س، مدير عام وزارة البيئة 

وال�سياحة يف والية البحر االأحمر، في�سري اإىل اأن 80 يف املئة 

من اإيرادات ال�سياحة تاأتي من الغو�س. وال يهدد ناقة البحر 

واأ�سماك القر�س �سوى ال�سيد من اأجل زعانفها. وثمة خطة 

كاملة لال�ستفادة من �سواحل البحر االأحمر يف ال�سياحة 

وتنمية املجتمعات املحلية التي ت�سكنها.

توفر املحافظة على جمال الطبيعـة يف املنطقـة فر�سًا 

رائعة لل�سياحة، ولكن تتوجب حمايتهـا اأواًل متهيدًا  

لال�ستثمار فيها. ويقول غراهام هيل اإن الغر�س االأ�سا�سي 

البعيد املدى من برنامج املراقبة هو اإيجاد خطة لتطوير 

املعلومات حول احليوانات البحرية الكبرية وموائلها، 

واملمار�سات التي ت�ساعد على منع االإ�سرار باملوارد البيئية. 

و�سوف ي�ستفيد ال�سودان اأي�سًا يف بناء قدراته ال�ستخدام 

التقنيات املتطورة يف العلوم البحرية وحماية التنوع 

االأحيائي البحري.  ■
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حدائق لندن
كتاب الطبيعة
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حديقة متحف جيفري
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حديقة على �سطح مبنى

في جنوب لندن

نباتات مائية 

في حديقة عامة

�إلى �لي�سار: 

حديقة عامة

في و�سط العا�سمة

كتاب الطبيعة

لندن ـ »البيئة والتنمية«

ت�سم العا�سمة الربيطانية لندن اأكرث من ثالثة 

ماليني حديقة، من الفناءات املنزلية ال�سغرية 

وحدائق ال�سطوح اإىل احلدائق التاريخية كالتي تتميز بها 

جامعـة و�ستمن�ستـر حيث يزيد عمرها على ٩00 عام وما 

زالت مزدهرة.

وبـرز يف لندن طـراز جديد من العنـاية بالـحدائق، 

يعك�س تنوع �سكانها. فقطع االأر�س ال�سغرية التي يتم 

تاأجريها، وحدائق االأحياء ال�سكنية، تتيح ل�سكان املدينة 

الذين ال ميلكون حـدائق متعة العناية بالنباتات وجني 

حما�سيلهم الغذائية.

ويعمد بع�س االأ�سخا�س اإىل العمل خفية يف الليل على 

زرع اأرا�س عامة مهملة وحتويلها اىل م�ساحات خ�سراء 

جتعل النا�س ينظرون بفرح اأكرب اىل بيئتهم. وتتيح تقنيات 

الزراعة العمودية ابتكار »حدائق معلقة« ت�سفي على االأبنية 

ال�سكنية واأبنية املكاتب طابعًا جماليًا مميزًا.

Photos: Metropublications
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كتاب الطبيعة

متنزه على  نهر التايمز

حديقة متنقلة

حديقة عند 

مر�سى ال�سفن 

على نهر التايمز
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ب�ستانّيو لندن العنيدون الوا�سعو اخليال يجدون فر�سًا 

الإن�ساء حدائق يف اأماكن ال تخطر بالبال، مثل املواقع 

التي ق�سفت بالقنابل يف احلرب العاملية الثانية، وال�سواتر 

الرتابية لل�سكك احلديد والقنوات، والطرق الفرعية.

وقد �سدر موؤخرًا كتاب عن حدائق لندن، ي�سم �سورًا 

وو�سفًا ملجموعة خمتارة من احلدائق املنت�سرة يف العا�سمة 

الربيطانية، مع ذكر اأحداث تاريخية وحملية ون�ساطات 

اإ�سافية ترافق العناية باحلدائق مثل اإن�ساء امل�ساتل وتربية 

النحل. وفيه �سهادات من اأ�سخا�س م�سهورين واآخرين 

عاديني، ك�سهادة الربوف�سور بول ريت�سنز، اأ�ستاذ العمارة 

يف جامعة باث، الذي قال: »ال اأحلم بالذهاب اإىل الريف، بل 

■ اأحلم بالهروب اىل لندن اخل�سراء«. 

»حديقة« برية تحت ج�سر

By Abigail Willis.  352 pages. 

2012. Metro Publications,

ISBN: 978-1-902910-42-0

م�ستل نباتات معتر�سة
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عمر الحياني )عدن(

�صهاريج  ال��ى  طريقنا  في  ونحن  م��رت  �صاعات 

هبطنا  الطويلة«.  ب�»�صهاريج  يعرف  ما  اأو  عدن، 

على  الواقعة  �صنعاء،  العا�صمة  من  اأقلتنا  التي  بال�صيارة 

ارتفاع 2150 مترًا فوق �صطح البحر، جنوبًا باتجاه مدينة عدن 

على �صاحل خليج عدن.

على  خاللها  مررنا  كيلومتر،   400 نحو  رحلتنا  في  قطعنا 

المنطقة  هذه  في  االنحدار.  �صديدة  وجبال  منب�صطة  �صهول 

الوعرة  الجبلية  الطبيعة  تكييف  على  اليمني  االن�صان  عمل 

جوانب  وعلى  خ�صراء،  زراعية  مدرجات  الى  وتحويلها 

جنة  الى  ليحولها  ال�صدود،  واأقام  المائي  نظامه  اأن�صاأ  الوديان 

في »االأر�ض ال�صعيدة«.

قبل و�صولنا اإلى عدن، اأخذت الجبال تتال�صى �صيئًا ف�صيئًا 

�صهل  نحو  تدريجيًا  ونهبط  لحج  مدينة  من  نقترب  ونحن 

تعتبر صهاريج عدن من أقدم املنشآت املائية وأجملها 
يف العالم، وهي شاهد ىلع روعة الهندسة املائية 

واملعمارية عند اليمنيين القدماء

صهاريج عدن
أعجوبة الهندسة املائية من مملكة سبأ

باهر  منظر  جانبيها  وعلى  الطريق،  انب�صطت  ثم  تبن.  دلتا 

باأفقه البعيد الممتد على مزارع الح�صيني الخ�صراء ال�صهيرة 

بزراعة الفل والمانغو.

في اأق�صى المنحدر من جبل �صم�صان تراءت لنا �صهاريج 

عدن من بعيد، كاأ�صطورة من مالحم االأدب ال�صعبي، حيث 

تده�صك عبقرية البناء وعظمة االنجاز.

على فوهة بركان خامد تقع مدينة عدن. وفي جنوبها تقع 

�صيرة،  بمديرية  كريتر  مدينة  في  الخزانات،  اأو  ال�صهاريج، 

عدن  ه�صبة  م�صبات  اأ�صفل  الطويلة  وادي  في  وتحديدًا 

المرتفعة نحو 250 مترًا عن �صطح البحر.

اأماكن  باإقامة  عباداتهم  القدامى  اليمنيون  مار�ض  هناك 

لتقديم  الزهرة،  كوكب  اتجاه  في  ال�صهاريج  و�صط  النحران 

الذبائح في موا�صم الجدب والجفاف، لتغدق عليهم »االآلهة« 

نعيم البركات من االأمطار وتبعد عنهم �صنوات القحط.

�صل�صلة  زالت  ما  قرنًا،   35 عن  يربو  ما  مرور  رغم  وعلى 

الممرات وال�صهاريج توؤدي دورها في تغذية المياه والحفاظ 

على مدينة عدن من ال�صيول الى يومنا هذا.

من األقدم واألجمل
يعود تاريخ بناء �صهاريج عدن اإلى القرن الخام�ض ع�صر  قبل 

خم�صين  نحو  عددها  وبلغ  �صباأ.  مملكة  عهد  في  الميالد، 

�صهريجًا، اأكبرها يت�صع لنحو 18 األف متر مكعب، وما زال 18 

�صهريجًا منها قائمًا الى االآن. وهي تعد من اأقدم اأنظمة الري، 

وو�صفها الرحالة واالأديب اللبناني اأمين الريحاني باأنها »من 

اأجمل االأعمال الهند�صية في العالم«. وقد بنيت من ال�صخور 

البركانية ومادة »الق�صا�ض« التي ت�صبه االإ�صمنت، والمكونة 

مع  )النورة(  الكل�ض  بحجر  المخلوط  البركاني  الرماد  من 

الهيل�ض والني�ض تحت حرارة و�صغط عاليين.

الدكتور  �صنعاء  جامعة  في  العمارة  هند�صة  اأ�صتاذ  يقول 

المائية  الحلول  من  واحدة  عدن  »�صهاريج  �صكري:  حازم 

التي �صيدها االن�صان اليمني لمواجهة الجفاف ولحفظ المياه 

الأغرا�ض الزراعة وال�صرب. وتعد �صهاريج بني حماد في تعز 

�صبيهة بها من ناحية الهدف والبناء«.

مياه متدفقة

من ال�صهاريج
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�صبه  �صكاًل  �صم�صان  جبل  �صمن  الواقعة  اله�صبة  تاأخذ 

على  الطويلة  وادي  راأ�ض  عند  ال�صيول  م�صب  حيث  دائري، 

بع�صها  ال�صهاريج  وتت�صل  مترًا.   225 طوله  يبلغ  م�صيق 

بداية  في  ال�صغيرة  تعمل  بحيث  �صل�صلة،  �صكل  في  ببع�ض 

ارتفاع  مع  والطمي،  الرمل  لت�صفية  �صدود  بمثابة  ال��وادي 

فتحات ممرات ال�صيول في ال�صهاريج.

ال�صيول  بمياه  ال��وادي  اأعلى  في  االأول  ال�صهريج  يمتلئ 

قناة  عبر  الفائ�ض  الماء  وين�صاب  اله�صبة.  قمة  من  المندفعة 

ين�صاب  ثم  بدوره،  هو  ليمتلئ  الثاني،  ال�صهريج  الى  وممرات 

الماء اإلى ال�صهريج الذي يليه، وهكذا الى اآخر ممر على �صاحل 

خليج عدن.

وثمة اأحوا�ض �صغيرة في طرفي الم�صيق تتلقف ال�صيول 

الجارية من �صفوح اله�صبة، وهي مت�صلة عبر ممرات وقنوات 

بال�صهاريج الكبيرة.

المحفوظة  والمياه  ال�صهاريج  نظافة  على  وللمحافظة 

فيها، بنيت �صدود ق�صيرة في و�صط الم�صايق الجبلية وعلى 

االنجراف  من  والعوالق  والح�صى  للطين  منعًا  جوانبها، 

ال�صهاريج،  داخل  الى  المنحدرات  من  المندفعة  المياه  مع 

ولت�صهيل اإخراجها من ال�صهاريج.

وقد �صرح الباحث اليمني عبدالل�ه اأحمد محيرز في كتاب 

ل�حة من العام 1899 ت�ؤرخ اأن املالزم الربيطاين المربت باليفري 

عرث على ال�صهاريج عام 1854، وكانت مطم�رة بالرتاب والطمي. 

فقامت ال�صلطات الربيطانية بتنظيفها وفتحها. وقدرت طاقتها 

اال�صتيعابية باأكرث من 20 ملي�ن غال�ن

مدينة عدن بني البحر والتالل
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على  مقت�صرًا  يكن  »لم  الت�صريف  نظام  اأن  عدن«  »�صهاريج 

بقية  تعمل  مثلما  للم�صتهلك،  لتوفيره  المياه  خزن  هدف 

دينمائيًا  نظامًا  كان  بل  ع��دن،  في  والخزانات  ال�صهاريج 

جدران  عبر  الماء  لتلقف  و�صيلة  يجعله  بارعًا  وتكنولوجيًا 

بالحجارة  مبنية  واإم��ا  ال�صخر  في  منحوتة  اإم��ا  حاجزة، 

وحجز  الماء،  تلقف  مهمات:  بثالث  وتقوم  والق�صا�ض، 

عبر  الماء  وتوجيه  ال�صالالت،  مع  ال�صاقط  والطمي  الحجارة 

�صل�صلة من الجدران لت�صريفه اإلى حيث تكون الحاجة اإليه«.

مواجهة الشح وحماية المدينة
العذبة  المياه  �صح  م�صكلة  معالجة  بغر�ض  ال�صهاريج  بنيت 

مائية  من�صاآت  اإقامة  خالل  من  البركانية،  المنطقة  هذه  في 

من اآبار وحيا�ض و�صهاريج لحفظ مياه االأمطار. وهي تحمي 

من  ال�صيول  بتلقفها  المو�صمية،  الفي�صانات  من  المدينة 

اأعالي اله�صبة وتخفيف اندفاعاتها وتغذية االآبار الجوفية عبر 

فتحات خا�صة �صممت ب�صكل دائري في قاع كل �صهريج.

وعبر �صال�صل من الممرات وال�صهاريج المتدرجة والممتدة 

في�صان  يمر  عدن،  خليج  �صاطئ  الى  الطويلة  وادي  اأعالي  من 

ال�صيول باتجاه البحر حفاظًا على المدينة من االنجراف.

يقول خالد ريا�ض، مدير عام �صهاريج عدن: »اإنها هند�صة 

الفقيرة  البركانية  البيئة  هذه  ففي  نوعها.  من  فريدة  مائية 

هند�صيًا  عماًل  المعاناة  من  القدماء  اليمنيون  اجترح  بالمياه 

المياه  المت�صل�صلة تحفظ  الممرات وال�صهاريج  ابداعيًا. فعبر 

والرمال،  الطمي  من  للتخل�ض  ت�صفية  بمراحل  تمر  اأن  بعد 

بحيث ت�صل الى المراحل االأخيرة وهي �صالحة لال�صتعمال«.

ويقول  ال�صهاريج.  اأ�صوار  خارج  �صكنية  اأبنية  وتنت�صر 

اأحد  ال�صهاريج  »تعد  الجوار:  �صكان  من  وهو  �صعيد،  اأحمد 

الظروف  في  وخا�صة  كريتر،  لمدينة  المائية  االحتياطيات 

اال�صتثنائية. وهي عامل تغذية لالآبار في المدينة«. وال يخفي 

�صكواه من حاالت الغرق المتعددة في ال�صهاريج وعدم وجود 

فريق متخ�ص�ض باالإنقاذ في اأوقات في�صانها.

والحواجز  ال�صدود  بناء  في  قديمة  تجربة  اليمن  لدى 

المياه،  من  المتدنية  الفرد  ح�صة  لكن  المائية،  وال�صهاريج 

منظمة  تقرير  وفق  ال�صنة  في  مكعبًا  مترًا   125 نحو  البالغة 

في  بلدان  اأفقر10  بين  �صنفها  الذي  )فاو(  والزراعة  االأغذية 

القليلة  المائية  للموارد  حاد  ا�صتنزاف  يرافقها  مائيًا،  العالم 

و�صع البلد في مواجهة حتمية مع الجفاف.

جديرة  المياه  على  الحفاظ  في  القديمة  اليمنية  التجربة 

باالعتبار واال�صتلهام اليوم، في مواجهة م�صتقبل ينذر بكارثة 

■ مائية و�صيكة. 



متوز/�آب 2013 چهللا 62

يورانيوم مستنفد
هل صحيح أن نصف سكان البصرة مصابون بالسرطان؟

كشفت صحيفة »غارديان« البريطانية، يف تحقيق 
نشرته يوم 26 أيار )مايو( 2013 أعده الصحايف 

والسينمائي الوثائقي األوسترالي جون بيلجر املقيم 
يف لندن، عن ارتفاع معدل اإلصابة بمرض السرطان يف 

البصرة يف جنوب العراق ليشمل نحو نصف السكان، 
فضالً عن تشوهات خلقية كارثية. وأشار بيلجر إلى 

شكوك تحوم حول قذائف اليورانيوم املستنفد التي 
استخدمتها الواليات املتحدة وبريطانيا إبان حرب الخليج 

ويمكن أن تكون السبب وراء هذه اإلصابات

ب�صوة  العراق  يف  جتربته  بيلجر  جون  ي�صف 

الطويلة  الطرق  على  الغبار  ينت�صر  ة:  معبرّ

واأنفك  عينيك  اإىل  يدخل  العراقية.  ال�صحراء  تخرتق  التي 

غامرًا  املدار�ض،  ومالعب  االأ�صواق  يف  م  ويدوِّ وحنجرتك، 

يل  قال  كما  موتنا«  بذور  »حاماًل  كرة،  يرف�صون  اأطفااًل 

يف  ال�صرطان  باأمرا�ض  االخت�صا�صي  العلي  جواد  الدكتور 

اأحرز  طبيب  وهو  الب�صرة.  يف  التعليمي  ال�صدر  م�صت�صفى 

�صهرة واحرتامًا دوليني، وحتذيره الذي اأبلغني به عام 1999 

مل يعد يقبل اجلدل االآن. قال: »قبل حرب اخلليج، كان لدينا 

اأو ثالثة مر�صى بال�صرطان �صهريًا. واالآن لدينا 30  مري�صان 

اأن ما  اىل 35 مري�صًا ميوتون كل �صهر. وت�صري درا�صاتنا اىل 

طفل م�صاب ب�صرطان الدم في اإحدى عيادات الب�صرة

د�
و
ي
و
ت
ي 

م
و
ي
نا
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ي�صابون  �صوف  املنطقة  هذه  �صكان  من  املئة  يف  و48   40 بني 

اأطول.  مدى  على  ثم  ومن  �صنوات  خم�ض  خالل  بال�صرطان 

العلي:  واأ�صاف  ال�صكان«.  عدد  ن�صف  نحو  ي�صكل  وهذا 

لي�صت  اأنه  علمًا  بال�صرطان،  م�صابون  عائلتي  اأفراد  »معظم 

بكارثة  �صبيه  هنا  الو�صع  �صابقة.  اإ�صابات  العائلة  تاريخ  يف 

ينمو  الفطر  علينا.  جديدة  الوراثية  التاأثريات  ت�صرينوبل. 

وراثي  لتحول  تعر�ض  حديقتي  يف  العنب  حتى  ب�صخامة، 

وبات غري �صالح لالأكل«.

االأطفال  طبيبة  احتفظت  امل�صت�صفى،  عيادات  اإحدى  يف 

جنان غالب ح�صن باألبوم �صور الأطفال حاولت اإنقاذ حياتهم، 

الع�صبية  البدائية  اخلاليا  بورم  منهم  كثريون  اأ�صيب 

حالة  ن�صهد  كنا  احلرب،  »قبل  قالت:  )نيوروبال�صتوما(. 

لدينا  واالآن  �صنتني.  كل  النادر  الورم  هذا  من  فقط  واحدة 

عائالت  تاريخ  يف  حدوثه  ي�صبق  مل  معظمها  كثرية،  حاالت 

الزيادة  هريو�صيما.  يف  حدث  ما  در�صت  لقد  ال�صحايا. 

�صبيهة  اخللقية  والت�صوهات  ال�صرطان  اإ�صابات  يف  الفجائية 

بتلك التي ح�صلت هناك«.

الوباء يعّبر عن ذاته
اأن  يف  ون  ي�صكرّ ال  قابلهم  الذين  االأطباء  اإن  بيلجر  يقول 

االأمريكيون  ا�صتعملها  التي  امل�صتنفد  اليورانيوم  قذائف 

عامل  وكان  ال�صبب.  هي  اخلليج  حرب  يف  والبيطانيون 

تنظيف  مهمة  اإليه  اأ�صندت  االأمريكي،  اجلي�ض  يف  فيزياء 

قذيفة  »كل  اإن  قال  الكويت،  مع  احلدود  على  القتال  �صاحة 

كانت  وارتوغ«   10 »اأ  طراز  من  مقاتلة  طائرة  تلقيها  كانت 

مت  وقد  ال�صلب.  اليورانيوم  من  غرام   4500 من  اأكرث  حتوي 

كانت  امل�صتنفد.  اليورانيوم  من  طن   300 من  اأكرث  ا�صتعمال 

تلك اأ�صبه بحرب نووية«.

اخلليج  حرب  بني  العالقة  اإثبات  �صعوبة  رغم  على 

عن  يعب  »الوباء  اأن  العراقيون  االأطباء  يرى  وال�صرطان، 

الذي  �صيكورا،  كارول  البيطاين  االأورام  اخت�صا�صي  ذاته«. 

ال�صحة  منظمة  يف  ال�صرطان  مكافحة  برنامج  مدير  كان 

الطبية  املجلة  يف  كتب  املا�صي،  القرن  ت�صعينات  يف  العاملية 

يف  والبيطانيون  االأمريكيون  »امل�صت�صارون  البيطانية: 

العالج  معدات  و�صول  مينعون  العراقية  العقوبات  جلنة 

اال�صعاعي واأدوية العالج الكيميائي وامل�صكنات املطلوبة«. وهو 

برمتها،  العراق  ق�صية  عن  نتحدث  اأال  منا  »ُطلب  اأنه:  ك�صف 

فمنظمة ال�صحة العاملية ال حتب التدخل يف ال�صيا�صة«.

وموؤخرًا كتب هان�ض فون �صبونيك، امل�صاعد ال�صابق الأمني 

االإن�صانية  امل�صاعدات  عن  االأول  وامل�صوؤول  املتحدة  االأمم  عام 

لالأمم املتحدة يف العراق، ر�صالة اإىل بيلجر جاء فيها:  »�صعت 

احلكومة االأمريكية اىل منع منظمة ال�صحة العاملية من م�صح 

مناطق يف جنوب العراق حيث ا�صتخدم اليورانيوم امل�صتنفد 

وت�صبب باأخطار �صحية وبيئية فادحة«. ومت »تاأخري« تقرير 

ميدانية  درا�صة  نتيجة  هو  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  مهم 

 10.800 التقرير  وي�صمل   العراقية.  ال�صحة  وزارة  مع  اأجريت 

يف  م�صوؤول  بح�صب  دامغة«  »اأدلة  على  ويحتوي  عائلة، 

الوزارة، ويبقى »�صريًا للغاية« وفق اأحد الباحثني امل�صاركني 

يف و�صعه.

يقول التقرير اإن الت�صوهات اخللقية ارتفعت اىل م�صتوى 

»اأزمة« يف اأرجاء املجتمع العراقي حيث ا�صتخدم االأمريكيون 

اآلية ع�صكرية �صدئة 

ق�صفتها الق�ات االأميركية 

والبريطانية بذخائر 

الي�راني�م الم�صتنفد، وما 

زالت مطروحة في العراء

د�
و
ي
و
ت
ي 

م
و
ي
نا

والبيطانيون اليورانيوم ومع�ادن ثقيلة �صامة اأخرى. وبعد 

جواد  الدكتور  غ  يب�لِّ االنذار،  اإطالقه  من  �صنة  ع�صرة  اأربع 

يف  متعددة  ب�صرطانات  »ا�صتثنائي�ة«  اإ�صابات  عن  العلي 

عائالت بكاملها.

مل يعد هناك اهتمام كبري باأخبار العراق، ي�صتنتج بيلجر 

يف مقاله. »فمقتل 57 عراقيًا موؤخرًا يف يوم واحد مل ي�صكل 

لكن  لندن.  يف  بريطاين  جندي  قتل  مع  باملقارنة  حدثًا، 

د�صمة  مادة  ي�صكالن  وقد  مرتابطان،  الوح�صيني  العملني 

ف.  للروائي  غات�صبي«  »غريت  فيلم  من  جديدة  لن�صخة 

�صخ�صيتني  اأن  فيتزجريالد  كتب  وقد  فيتزجريالد.  �صكوت 

واملخلوقات  االأ�صياء  حتطمان  كانتا  الفيلم  يف  رئي�صيتني 

وترتك�ان  الكبري  طي�صهم�ا  اإىل  اأو  ثروتهما  اإىل  وترتدان 

لالآخ�رين اأن ينظف�وا الفو�صى خلفهما«.

فون  كتب  كما  امللحمية،  باملقايي�ض  جرمية  الفو�صى 

�صبونيك، م�صريًا اىل 4.5 ماليني طفل فقدوا اأحد والديهم اأو 

كليهما بح�صب تقديرات وزارة ال�صوؤون االجتماعية العراقية. 

اأيتام،  اأن 14 يف املئة من �صكان العراق  واأ�صاف: »هذا يعني 

ن�صوة،  تعيلها  عائلة  مليون  وهناك  خميفة.  ن�صبة  وهي 

املنزيل  العنف  »اأن  بيلجر  اأرامل«.وي�صتخل�ض  معظمهن 

واإ�صاءة معاملة االأطفال هما م�صاألتان ملحتان يف بريطانيا، 

اىل  املعاملة  و�صوء  العنف  اأدخلت  العراق  يف  الكارثة  ولكن  

■ ماليني املنازل«. 
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باري�ض، فرنكفورت  �  »البيئة والتنمية«

في  المتجددة  للطاقة  العالمي  الطلب  ا�صتمر 

 19 نحو  لتوفر  و2012،   2011 عامي  خالل  االرتفارع 

 2011 عام  للطاقة  النهائي  العالمي  اال�صتهالك  من  المئة  في 

الكتلة  من  تقريبًا  ن�صفها  بيانات(،  عنها  تتوافر  �صنة  )اآخر 

الحيوية التقليدية.

ا�صتثمارات  تزد  لم   ،2006 عام  منذ  فقط  الثانية  وللمرة 

العام  في  كانت  عما   2012 عام  العالمية  المتجددة  الطاقة 

كلفة  تدني  ب�صبب  المئة  في   12 بنحو  انخف�صت  اإذ  ال�صابق، 

المتحدة  الواليات  اأ�صواق  و�صعف  الكهر�صوئية  الخاليا 

»التوجهات  تقرير  في  جاء  ما  بح�صب  االأوروب��ي،  واالتحاد 

 »2013 المتجددة  الطاقة  مجال  في  لال�صتثمار  العالمية 

للبيئة  المتحدة  االأمم  وبرنامج  فرنكفورت  كلية  عن  ال�صادر 

في  دوالر  بليون   244 ا�صتثمار  تم  ذل��ك،  ومع  )يونيب(. 

الطاقة  م�صاريع  ذلك  في  بما  المتجددة،  الطاقة  م�صاريع 

ا�صتثمارات  اأعلى  ثاني   2012 عام  و�صهد  ال�صغيرة،  المائية 

في الطاقة المتجددة مقارنة باأي وقت م�صى. وا�صتمر موؤ�صر 

توجهات االستثمار
يف الطاقة املتجددة

اال�صتثمار مت�صاعدًا في البلدان النامية، م�صجاًل 112 بليون 

دوالر، في مقابل 132 بليون دوالر في الدول المتقدمة، وهو 

الدول  ا�صتثمرت  عندما   2007 عام  منذ  جذريًا  تغيرًا  يعد  ما 

مما  اأكثر  مرة   2.5 المتجددة  الطاقة  م�صادر  في  المتقدمة 

ا�صتثمرته البلدان النامية )با�صتثناء م�صاريع الطاقة المائية 

الكبيرة(، لتقترب الفجوة حاليًا من 18 في المئة فقط.

قيا�صيًا  عامًا   2012 كان  الطاقة،  توليد  قدرات  حيث  من 

المركبة  المتجددة  الطاقة  من  جيغاواط   115 بتحقيق  اآخر 

حديثًا في جميع اأنحاء العالم، تعادل ما يفوق الن�صف بقليل 

من اإجمالي القدرات الم�صافة. ويو�صح تقرير �صبكة �صيا�صات 

الطاقة المتجددة للقرن الحادي والع�صرين )REN 21( عن 

الو�صع العالمي للطاقات المتجددة ل�صنة 2013 اأن ال�صيا�صات 

الطاقة  لم�صادر  اأكبر  م�صاهمات  تحفز  اأن  يمكن  ال�صحيحة 

لديها  بلدًا   138 اأ�صل  فمن  الطاقة.  مزيج  في  المتجددة 

اأهداف اأو �صيا�صات للطاقة المتجددة، ت�صكل البلدان النامية 

الطاقة  لتطبيقات  الجغرافي  التوزيع  ويتو�صع  الثلثين. 

المتجددة، خ�صو�صًا في البلدان النامية.

المتجددة  الطاقة  قدرة  اإجمالي  تجاوز  ال�صدد،  هذا  في 

استثمارات بـ 244 بليون دوالر عامليًا عام 2012
والشرق األوسط األىلع يف النمو اإلقليمي

محطة للطاقة ال�صم�صية في 

م�ريتانيا هي االأكبر في 

اأفريقيا وقد نفذتها »م�صدر«
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التف�صيلية  القطرية  المعلومات 

التفاعلية  الخريطة  في  متاحة 

REN 21 على موقع

www.map.ren21.net

تجاوزت قدرة الطاقة املتجددة 

يف العالم 1470 جيغاواط، وسجلت 

منطقة الشرق األوسط وأفريقيا 

أىلع معدل للنمو االقليمي عام 

2012، بزيادة االستثمار بنسبة 228 

يف املئة وصوالً إلى 12 بليون دوالر. 

هنا أبرز البيانات التي تضمنها تقرير 

شبكة سياسات الطاقة املتجددة 

)REN 21( للقرن الحادي والعشرين

في   8.5 بزيادة   ،2012 عام  جيغاواط   1470 العالم  اأنحاء  في 

المئة عن عام 2011. وتمثل طاقة الرياح نحو 39 في المئة من 

ال�صم�صية  والطاقة  المائية  الطاقة  تليها  الم�صافة،  القدرات 

الكهر�صوئية اللتان تمثل كل منهما نحو 26 في المئة. وبلغت 

الطاقة الكهر�صوئية 100 جيغاواط، متجاوزة الطاقة الحيوية 

لت�صبح ثالث اأكبر التكنولوجيات المتجددة من حيث القدرة 

المركبة، بعد الطاقة المائية وطاقة الرياح.

 2012 عام  مكانتها  عززت  اإذ  ال�صدارة،  في  ال�صين  وتاأتي 

كالعب مهيمن في �صوق الطاقة المتجددة العالمي بن�صبة 22 

في المئة، اأي ما يعادل 67 بليون دوالر، وذلك بف�صل القفزة 

ملحوظة  زيادات  و�صجلت  ال�صم�صية.  الطاقة  ا�صتثمارات  في 

والمغرب  اأفريقيا  جنوب  خ�صو�صًا  اأخ��رى،  مناطق  في 

االأو�صط  ال�صرق  تحقيق  مع  وكينيا،  وت�صيلي  والمك�صيك 

المئة  في   228 بنحو  االإقليمي  النمو  معدالت  اأعلى  واأفريقيا 

�صوء  في  الم�صجع  التطور  هذا  ياأتي  دوالر.  بليون   12 لتبلغ 

»الطاقة  مون  كي  باأن  المتحدة  لالأمم  العام  االأمين  مبادرة 

لخدمات  الجميع  و�صول  الى  الهادفة  للجميع«،  الم�صتدامة 

الطاقة الحديثة، وم�صاعفة المعدل العالمي لتح�صين كفاءة 

ا�صتخدام الطاقة وم�صاهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة 

العالمي بحلول �صنة 2030.

ب�صكل  المتجددة،  الطاقة  قطاع  في  العاملين  عدد  وُقدر 

�صخ�ض  مليون   5.7 بقرابة   2012 عام  مبا�صر،  غير  اأو  مبا�صر 

في اأنحاء العالم. وعلى رغم ازدياد عدد البلدان التي ت�صتثمر 

يتركز  يزال  ال  العمالة  من  االأكبر  الجزء  فاإن  المجال،  هذا  في 

في عدد �صغير ن�صبيًا من البلدان، بما فيها البرازيل وال�صين 

وهناك  المتحدة.  والواليات  االأوروبي  االتحاد  ودول  والهند 

عدد متزايد من الوظائف في القطاعات الفنية والت�صويقية، 

في  الكهرباء  في  �صبكة  عن  المعزولة  االأنظمة  في  خ�صو�صًا 

الدول النامية.

االأمم  لبرنامج  التنفيذي  المدير  �صتاينر،  اأخيم  يقول 

في  المتجددة  الطاقات  ا�صتيعاب  يزال  »ال  للبيئة:  المتحدة 

بالربط  مرهونًا   � ومجتمعات  و�صركات  بلدانًا   � العالم  اأنحاء 

وم�صتقبل  الكربون  المنخف�ض  االأخ�صر  االقت�صاد  بين 

م�صتقر.  مناخ  في  العي�ض  �صبل  وا�صتدامة  وتاأمينها،  الطاقة 

ولنا  الكربون،  اأ�صواق  تدهور  خلفية  على  هذا  كل  حدث  وقد 

اإذا  النظيفة  الطاقات  في  والزيادة  المحفز  التاأثير  نتخيل  اأن 

ُحدد �صعر اأكثر م�صداقية وواقعية للطاقات الملوثة، كاإحدى 

و�صائل تر�صيخ اتفاقية عالمية للمناخ بحلول �صنة 2015«.

دول رائدة
عدة  اأنحاء  في  زخمًا  المتجددة  الطاقة  م�صادر  تكت�صب 

مع  واأفريقيا،  االأو�صط  وال�صرق  الالتينية  واأميركا  اآ�صيا  من 

وجه  وعلى  التكنولوجيات.  جميع  في  جديدة  ا�صتثمارات 

اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  �صهدت  الخ�صو�ض، 

 ،2012 عام  طموحة  جديدة  اأهداف  اإطالق  اأفريقيا  وجنوب 

المتجددة  الطاقة  م�صادر  ال�صتغالل  �صيا�صات  اأطر  وظهور 

الت�صنيع  ومراكز  االأ�صواق  وتحولت  ا�صتخداماتها.  ون�صر 

واال�صتثمارات نحو البلدان النامية خالل العام 2012، وتجلى 

ذلك في تنامي اإمدادات الطاقة المتجددة في عدد متزايد من 

البلدان والمناطق.

نظيرتها  الرياح  من  المولدة  الطاقة  تخطت  ال�صين،  ففي 

من الفحم والطاقة النووية للمرة االأولى.

وفي االتحاد االأوروبي، �صكلت الطاقة المتجددة نحو 70 في 

المئة من القدرة الكهربائية الم�صافة عام 2012، اأتت في الغالب 

العام  وفي  الرياح.  وطاقة  الكهر�صوئية  ال�صم�صية  الطاقة  من 

2011، طبقًا الأحدث البيانات المتاحة، وفت الطاقة المتجددة 

بنحو 20.6 في المئة من ا�صتهالك الكهرباء في المنطقة و13.4 

في المئة من اإجمالي اال�صتهالك النهائي للطاقة.

بم�صادر  اال�صتثمار  في  واأوروبا  ال�صين  اأهمية  تخفى  وال 

من  المئة  في   60 على  ا�صتحوذتا  فقد  المتجددة،  الطاقة 

االأ�صعف  كان  اأنه  رغم  على   ،2012 عام  العالمي  اال�صتثمار 

الأوروبا منذ 2009.

المئة  في   22.9 نحو  المتجددة  الطاقة  م�صادر  و�صكلت 

من ا�صتهالك الكهرباء في األمانيا، �صعودًا من 20.5 في المئة 

عام 2011، و10.4 في المئة من اال�صتخدام المحلي للتدفئة، 

و12.6 في المئة من مجموع الطلب النهائي على الطاقة. كما 

بن�صبة  المتجددة  الطاقة  ا�صتثمارات  هبوط  األمانيا  �صهدت 

35 في المئة، لتبلغ 20 بليون دوالر، مدفوعة ب�صكل رئي�صي 

بانخفا�ض تكاليف الطاقة ال�صم�صية الكهر�صوئية.

اأكثر  الرياح  طاقة  من  قدرات  المتحدة   الواليات  واأ�صافت 

المتجددة  الطاقة  م�صادر  لت�صكل  اأخرى،  تكنولوجيا  اأي  من 

مدار  على  الكهربائية  القدرة  اإ�صافات  مجموع  ن�صف  نحو 

المئة  في   34 بن�صبة  اال�صتثمار  انخف�ض  ذلك،  ومع  ال�صنة. 

�صيا�صة  و�صوح  عدم  ب�صبب  دوالر،  بليون   36 اإلى  و�صواًل 

االإدارة االأميركية.

المتقدمة،  الدول  اأخبار  األمع  من  اليابان  اأخبار  وكانت 

المتجددة،  الطاقة  مجاالت  في  اال�صتثمارات  ارتفعت  حيث 

بليون   16 لتبلغ  المئة  في   73 والتطوير،  البحث  با�صتثناء 

الم�صتوى  على  ال�صم�صية  الطاقة  طفرة  بف�صل  وذلك  دوالر، 

ال�صغير بعد تطبيق التعرفة الجديدة لتغذية ال�صبكة العامة 

من م�صاريع خا�صة.

معدل  اأعلى  واأفريقيا  االأو�صط  ال�صرق  منطقة  واأظهرت 

للنمو االإقليمي عام 2012، مع زيادة اال�صتثمار بن�صبة 228 في 

■ المئة لي�صل اإلى 12 بليون دوالر. 
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تستورد 
النفايات!

أوسلو
نفايات يف اإحدى حمارق 

اأو�صل� التي تنتج منها طاقة

جون تاليابو )اأو�صلو(

غريبة  م�صكلة  اأو�صلو  الرنوجية  العا�صمة  تعاين 

كما  فيها،  اأن�صئت  فقد  النفايات.  قلة  يف  تتمثل 

حمارق  ال�صمالية،  واأوروبا  ا�صكندينافيا  مدن  من  كثري  يف 

حاجتها  ن�صف  نحو  تكفي  وكهرباء  حرارة  تنتج  للنفايات 

 1.4 عددهم  البالغ  �صكانها  لكن  املياه.  وت�صخني  التدفئة  اإىل 

مليون ال ينتجون نفايات كافية، ويعود �صبب ذلك جزئيًا اىل 

ارتفاع معدل اإعادة التدوير، مما ا�صطر املدينة اإىل ا�صترياد 

بريطانيا  مثل  اأخ��رى  دول  من  النفايات  اأطنان  ماليني 

نفايات  ا�صترياد  يف  تفكر  اأنها  حتى  وال�صويد،  واإيرلندا 

اأمريكية.

ف�صكان  يتفاقم.  النفايات  يف  االإقليمي  النق�ض  اأن  ويبدو 

النفايات  من  طن  مليون   150 نحو  ينتجون  ال�صمالية  اأوروبا 

القادرة  املحارق  حاجة  عن  كثريًا  يقل  وهذا  فقط،  �صنويًا 

املنزلية  النفايات  من  طن  مليون   700 من  اأكرث  معاجلة  على 
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حافالت يف العا�صمة 

الرنوجية تعمل بالغاز 

احلي�ي )بي�غاز( املنتج

من ت�صبيخ النفايات

ال ينتج سكان عاصمة النروج نفايات كافية لسّد حاجة 
املحارق، ما اضطرها إلى استيراد النفايات من بلدان أخرى

امل�صت�صفيات.  نفايات  فيها  مبا  اخلطرة،  وحتى  وال�صناعية 

باتت  حتى  املحارق،  من  مزيد  بناء  ال�صويديون  ويوا�صل 

بع�ض  اأقنعت  اإذ  مناف�صًا،  ا�صتوكهومل  ال�صويدية  العا�صمة 

�صفن  وتنطلق  اإليها.  نفاياتها  برتحيل  الرنوجية  البلديات 

فائ�صًا  تنتج  مناطق  من  النفايات  باأطنان  حمملة  و�صاحنات 

واإنتاج  حرقها  على  القدرة  متلك  اأخ��رى  مناطق  اىل  منها 

الطاقة.

اأولبغ�صفني، م�صت�صارة وكالة ا�صتعادة  تقول هيغ روث 

النفايات يف اأو�صلو: »هناك �صوق اأوروبية متنامية للنفايات، 

التي باتت �صلعة جتارية«.

لعبة الطاقة المتجددة
ال�صوؤال هو: هل �صيخلق هذا حوافز الإنتاج مزيد من النفايات 

البيئية  املحاذير  هي  وما  املنتجة؟  الكمية  تخفي�ض  لعدم  اأو 

التي قد تنجم عن هذه املحارق؟

اإذا مت احلرق ب�صكل علمي �صليم ومبعدات منا�صبة، فقد 

يكون اأف�صل من الطمر، الأنه يفكك كثريًا من ال�صموم. لكن 

بفرز  �صنعًا  الرنوج  وحت�صن  اأي�صًا.  �صلبيات  هناك  تكون  قد 

اإعادة تدويرها واملواد التي ميكن ت�صبيخها  املواد التي ميكن 

ا�صتوردت  اإذا  لكن  النفايات.  بقية  عن  �صمادًا  وحتويلها 

نفايات من بلدان اأخرى ال تفعل ذلك، فهي حترق موارد رمبا 

تكون اأكرث نفعًا لو اعتمدت و�صائل اأخرى.

الإنتاج  النفايات  ا�صترياد  اىل  اأو�صلو  تلجاأ  اأن  غريبًا  يبدو 

الع�صر الكبى امل�صدرة  الدول  الطاقة. فالرنوج ت�صنف بني 

للنفط والغاز يف العامل، ومتلك احتياطات فحم وافرة، واأكرث 

من 1100 حمطة الإنتاج الطاقة الكهرمائية يف جبالها الغنية 

حتويل  حمطات  كبى  مدير  ميكل�صن،  بال  لكن  باملياه. 

النفايات  حرق  اأن  يعتب  اأو�صلو،  يف  طاقة  اىل  النفايات 

الوقود  ا�صتهالك  لتخفي�ض  املتجددة  الطاقة  »لعبة  كان 

االأحفوري«.

لي�صوا  اأنهم  مع  نفاياتهم،  بت�صدير  �صعداء  البيطانيون 

طاقة.  اىل  النفايات  حتويل  �صناعة  يف  ج��دًا  منخرطني 

اإر�صال  جتعل  بريطانيا  يف  الطمر  على  املفرو�صة  فال�صريبة 

النفايات اإىل اأماكن مثل اأو�صلو بدياًل اأقل كلفة. وثمة مناطق 

يف  مبا  النفايات،  من  وافرة  كميات  تنتج  اأوروب��ا  يف  اأخرى 

اأموااًل  نابويل  مثل  مدن  دفعت  حيث  ايطاليا،  جنوب  ذلك 

وعلى  الكارثية.  نفاياتها  لَتْقبل  وهولندا  اأملانيا  يف  مدن  اىل 

رغم اأن اأو�صلو فكرت يف ا�صترياد النفايات االيطالية، اإال اأنها 

ف�صلت التم�صك بالنفايات البيطانية التي اعتبتها »اأنظف 

واآمن«. واأو�صح ميكل�صن: »هذه م�صاألة ح�صا�صة«.

ماذا عن إنتاج نفايات أقل؟
لكنها  البلدان،  بع�ض  يف  نفايات  جمرد  النفايات  تكون  قد 

تفرز  فالعائالت  جدًا.  عالية  تكنولوجيا  م�صاألة  اأو�صلو  يف 

بال�صتيكية  اأكيا�ض  يف  الطعام  بقايا  وا�صعة  نفاياتها، 

اأوعية  يف  والزجاج  زرقاء،  اأكيا�ض  يف  والبال�صتيك  خ�صراء، 

اأخرى. وتوؤخذ االأكيا�ض جمانًا من املتاجر.

وت�صتخدم حمطة حتويل النفايات اىل طاقة، التي ي�صرف 

عليها ميكل�صن، اأجهزة حت�ص�ض يتم التحكم بها كومبيوتريًا، 

�صيور  على  تنتقل  التي  لونيًا  املرمزة  النفايات  اأكيا�ض  لفرز 

متحركة اىل داخل املحارق. ومبنى املحطة »حتفة معمارية« 

تناف�ض دار االأوبرا اجلديدة يف اأو�صلو.

على  االإدم���ان  لهذا  مرتاحني  اجلميع  لي�ض  ولكن 

النفايات. وقال الر�ض هالتبيكن، رئي�ض اأقدم جمعية بيئية 

هناك  �صخمة.  م�صكلة  هذه  بيئي،  منظور  »من  الرنوج:  يف 

�صغط الإنتاج املزيد من النفايات بوجود هذه القدرة الفائ�صة 

بيئي،  كهدف  اأقل،  نفايات  اإنتاج  اأن  واعتب  احلرق«.  على 

يجب اأن ياأتي يف املقام االأول، وياأتي هدف توليد الطاقة من 

الدنيا  اأولويتنا  اأن  هي  »امل�صكلة  م�صيفًا:  اأخريًا،  النفايات 

تتناق�ض مع اأولويتنا العليا. فنحن االآن ن�صتورد النفايات من 

مدينة ليدز البيطانية واأماكن اأخرى، وجنري مباحثات مع 

نابويل. نعم، نحن ن�صاعدهم، لكن هذه لي�صت ا�صرتاتيجية 

للمدى البعيد«.

ذلك،  على  الرنوجية  العا�صمة  يف  م�صوؤولون  ويوافق 

الوقت  يف  �صرورية  اال�صرتاتيجية  هذه  يعتبون  لكنهم 

وا�صرتداد  »التدوير  اأن  اإىل  اأولبغ�صفني  واأ�صارت  احلايل. 

ف�رز  اأن  م�صيف�ة  متالزمني«،  يك�ونا  اأن  يجب  الطاق�ة 

اإنت�اج  االآن  يتي�ح  الغذائية،  املواد  مثل  الع�صوية،  النفايات 

الغ�از احليوي )بيوغ�از( الذي ي�صغ�ل ع�ددًا من احلاف�الت 

■ يف و�صط اأو�صلو. 
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نداء هالل )وا�صنطن(

للموارد  الفعالة  االإدارة  اأمام  خطري  عائق  الف�صاد 

احليوية  مهماتها  عن  يحرفها  فهو  الطبيعية، 

والتنمية  اجل��وع  ومكافحة  الفقر  من  احل��د  يف  املتمثلة 

موؤمتر  يف  امل�صاركون  اإليها  ل  تو�صرّ خال�صة  هذه  امل�صتدامة. 

 ،2012 عام   »20+ »ريو  امل�صتدامة  للتنمية  املتحدة  االأمم 

الف�صاد  مكافحة  رهن  باتت  البيئية  احلوكمة  فعالية  اأن  توؤكد 

اإعادة  اإىل  حتتاج  قد  والدولية  املحلية  املبادرات  واأن  املتنامي، 

اأو املوارد العامة  اإ�صاءة ا�صتخدام ال�صلطة  تقومي. والف�صاد هو 

من اأجل حتقيق منفعة خا�صة. حتديده لي�ض اأمرًا ي�صريًا، بل 

ال�صيا�صية  باالأو�صاع  وحتى  واأعراف،  بقوانني  عادة  ي�صطدم 

جمموعات  اأو  اأفرادًا  مرتكبوه  يكون  وقد  البلدان.  بع�ض  يف 

اأومنظمات اأو �صركات ربحية.

�صهد  للبيئة،  املتحدة  االأمم  لبنامج  حديث  تقرير  وفق 

عمليات 
احتيالية 

يف تجارة 
الكربون

البلدان  يف  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  احلد  قواعد  تنفيذ 

وا�صتغالل  والر�صى  الغ�ض  من  ح��االت  والنامية  املتقدمة 

ال�صلطة، واأ�صكااًل اأخرى من الف�صاد مثل ا�صتخدام معلومات 

مقاي�صة  �صوق  باأ�صعار  والتالعب  الربح،  اأجل  من  مغلوطة 

الق�صايا  اأكرث  من  التجارة  هذه  اأن  واملعروف  الدفيئة.  غازات 

اللجنة  اإىل  وبالن�صبة  العاملية.  البيئية  احلوكمة  يف  دينامية 

غازات  انبعاثات  من  احلد  يجب  املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية 

ارتفاع  حل�صر   ،2015 �صنة  بحلول  تخفي�صها،  بل  الدفيئة، 

هذا  يحقق  مل  واإن  فقط.  مئويتني  بدرجتني  العاملية  احلرارة 

فيه  ترتفع  كارثيًا  �صيناريو  العامل  ي�صهد  اأن  يتوقع  الهدف، 

احلرارة 6.4 درجات مئوية مع نهاية القرن احلايل.

التجربة األوروبية
االجتار بانبعاثات غازات الدفيئة لي�ض جديدًا، فقد ن�صت عليه 

توزيع  اإعادة  اإىل  يهدف  وهو   .1992 عام  املوقعة  كيوتو  اتفاقية 

داخل  مقاي�صتها  اإتاحة  عب  عاملي،  توازن  لتحقيق  االنبعاثات 

البلدان اأو يف ما بينها. 

خطط  اأولهما  االجت���ار.  من  اأ�صا�صيان  نوعان  وثمة 

�صنوية  ن�صب  مبوجب  تعمل  اأ�صواق  تقام  حيث  االمتثال، 

وتفر�ض  الدفيئة،  غازات  بع�ض  النبعاثات  م�صبقًا  حمددة 

قيودًا اقت�صادية على اإنتاج تلك االنبعاثات يف امل�صانع وحمطات 

توليد الطاقة الكهربائية و�صواها من املن�صاآت. وثانيهما البامج 

غري  واملنظمات  وال�صركات  للحكومات  ل  ت�صهرّ التي  الطوعية 

طوعيني،  م�صرتين  اإىل  االنبعاثات  بيع  واالأف��راد  احلكومية 

املعامالت  ت�صتخدم  ما  وغالبًا  اأفراد.  اأو  موؤ�ص�صات  اأو  �صركات 

تواجه الحوكمة البيئية العاملية تحديات عدة قد ال 

يكون الفساد أهّمها. لكن تفشيه بأشكاله املختلفة، 

من الرشى إلى التالعب بأسعار سوق مقايضة غازات 

الدفيئة، ينذر بتحوله عائقًا ويحتم تعزيز آليات مكافحته
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ل�حة مقاي�صات اأر�صدة 

الكرب�ن يف �صركة 

»تريك�رونا« ال�ص�يدية 

املتخ�ص�صة بتجارة الكرب�ن 

وتكن�ل�جيات

تخفي�ض االنبعاثات 

تنفيذها  وميكن  جديدة،  وتقنيات  اإجراءات  الختبار  الطوعية 

بكلفة اأقل من املعامالت يف االأ�صواق االإلزامية.

واعدة،  االمتثال  خطط  نتائج  اأن  الدويل  التقرير  يلحظ 

الف�صاد  تف�صي  عن  تقارير  فثمة  متامًا.  مر�صية  لي�صت  لكنها 

اآليات  ق��درة  اإزاء  خم��اوف  اأث��ارت  اخلطط  هذه  تنفيذ  يف 

الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفي�ض  فعالية  �صمان  على  كهذه 

واإمكانية التحقق منها. ويف هذا االإطار، تطبق دول االحتاد 

 .2005 العام  منذ   )ETS( االنبعاثات  جتارة  خطة  االأوروبي 

الكربون«  »اأر�صدة  وتوزيع  لالنبعاثات  �صقفًا  حتدد  وهي 

يف  اأخرى  ومن�صاآت  طاقة  وحمطة  م�صنع  األف   11 من  الأكرث 

�صنة  املئة  يف   21 �صقف  تتجاوز  ال  بحيث  اأوروبيًا،  بلدًا   30

2020. لكن اخلطة مل تعمل وفق التوقعات. 

ارتفعت  و2007،   2005 ب��ني  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ففي 

الف�ص�اد.  بينه�ا  ع��دة،  الأ�صباب  املئة  يف   2.1 االنبعاثات 

»احتيال  حاالت  االأوروبية  ال�صلطات  ك�صفت   ،2010 وع�ام 

فاقت  االنبعاثات،  جتارة  يف   )carousel fraud( دائري« 

 11 يف  املفقودة  االإي��رادات  من  دوالر  باليني  �صتة  خ�صائرها 

التجاري،  اخلداع  اأ�صكال  اأحد  هو  الدائري  واالحتيال  بلدًا. 

على  فيحافظ  الكربون  اأر�صدة  تبادل  التاجر  ر  يي�صرّ حيث 

ال�صلطات  اإىل  دفعها  بدل   ،)VAT( امل�صافة  القيمة  �صريبة 

ال�صريبية و�صندات اخلزينة احلكومية.

االأوروبية  املفو�صية  االحتيالية  االأن�صطة  اكت�صاف  دفع 

اأمن  وحت�صني  ال�صرائب  قانون  على  تعديالت  اإدخ��ال  اإىل 

 ،2011 )يناير(  الثاين  كانون  يف  لكن  التجاري.  النظام 

دوالر  ماليني  ثالثة  من  اأكرث  �صرقة  االأمني  الرتاخي  ل  �صهرّ

النم�صا  يف  عدة  حاالت  عن  غ  يبلرّ ومل  الكربون.  اأر�صدة  من 

وجمهورية الت�صيك واأملانيا واليونان واإيطاليا ورومانيا.

مكافحة الفساد
يعتمد  بها،  واالجت��ار  االنبعاثات  �صبط  اأنظمة  اإىل  اإ�صافة 

جناح احلوكمة البيئية العاملية على حزمة اآليات لنقل الرثوات 

اإحدى  النامية.  والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  والتكنولوجيا 

الغابات  اإزال��ة  عن  الناجمة  االنبعاثات  تقليل  االآليات  هذه 

وتدهورها )+REDD( الذي ي�صجع م�صاهمة البلدان النامية 

عب احلفاظ على خمزون الكربون يف الغابات واإدارة الغابات 

ب�صكل م�صتدام وفق اتفاقية كانكون. وتكافاأ البلدان املتعاونة 

البلدان  معظم  ق  �صدرّ فاعلية،  اأكرث  حوكمة  اأجل  ومن  ماليًا. 

نامية  بلدان  وا�صتجابت  الف�صاد،  ملكافحة  اتفاقيتني  املتقدمة 

الف�صاد،  ملكافحة  م�صتقلة  جلنة  اإندوني�صيا  فاأن�صات  كذلك. 

كونغ  هونغ  نت  وعيرّ للمظامل،  مكاتب  الفيليبني  واأوج��دت 

كبرية  زيادة  اإىل  و�صواها  املبادرات  هذه  واأدت  خا�صًا.  مدعيًا 

يف عدد االإدانات بتهم الف�صاد.

واإذ ي�صكل االإقرار بالتحديات اجلمة التي يطرحها الف�صاد 

اآليات  لتطبيق  جدية  متابعة  من  بد  ال  �صرورية،  خطوة 

مكافحته. وهذه مهمة حكومية حملية ودولية، لكنها تتطلب 

بل  متابعة  وكذلك  العاملي،  ال�صيا�صي  امل�صتوى  على  جهودًا 

البيئي  فالف�صاد  املدنية.  املجتمعات  من  م�صتمرة  م�صاءلة 

وعر�صة  ه�صا�صة  االأكرث  الأنهم  اأواًل،  الفقراء  حياة  على  يوؤثر 

االأكرث  هي  التداعيات  هذه  ومواجهة  املناخ.  تغري  لتداعيات 

■ كلفة واإحلاحًا يف جمال التنمية العاملية امل�صتدامة. 
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على  ال�صجن  عقوبة  رفع  تزمع  اأنها  اليابان  اأعلنت 

بي االأحياء البرية من �صنة اإلى خم�ض �صنوات.  مهررّ

فالديمير  الرو�صي  الرئي�ض  تقديم  بعد  مبا�صرة  ذلك  واأتى 

المهددة  االأن��واع  تهريب  يجعل  البرلمان  الى  قانونًا  بوتين 

بالخطر مخالفة جنائية، ما يعني �صجن المرتكبين.

القوانين  تنفيذ  برنامج  رئي�صة  بندري،  �صتيفاني  وترى 

البرية  باالأحياء  االت��ج��ار  لمراقبة  العالمية  ال�صبكة  في 

على  العقوبات  بزيادة  البلدان  »قيام  اأن   ،)TRAFFIC(

في  تحول  اإلى  ي�صير  البرية  باالأحياء  المتعلقة  المخالفات 

النظرة العالمية اإلى جدية التعامل مع هذه الجرائم وتح�صين 

الت�صريعات ذات العالقة«.

وال�صندوق   TRAFFIC �صبكة  اأجرت   ،2012 العام  في 

للت�صريعات  مراجعة   )WWF( الطبيعة  ل�صون  العالمي 

الرو�صية المتعلقة باالأحياء البرية، واقترحا اإدخال تعديالت 

�صيد  على  العقوبات  لتقوية  الرو�صي  االتحادي  القانون  على 

ال�صوء  المراجعة  و�صلطت  وم�صتقاتها.  نادرة  اأنواع  وتهريب 

من  والمهربين  ال�صرعيين  غير  ال�صيادين  مكنت  ثغرة  على 

جرائم 
الحياة 

البرية

اأنياب عاجية �صبطت يف مطار دبي

التمادي يف قتل وتهريب أحياء برية مهددة، 
مثل النمور والفيلة ووحيد القرن، يدفع بلدانًا 

عديدة إلى زيادة العقوبات ىلع املرتكبين
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النباتات االإبريقية 

املفرت�صة للح�صرات )فوق(، 

واالأوركيديا، من االأن�اع 

النادرة املرغ�بة 

يف ال�ص�ق ال�ص�داء

وحيد قرن جنا من امل�ت بعد انتزاع قرنه

االإفالت بغرامات هزيلة.

لم يوافق البرلمان الرو�صي بعد على اقتراح بوتين تمديد 

)مار�ض(  اآذار   31 في  زادت  الحكومة  لكن  ال�صجن.  مدة 

الما�صي الغرامة المفرو�صة على اأي �صخ�ض يدان بقتل نمور 

انتزاع  اأو  بالخطر،  مهددة  اأخرى  واأنواع  جارحة  وطيور  برية 

اأع�صاء منها، الى 1.1 مليون روبل )35 األف دوالر(.

اأنها تنوي  اليابان  البيئة في  اأعلنت وزارة  االأثناء،  في هذه 

يدانون  الذين  االأ�صخ�ا�ض  على  الق�صوى  الغرامة  زي��ادة 

غرامة  دفع  اأو  واحدة  �صنة  ال�صجن  من  برية  اأحياء  بتهريب 

خم�ض  ال�صجن  الى  دوالر(   10.400( ين  مليون  مق�دارها 

 52.000( ين  ماليين  خم�ص�ة  مقدارها  غرامة  دفع  اأو  �صنوات 

دوالر(. وتخطط الوزارة اأي�صًا لزيادة الغرامة مئة �صعف على 

بالخط�ر،  مهددة  اأنواع  بتهريب  اإدانتها  تثبت  التي  ال�صركات 

لت�صبح 100 مل�يون ي�ن كح�د اأق�صى )1.04 مليون دوالر(.

تهريب  على  الغرامات  فيها  ترفع  التي  االأولى  المرة  وهي 

االأحياء البرية في اليابان منذ نفاذ قانون الحفاظ على االأنواع 

المهددة بالخطر عام 1993. لكن ما زال هناك كثير من العمل 

وقد  البرية.  باالأحياء  االتجار  قوانين  لع�صرنة  المطلوب 

اأحياء  بيع  اإعالنات  حظر  على  عزمها  اأي�ص�ًا  الوزارة  اأعلنت 

برية مهددة.

وكانت نيوزيلندا اأعلنت في اأيلول )�صبتمبر( 2012 اإجراء 

مماثاًل، حيث رفعت العقوبة على مهربي االأحياء البرية الى 

خانة  في  ي�صعهم  ما  �صنوات،  خم�ض  الى  ت�صل  مدة  ال�صجن 

الجريمة الخطيرة.

غير  ال�صيد  على  العقوبات  ُرفعت  اأفريقيا،  جنوب  وفي 

الم�صروع للكركدن )وحيد القرن( اإلى م�صتويات رادعة. وقد 

الجريمة.  هذه  على  �صنة   29 بال�صجن  اأحكام  موؤخرًا  �صدرت 

قرون  بتهريب  دين  تايالندي  على  حكم  الما�صي  العام  وفي 

الكركدن من جنوب اأفريقيا بال�صجن 40 �صنة.

اأتت هذه القرارات قبل اأيام من اجتماع لجنة االأمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية )CCPCJ( في فيينا في 

ت�صنيف  الحكومات  من  ُطلب  حيث   ،2013 )اأبريل(  ني�صان 

تهريب االأحياء البرية جريمة خطيرة، يعاقب عليها بال�صجن 

■ مدة ت�صل الى اأربع �صنوات، اأو بعقوبة اأكثر �صرامة. 



متوز/�آب 2013 چهللا 72

رجب �سعد ال�سيد )الإ�سكندرية(

مرتفعات  اإىل  الأحييافيير  علماء  اأحييد  جيياء 

جنوب  �سويف  بني  منطقة  يف  ر�سوبية 

ت�سل  املتو�سط  البحر  ميياه  وكانت  القاهرة، 

فقام  �سحيقة.  جيولوجية  ع�سور  يف  اإليها 

با�ستخال�ص �سحائف حجرية جرية حتتوي 

على مناذج رائعة لأحافر اأنواع من الأ�سماك، 

تفا�سيل  و�سوح  ول�سدة  بعد،  ما  يف  ييا  نَّ متكَّ

يف  معظمها  وت�سمية  ت�سنيف  من  تكوينها، 

خمترب ت�سنيف الأ�سماك الذي نعمل فيه.

خمالفًا  بغيته،  على  الرجل  ح�سل  اأن  بعد 

الإجييييراءات  ومتجاهاًل  املرعية  الأ�ييسييول 

جلدية  حقيبة  يف  اأحافره   
َ

يب رتَّ الر�سمية، 

متو�سطة احلجم احتوت على نحو 40 اأحفورة، 

ميناء  عييرب  بييحييرًا  الييبييالد  ليغادر  وحملها 

وحمتوياتها  احلقيبة  ا�سرتعت  الإ�سكندرية. 

اأنها  على  ف�سادروها  اجلمارك،  رجال  انتباه 

اآثارًا  لي�ست  لكنها  اآثار،  بالطبع  وهي  »اآثار«. 

لأحياء  �سجل  هي  بل  لهم،  تهياأ  كما  فرعونية 

عنا  تبعد  ع�سور  يف  كوكبنا  هييواء  تنف�ست 

ع�سرات اأو مئات اآلف ال�سنني اإىل الوراء.

ارت�سى الرجل اأن يت�سالح مع رجال اجلمارك، 

اإىل  ي�سعد  اأن  قبل  حقيبته،  عن  متنازًل 

ال�سفينة مغادرًا الإ�سكندرية خائبًا. فقد خ�سر 

جهده، وف�سدت خطة درا�سة علمية نعتقد اأنه 

احليوانات  اأحافر  حول  لها،  العدة  يعد  كان 

الفقارية البحرية يف املنطقة.

خمازن  يف  امُل�سيادَرة  الأحافر  حقيبة  مكثت 

يقوم  اأن  قبل  اأيييام،  عدة  اجلمركية  الدائرة 

امل�سوؤولون باإر�سالها اإىل »جهة الخت�سا�ص«. 

الآثار.  هيئة  راأيهم،  يف  اجلهة،  تلك  وكانت 

ل  التي  اجلمركيني،  بهدية  الأثريون  فوجئ 

احلقيبة  فاأعادوا  لهتماماتهم،  ب�سلة  متت 

اإىل اجلمرك، مع تو�سية باأن تر�سل اإىل معهد 

علوم البحار، فجاءت اإلينا، وليتها مل تاأِت.

املعهد  خمازن  يف  مقبورة  احلقيبة  تلك  ظلت 

اأبحث  كنت  اأنني  �سادف  اأن  اإىل  اأ�سهر،  لعدة 

العلمي،  ل�سغلي  اأدوات  بع�ص  عن  املخزن  يف 

املخازن  مدير  �ساألُت  عليها.  عيناي  فوقعت 

جاء  اجلمرك  من  مندوبًا  باأن  فاأخربين  عنها، 

واألقى بها اإليه، واأن حمتوياتها عبارة عن قطع 

من احلجارة عليها ر�سومات بدائية لأ�سماك!

»املخزجني«  يعنيه  ما  اأن  اإلَّ  ببايل  يخطر  مل 

من  جاءت  حجرية  �سحائف  من  اأكرث  لي�ص 

كهوف ر�سم اأجدادنا البدائيون على جدرانها. 

ففتحت  لتفح�سها،  الف�سول  دفعني  ثييم 

جرية  رقاقات  املفاجاأة:  وكانت  احلقيبة، 

م�سفرة اللون، حتتوي على »طوابع« اأحافر 

الأ�سماك،  من  عديدة  لأنييواع  الروعة  بالغة 

العائلة  اأ�سماك  من  كاأنواٍع  الآن  نعرفه  بع�سها 

مثل  ق�سرية  بحرية  ولكائنات  املرجانية، 

رخوية  وكائنات  )الييروبيييييان(،  اجلمربي 

معروفة، واأخرى اختفت من خريطة الوجود.

ر  اقرتحُت اأن نعد الأحافر ي وهي براأيي ل ُتقدَّ

للمعهد.  التابع  املتحف  يف  للعر�ص  ي  بثمن 

زودناها  لئقة،  عر�ص  واجهة  لها  واأعددنا 

وكانت  خمت�سرة.  بيانات  عليها  ببطاقة 

حتظى باإقبال ملحوظ من رواد املتحف.

العمل،  من  تقاعدي  بعد  املتحف  زرت  حني 

طبقة  غطتها  وقد  الثمينة  بالأحافر  فوجئُت 

من الفطر �سوهت مالحمها. يف تلك اللحظة، 

متنيُت لو اأن ذلك العامل الذي ح�سل عليها من 

جبال بني �سويف متكن من الإفالت بها.

حكاية عن األحافير

عالم العلوم

يف  امليدانيان  املفت�سان  وحمد،  نا�سر  يبايل  ل 

زّودتهما  بعدما  الالهبة،  ال�سيف  بحرارة  دبي، 

دائرة التنمية القت�سادية ب�سرتات مزودة مبراوح 

يلب�سها  من  ج�سم  تعزل  ال�سرتات  فهذه  للتربيد. 

عن حرارة اجلو اخلارجي بوا�سطة مراوح �سغرة 

واأخرى  ال�سم�سية  الطاقة  على  تعمل  جوانبها  يف 

من  لأكرث  تعمل  �سحنها  ميكن  ببطاريات  مزودة 

على  وحتافظ  الوزن  خفيفة  وهي  �ساعات.  �سبع 

جودة  من  ترفع  للموظف  معتدلة  فيزيائية  حالة 

اأي ظروف، وتعترب حاًل فعاًل  عمله ميدانيًا حتت 

ملواجهة حرارة قد تقارب اخلم�سني درجة مئوية.

ارتداء التنورة
يزيد خصوبة الرجال

روتردام،  يف  اإر�سامو�ص  جامعة  يف  باحثون  اأفاد 

التنانر  يرتدون  الذين  الرجال  اأن  هولندا، 

يتمتعون  ال�سراويل  بدل  التقليدية  ال�سكوتلندية 

بخ�سوبة اأكرب، »لأن هذه التنانر توفر بيئة مثلى 

للحيوانات املنوية كي تعي�ص«. ومن اأجل اأن تنتج 

اأن  يجب  املني،  من  كافية  م�ستويات  اخل�سيتان 

درجة  من  مئوية  درجات   3 اأقل  حرارتهما  تكون 

حرارة اجل�سم. 

يف  عامليًا  تراجعًا  الأخرة  الأبحاث  اأظهرت  وقد 

من  �سنة،   50 مدى  على  الرجال  عند  املني  نوعية 

غر اأن يت�سح ال�سبب، لكن التغيرات يف اأ�سلوب 

احلياة وزيادة التلّوث عامالن ممكنان.

سترات بمراوح للتبريد

»هرقليون« املدينة املصرية الغارقة
م�سرية  مدينة  على  الآثار  خرباء  من  فريق  عرث  طويلة،  بحث  عمليات  بعد 

يعود تاريخها اإىل اأيام الفراعنة، ُيعتقد اأنها تعر�ست للغرق يف البحر املتو�سط 

يف القرن الثامن بعد امليالد.

الفرعونية  الع�سور  من  فرتة  يف  مل�سر  الرئي�سي  امليناء  »هرقليون«  وكانت 

البحر  يف  غرقت  اأن  اإىل  والدين،  والتجارة  للعلم  مركزًا  كانت  كما  القدمية. 

املتو�سط، قبل اأكرث من 1200 عام. واكت�سفها الفريق البحثي على عمق ت�سعة 

والنقود  التماثيل  من  جمموعة  على  العثور  بعد  البحر،  �سطح  حتت  اأمتار 

املعدنية واآلف القطع الأثرية الأخرى التي ا�ستقرت يف الأعماق.

اأن عملية انت�سال القطع التي مت العثور عليها رمبا ت�ستغرق  ويعتقد اخلرباء 

مئتي عام، فيما ي�سر اآخرون اإىل اأن الكت�ساف قد يقود اإىل العثور على مدن 

مفقودة اأخرى.



جديد الصحة

تلوث الهواء يرفع
نسبة اإلصابة بالتوحد

اأظهرت درا�سة اأمركية اأن 

احلوامل اللواتي يع�سن يف 

اأماكن يرتفع فيها م�ستوى 

تلوث الهواء بجزيئات 

الديزل والزئبق 

والر�سا�ص معر�سات 

لإجناب طفل متوحد 

اأكرث مبرتني من احلوامل 

اللواتي يع�سن يف الأماكن 

التي ت�سجل ن�سبًا اأدنى من 

هذين امللوثني.

البندورة مفيدة ملرضى 
البروستات

ك�سفت درا�سة طبية بريطانية اأن للبندورة 

)الطماطم( منافع كثرة ميكن اأن ي�ستفيد 

منها مر�سى الربو�ستات، حيث تلعب مادة 

الليكوبني امل�سادة لالأك�سدة التي ُتك�سب 

البندورة لونها الأحمر دورًا يف تقلي�ص 

حجم الربو�ستات املت�سخمة بفعل تقدم 

العمر، وبالتايل تقلل ال�سغط على املثانة.

الهليون يخفّض ضغط الدم

ا�ستنتجت درا�سة يابانية اأن الهليون 

يخّف�ص �سغط الدم عند اجلرذان. وهو 

مفيد اأي�سًا يف عالج ال�سداع واللتهابات 

وحماية خاليا الكبد من املواد ال�سامة، كما 

يعمل كمدر للبول.

املشي 15 دقيقة بعد األكل
 يبعد السكري

وجد باحثون اأمركيون اأن ال�سر ملدة 15 

دقيقة بعد كّل وجبة ي�ساهم يف تنظيم 

ال�سكر يف الدم وقد يحمي الأ�سخا�ص 

املتقدمني يف ال�سّن من الإ�سابة بداء 

ال�سكيري من النيوع الثاين، واأن اليراحية 

بعد الأكل »هي الأمر الأ�سواأ الذي ميكن 

القيام به«.
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عينة من الصخور
يف قاع البحر

 πµ°ûàj ’ …òdG , â«fGô¨dG ±É°ûàcG
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áæ°S ¿ƒ«∏e 300 πÑb

حيد
والفيز

شينكاي 6500

كيب تاون

جنوب
أفريقيا

أميركا
الشمالية

أوراسيا

أوستراليا

أميركا
الجنوبية أفريقيا

بانجيا

القارة
القطبية
الجنوبية

الهند

أوروغواي
بوينس آيرس

األرجنتين

سالفادور

ريو دي جانيرو

برازيليا سانت هيلينا

تريستان
دا كونها

جنوب املحيط
األطلسي

º∏c  500

اكتشاف صخور يف قاع البحر
تشير إلى قارة مفقودة

يدعي علماء الجيولوجيا يف البرازيل أن الصخور التي تم اكتشافها
يف قعر املحيط األطلسي يمكن أن تكون دليال� � وجود قارة أصبحت

مغمورة بعد انفصال أفريقيا وأميركا الجنوبية قبل ١٠٠ مليون سنة

 :Qƒ°üdG/Qó°üŸG

Geological Service of Brazil - CPRM
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أغلفة الطعام البالستيكية ترفع ضغط األطفال؟
الطعام  اأغلفة  اأّن  من  اأمركية  درا�سة  حييذرت 

عند  الدم  �سغط  بارتفاع  تت�سبب  قد  البال�ستيكية 

املوجودة  »فثاليت«  مبييادة  وربطتها  الأطييفييال، 

الأطفال  لدى  ارتفاعها  لوحظ  والتي  تركيبتها  يف 

لديهم.  الدم  �سغط  معدلت  ازدياد  مع  بالتزامن 

املادة  هذه  اإن  ترا�سانايد  ليوناردو  الباحث  وقال 

وتت�سّبب  القلبية،  اخلاليا  عمل  تكبح  اأن  ميكن 

باإجهاد تاأك�سدي ي�سر ب�سحة ال�سرايني.
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مت تعيني ويل لوفبرغ يف من�سب نائب رئي�ص 

طران الإمارات لل�سوؤون الدولية واحلكومية 

وترقيات  تنقالت  اإطييار  يف  وذلك  والبيئية، 

رئي�سية اأجرتها ال�سركة �سمن اإدارتها العليا.

العاملية  الناقلة  الإميييارات،  طييران  واأعلنت 

الأ�سرع منوًا، عن تو�سيع اخليارات الرتفيهية 

الأفييالم  اأعيييداد  زييييادة  خييالل  ميين  العربية 

نظامها  يوفرها  التي  التلفزيونية  والربامج 

والرتفيه  والت�سالت  للمعلومات  املتفوق 

عاملية  جوائز  على  احلائز   )ice( اجلييوي 

مرموقة، وذلك بدءًا من متوز )يوليو( 2013.

املتاحة  العربية  الأفييالم  عدد  يييزداد  و�سوف 

العري�سة  ال�سا�سة  ذي  الرقمي   ice نظام  عرب 

بن�سبة 50 يف املئة بحلول �سهر اآب )اأغ�سط�ص( 

التلفزيوين  املحتوى  �سيت�ساعف  كما   ،2013

العربي مقارنًة مع م�ستواه عام 2012. وتعادل 

من  اإ�سافية  �ساعة   200 من  اأكرث  الزيادة  هذه 

الأفالم والربامج التلفزيونية، ما �سيتيح تعزيز 

اخليارات الرتفيهية املتاحة.

املحتوى  ثلث  نحو  الإمييارات  طران  وجتييّدد 

كل  التلفزيونية  والربامج  الأفالم  من  ال�سخم 

باإ�سافة  املقبلة  الأ�سهر  خالل  و�ستقوم  �سهر. 

اأق�سام  جلميع  الرتفيهي  املحتوى  من  املزيد 

والبودكا�ست،  واملو�سيقى  والتلفزيون  الأفالم 

الرتفيه  لنظام  امل�ستمر  التطوير  اإطييار  يف 

الذي  العري�سة،  ال�سا�سة  ذي  الرقمي  اجلوي 

�سنوات  ثماين  مدى  على  الفوز  للناقلة  اأتاح 

يف  ترفيهية  برامج  اأف�سل  بجائزة  متتالية 

الطران  �سركات  جييوائييز  �سمن  الأجييييواء 

العاملية.

املا�سي  ال�سهر  الإمييارات  طران  فازت  وقد 

�سمن  الييعييامل«  يف  ناقلة  »اأف�سل  بجائزة 

الطران  ل�سركات  تراك�ص«  »�سكاي  جوائز 

جائزة  ح�سدت  كما   .2013 ل�سنة  العاملية 

وجائزة  الأو�سط«  ال�سرق  يف  ناقلة  »اأف�سل 

»اأف�سل نظام ترفيه جوي« للعام التا�سع، ما 

توزع  ومت  املجال.  هذا  يف  قيا�سيًا  اإجنازًا  يعد 

اجلوي  باري�ص  معر�ص  هام�ص  على  اجلوائز 

»لو بورجيه«.

والتنمية«  »البيئة  جملة  اأن  بالذكر  جدير 

»طران  رحالت  جميع  يف  للركاب  متاحة 

الإمارات«.

سوق البيئة

ويل لوفبريغ       مق�صورة الدرجة الأوىل يف طريان الإمارات

نائب رئيس طيران اإلمارات للشؤون البيئية
»بروجكت لبنان 2013«

معرض البناء وحماية البيئة
و�سط  يف  للمعار�ص  »بيال«  مركز  يف  اأقيمت 

التجاري  للمعر�ص  ع�سرة  الثامنة  الدورة  بروت 

وحماية  البناء  وتقنّيات  ومعّدات  ملييواد  الييدويل 

نظمته  الذي   ،Project Lebanon 2013 البيئة 

 .)IFP Lebanon( للمعار�ص  الدولية  ال�سركة 

لتوليد  الدويل  التجاري  املعر�ص  مع  تزامن  وقد 

  Energy والتكييف  والإنييارة  والكهرباء  الطاقة 

الييدويل  واملييوؤمتيير  واملعر�ص   Lebanon 2013
للتقنيات البيئية وال�ستدامة وتقنّية املياه والطاقة 

.EcOrient 2013  النظيفة

�سارك يف املعر�ص اأكرث من 700 �سركة من 26 دولة 

عر�ص  م�ساحة  فوق  وخدماتها  منتجاتها  عر�ست 

فاقت 25 األف مرت مربع، اإ�سافة اإىل 10 اأجنحة دولية 

ر�سمية. وجتاوز عدد الزوار هذه ال�سنة 20 األفًا. ومت 

وعقود  الإتفاقيات  من  العديد  اإبرام  املعر�ص  خالل 

اإ�سارة وا�سحة اإىل حجم الفر�ص التي  الأعمال، يف 

الدولية  لل�سركات  املف�سلة  الوجهة  باعتباره  وفرها 

التي ترى فيه مدخاًل وا�سعًا اإىل اأ�سواق املنطقة.

باري�ص  يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة  و�ساركت 

مب�ساركة  متّيز  الذي   EcOrient موؤمتر  بتنظيم 

التجارة  غرفة  بينها  بارزة،  واإقليمية  حملية  هيئات 

ونقابة  لبنان،  وجبل  بروت  يف  والزراعة  وال�سناعة 

حلفظ  اللبناين  واملركز  بييروت،  يف  املهند�سني 

ال�سم�سية،  للطاقة  اللبنانية  واجلمعية  الطاقة، 

وجمل�ص لبنان لالأبنية اخل�سراء، واجلمعية العربية 

للتنمية امل�ستدامة.

معرض الحدائق ومهرجان الربيع
احت�سن ميدان �سباق اخليل يف بروت »معر�ص احلدائق ومهرجان الربيع« يف دورته العا�سرة مب�ساركة 

225 جهة عار�سة لفن العي�ص يف احلديقة.

لهذه  خ�سي�سًا  �سممت  التي  احلدائق  بعدد  ومتيز  زائر،   23.000 من  اأكرث  ال�سنة  هذه  املعر�ص  ا�ستقبل 

اختيار  فر�سة  للزوار  فاأتاح  احلديقة  يف  العي�ص  فن  ق�سم  ع  تنوَّ احلدائق،  فن  ق�سم  جانب  واإىل  املنا�سبة. 

الأثاث مل�ساحاتهم اخلارجية وترتيبها وجتميلها.

الزوار،  اإىل  الثمينة  الن�سائح  قدموا  الب�ستنة  يف  وخرباء  الزهور،  لتن�سيق  وم�سابقة  لل�سور،  معار�ص 

اإ�سافة اإىل طهاة م�سهورين عر�سوا اأطباقهم ال�سيفية، ومعر�ص للمظالت املخ�س�سة للحدائق م�سممة 

من  والكثر  واحلرفية،  الفنية  الور�ص  من  وعدد  لفيل،  رائعة  ومنحوتة  لبنانيني،  م�سممني  بلم�سات 

الأن�سطة، اأغنت الأيام اخلم�سة يف قلب بروت.

وزينت املعر�ص »وردة بروت« التي جرى اإطالقها العام املا�سي.

يقام املعر�ص املقبل من 27 اإىل 31 اأيار )مايو( 2014.
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منطاد يولد طاقة من الرياح
تقوم شركة تكنولوجيا أميركية بتطوير مولد للطاقة من الرياح

� شكل منطاد عمالق، تقول إنه يوفر طاقة
متجددة رخيصة للمجتمعات النائية ومناطق

اإلغاثة يف  حاالت الكوارث
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طلعاته  الياباين  الطائر«  ماجليف  »قطار  بييداأ 

التجريبية. وهو يعترب اأحد اأ�سرع ثالث و�سائل نقل 

الكومبيوتر  بوا�سطة  فيه  التحكم  ويتم  العامل،  يف 

دون  من  يعمل  وهو  �سائق.  اإىل  حاجة  دون  من 

حيث  كهرباء،  اأو  وقييود  اأو  عجالت  اأو  حمركات 

عن  ترفعه  التي  املغناطي�سية  الطاقة  على  يعتمد 

 500 يقطع  جتعله  فائقة  �سرعة  ومتنحه  م�ساره 

كيلومرت يف ال�ساعة. و�سوف يكون جاهزًا للخدمة 

التجارية بحلول �سنة 2027، لربط بني العا�سمة 

طوكيو ومدينة ناجويا.

آالت رياضية تولد الكهرباء

تكنولوجيا  الربيطانية   TGO �سركة  ابتكرت 

للنوادي الريا�سية ال�سديقة للبيئة، حيث ميار�ص 

النا�ص متارين ريا�سية يف الهواء الطلق على اآلت 

حتول طاقتهم اجل�سدية اىل كهرباء. 

ب�سريًا  املولدة  الكهرباء  هذه  ا�ستهالك  وميكن 

وحتى  جماورة  مبان  ولتغذية  لياًل  املكان  لإ�ساءة 

ال�سبكة العامة.

قطار طائر يعمل ىلع الطاقة املغناطيسية

هيونداي هايبريد
يف الشرق األوسط

�سيارتها  و�سول  عن  هيونداي  �سركة  اأعلنت 

ال�سرق  اأ�سواق  اإىل  اجلديدة   Sonata Hybrid
فيها  تقوم  التي  الأوىل  املّرة  هي  وهذه  الأو�سط. 

يف  هجينة  �سيارة  بت�سويق  الكورية  ال�سركة 

املنطقة. وكان الأردن اأول دولة يف املنطقة تت�سّلم 

هذه ال�سيارة ال�سديقة للبيئة.

طراز  اأول  اجلديدة  هايربيد«  �سوناتا  »هيونداي 

تقنية  على  ي�ستمل  الأو�سط  ال�سرق  اأ�سواق  يف 

Blue Drive، بنظام قيادة هجني متطور يحتوي 
 199 قوة  يوفر  ليرت   2.4 �سعة  وقييود  حمرك  على 

ت�سل  بطاقة  كهربائي  مبولد  يرتبط  وهو  ح�سانًا. 

حديثة  بطارية  يف  تخزينها  يتم  كيلوواط   30 اىل 

الهجينة  ال�سيارة  مينح  مما  الليثيوم،  بوليمر  من 

قوة اإجمالية تبلغ 200 ح�سان. وت�ستطيع ال�سيارة 

ال�ساعة  يف  كيلومرتًا   120 �سرعة  اىل  الو�سول 

وميكنها  وحده،  الكهربائي  املولد  على  بالعتماد 

قطع م�سافة 16 كيلومرتًا بليرت واحد من الوقود.

اجلدير ذكره اأن »هيونداي« �سلمت اأول 15 �سيارة 

يف  الوقود  وخاليا  بالهيدروجني  تعمل   ix35

لإعادة  حمطة  اأول  افتتاح  مبنا�سبة  كوبنهاغن، 

التعبئة بالهيدروجني يف الدمنارك.
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ترشيداالستهالك 
يف املناهج التربوية اللبنانية

با�سيل  جربان  لبنان  يف  واملياه  الطاقة  وزير  وقع 

دياب  ح�سان  العايل  والتعليم  الرتبية  ووزييير 

»تر�سيد  مفاهيم  باإدخال  تق�سي  تفاهم  مذكرة 

والربامج  املناهج  �سمن  واملياه«  الطاقة  ا�ستهالك 

الرتبوية. وقال با�سيل بعد التوقيع: »�سنقدم اإىل 

ال�سم�سية  ال�سخانات  من  جمموعة  الرتبية  وزارة 

الثانويات  على  توزيعها  ويتم  ت�سرفها،  يف  لتكون 

خالل  من  املنّظم  التوعية  برنامج  يف  ت�سارك  التي 

�سخانات  جديد:  �سعار  لنا  ويكون  الييوزارتييني، 

�سم�سية للمدار�ص والتالمذة«.

اإن  دياب  ح�سان  الدكتور  الرتبية  وزير  واأو�سح 

مذكرة التفاهم تهدف اإىل تنمية تر�سيد ا�ستهالك 

�سروري  اأميير  وهو  التلميذ،  عند  واملياه  الطاقة 

اإدخاله �سمن املناهج، مبا معناه الو�سول اإىل نحو 

مليون تلميذ يف ثالثة اآلف مدر�سة وثانوية. 

مراك�ص ي من حممد التفراوتي

ُعقد املوؤمتر العاملي ال�سابع للرتبية البيئية يف 

مراك�ص باملغرب من 9 اإىل 14 حزيران )يونيو( 

2013، حول مو�سوع »الرتبية على البيئة من 

وقد  والقرى«.  املدن  يف  اأف�سل  ان�سجام  اأجل 

حلماية  ال�ساد�ص  حممد  موؤ�س�سة  نظمته 

للرتبية  الدولية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  البيئة 

الأمرة  املوؤمتر  تراأ�ست   .)WEEC( البيئية 

حممد  امللك  من  ر�سالة  تلت  التي  لالح�سناء، 

ال�ساد�ص موجهة اىل امل�ساركني.

دورة  و11  عامة  دورات  اأربييع  املوؤمتر  �سهد 

مو�سوعاتية ون�ساطات موازية، بح�سور نحو 

اأ�ساتذة  بينهم  دوليية،   80 من  م�سارك   1200

خمتلفة.  تخ�س�سات  يف  وباحثون  جامعيون 

دعا  الذي  مراك�ص«،  »اإعالن  باإ�سدار  ج 
ِّ
وتو

الدولية  اإىل زيادة دعم احلكومات واملنظمات 

املجتمع  دور  وتقوية  البيئية،  الرتبية  مل�ساريع 

املدين يف هذا املجال.

موؤ�س�سة  رئي�سة  لالح�سناء،  الأمرة  ووقعت 

حممد ال�ساد�ص حلماية البيئة، خالل املوؤمتر 

البيئية.  بالرتبية  تتعلق  اتفاقيات  ثالث  على 

اإطار  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  الأوىل 

والثانية  اليكولوجية.  املييدار�ييص  برنامج 

والبيئة  وامليياء  واملييعييادن  الطاقة  وزارة  مع 

برامج  لتقدمي  والريا�سة،  ال�سباب  ووزارة 

والأطفال  ال�سباب  ُدور  يف  البيئية  التوعية 

نوادي  اإن�ساء  يتم  اأن  على  املييراأة،  و�سوؤون 

والأدوات  بالتجهيزات  وتزويدها  البيئة 

الرتبوية. وترمي التفاقية الثالثة مع منظمة 

»اإي�سي�سكو« اإىل تعزيز برامج الرتبية البيئية 

يف الدول الأع�ساء يف املنظمة.

ُعلن تاأ�سي�ص »الأكادميية الإ�سالمية للبيئة 
واأ

امللك  لقرتاح  تفعياًل  امل�ستدامة«،  والتنمية 

الإ�سالمي  املوؤمتر  خييالل  ال�ساد�ص  حممد 

الرباط  يف  عقد  الذي  البيئة  لييوزراء  الثالث 

ا�ست�سافة  اقييرتح  املغرب  وكييان   .2008 عام 

تخ�سي�ص  مت  كما  اأرا�سيه،  على  الأكادميية 

قطعة اأر�ص للم�سروع على م�ساحة 35 هكتارًا 

يف مدينة بن�سليمان.

مؤتمر مراكش للتربية البيئية

هيئة البيئة يف الشارقة تنظم برنامجًا بيئيًا لتالميذ دبي
يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  نظمت 

مركز متنزه ال�سحراء يف ال�سارقة برناجمًا بيئيًا 

يف  البيئي  التثقيف  دورة  ملنت�سبي  وترفيهيًا 

بلدية دبي.

بجولة  وبداأ  وطالبة،  طالبًا   30 الربنامج  يف  �سارك 

تعريفية يف مركز حيوانات �سبه اجلزيرة العربية 

الأفاعي  من  خمتلفة  اأنييواعييًا  خاللها  �ساهدوا 

والعلجون  كال�سفادع  والربمائيات  وال�سحايل 

احل�سرات  جانب  اىل  الييوادي،  واأ�سماك  العربي 

الطيور  ق�سم  على  واطلعوا  والعقارب.  والعناكب 

امل�سمم ب�سكل البيئات الطبيعية املختلفة يف �سبه 

و�سحارى،  ووديييان  جبال  من  العربية  اجلزيرة 

كالبالبل  املنطقة  طيور  من  اأنييواعييًا  و�ساهدوا 

اخلفافي�ص  وكهف  والفالمنغو،  واحلييبييارى 

الكهوف  مياه  يف  تعي�ص  التي  العمياء  والأ�سماك 

النم�ص  مثل  الليلية  احليوانات  وق�سم  املظلمة، 

اآوى  وابيين  والزريقاء  والو�سق  الربية  والثعالب 

الربية  احليوانات  ق�سم  يف  وجتولوا  والقوار�ص. 

الكبرة الذي يحوي قرود الرباح وال�سباع والذئاب 

والفهود والنمور العربية والغزلن الربية.

على  تعرفوا  حيث  الأطفال  مزرعة  التالميذ  وزار 

احليوانات الأليفة والطيور الداجنة، وقاموا بجولة 

ا�ستك�سافية يف متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، 

ومنه اإىل ق�سم حياة ال�سحراء الذي ي�سور التكيف 

قيد  على  بقائها  وطييرق  احلية  للكائنات  املذهل 

»رحلة  ق�سم  ويف  ال�سحراء.  حرارة  رغم  احلياة 

اجليولوجية  الأحقاب  على  تعرفوا  الزمن«  عرب 

املختلفة. وخا�سوا يف ق�سم »بحار ال�سارقة احلية« 

مغامرة �سيقة وهم ي�ساهدون جم�سمات الكائنات 

التي تعي�ص يف بحار ال�سارقة واخلليج.

لتزويد  عمل  ور�سة  اأبوظبي  ي  البيئة  هيئة  نظمت 

تكنولوجية  بيياأدوات  الإمييارة  اأنحاء  من  املعلمني 

ومت  البيئية.  البيانات  وتنظيم  جلمع  مبتكرة 

الهواتف  با�ستخدام  البيانات  جمع  على  تدريبهم 

الرحالت  يف  اللوحية  الكومبيوتر  واأجهزة  الذكية 

تعليم  من  �سيمكنهم  مما  امليدانية،  البيئية 

التنوع  لدرا�سة  ومبتكرة  م�سوقة  بطريقة  الطالب 

البيولوجي يف اإمارة اأبوظبي.

هيئة البيئة ـ أبوظبي 
تزود املعلمين تقنيات حديثة 

لجمع املعلومات البيئية

نشاطات مدرسية





متوز/�آب 2013 چهللا 78

المكتبة الخضراء

الإن�سان  هبط  هل  حقيقي؟  المناخ  تغير  هل  ماأمون؟  الهيدروليكي  التك�سير  هل 

حقًا على القمر؟ هل التطور حقيقة اأم خيال؟ في كتابه عن اإنكار الوقائع العلمية، 

ينظر داريل كاننغهام اإلى ثمانية موا�سيع علمية �ساخنة يدور حولها جدل حام. 

ويت�سمن منهجه الق�س�سي الإخباري عنا�سر هزلية و�سورًا فوتوغرافية ور�سومًا 

الذي  بالمعلومات  التالعب  حول  المنال  �سهلة  واقعية  تغطية  لتحقيق  بيانية 

يح�سل من جميع الأطراف، تاركًا للقراء ا�ستخال�ص ا�ستنتاجاتهم. ويمكن اعتبار 

هذا الكتاب نموذجًا لل�سحافة ال�ستق�سائية.

كيف تزيف هبوطًا ىلع  القمر: خرافات إنكار العلم
How to Fake a Moon Landing: Exposing the Myths of Science Denial

Darryl Cunningham. 176 pages. Abrams Comic Arts, 2013 ISBN-13: 978-1419706899

التطورات يف قياس ملوحة التربة واستصالحها
التطورات يف تصنيف التربة وتخطيط استخدام األراضي

كتابان من المركز الدولي للزراعة الملحية وهيئة البيئة ي اأبوظبي، 2013

وهيئة  الملحية  للزراعة  الدولي  المركز  اأ�سدر 

التربة،  علم  في  جديدين  كتابين  اأبوظبي  ي  البيئة 

وا�ست�سالحها:  التربة  ملوحة  قيا�ص  في  »التطورات  بعنوان  الأول 

التفكير الإبداعي في ا�ستخدام التربة وموارد المياه الهام�سية في الزراعة 

وتخطيط  التربة  ت�سنيف  في  »التطورات  بعنوان  والثاني  المروية« 

ا�ستخدام الأرا�سي وال�سيا�سات المت�سمنة: التفكير الإبداعي في ت�سنيف 

التربة لتخطيط ا�ستخدام واإدارة موارد الأرا�سي«.

التربة  »ت�سنيف  حول  الدولي  الموؤتمر  مخرجات  من  هما  الكتابان  هذان 

اأيار  في  عقد  الذي  الجافة«  البيئات  في  المتدهورة  الأرا�سي  وا�ست�سالح 

تنظيمه،  في  والمركز  الهيئة  �ساهمت  والذي  اأبوظبي،  في   2010 )مايو( 

لمناق�سة  والم�سوؤولين  والأكاديميين  الخبراء  جمع  في  اأهدافه  وتمثلت 

البيئة  اإلى هيئة  التو�سيات  التقنية المتعلقة بهذا المجال وتقديم  الجوانب 

اإمارة  في  الأرا�سي  واإدارة  بالتربة  المتعلقة  الأن�سطة  تخطيط  مجال  في 

اأبوظبي.

بحثًا   52 واإلكترونية،  ورقية  بن�سختين  ال�سادر  الأول،  الكتاب  يت�سمن 

وا�ست�سالح  واإدارة  ومراقبتها،  التربة  ملوحة  تخطيط  تقنيات  تتناول 

التربة المتاأثرة بالملوحة، وا�ستخدام المياه الهام�سية في الإنتاج الزراعي، 

الغابية،  والزراعة  الملحية  والزراعة  النبات،  في  الملوحة  تحمل  واآليات 

الخا�سة  والتحديات  والفر�ص  الهام�سية،  للتربة  الحيوية  وال�ستخدامات 

با�ستخدام المياه الهام�سية، واإدارة التربة والمياه في الزراعة المروية.

تتناول  بحثًا   50 اإلكترونية،  بن�سخة  حاليًا  المتوفر  الثاني،  الكتاب  وي�سم 

ال�سيا�سات،  ودور  الأرا�سي  ا�ستخدام  وتخطيط  وت�سنيفها،  التربة  م�سح 

والتجاهات الحديثة في تدهور الأرا�سي والت�سحر، ونمذجة تلوث التربة 

والمياه الجوفية، والبتكارات في البحوث والتطوير والتعليم والإر�ساد.

تقييم املوارد الطبيعية وتجديدها يف عملية بناء السالم بعد نزاع
Assessing and Restoring Natural Resources in Past-Conflict Peacebuilding

Edited by David Jensen and Steve Lonergan. 516 pages. Earthscan, 2012 ISBN: 978-1-84971-234-7

تاأثير  الطبيعية  والموارد  البيئة  لإدارة  يكون  عنيف،  نزاع  من  بلد  ينه�ص  عندما 

كبير على بناء ال�سالم في المدى الق�سير وال�ستقرار في المدى الطويل، خ�سو�سًا 

اذا �سكلت الموارد الطبيعية عاماًل في النزاع، وكانت توؤدي دورًا كبيرًا في القت�ساد 

الوطني وك�سب القوت. لكن تقييم قاعدة الموارد الطبيعية واإدارتها وتجديدها لم 

تعتبر مقومات اأ�سا�سية لبناء ال�سالم اإل في الآونة الأخيرة.

كتاب »تقييم الموارد الطبيعية وتجديدها في عملية بناء ال�سالم بعد نزاع«، الذي 

في  ومنطقة  بلدًا   20 من  اأكثر  تجارب  يتفح�ص  موؤلفًا،   35 و�سعها  ف�ساًل   21 ي�سم 

تقييم ال�سرر البيئي وتدهور الموارد الطبيعية بعد نزاع، وم�ساعفاتهما على �سحة 

المرتبطة  والفر�ص  المخاطر  فهم  اأن  كيف  ويبين  والأمن.  العي�ص  و�سبل  الب�سر 

اإدارتها بطرق تخلق فر�ص  القرار في  بالموارد الطبيعية يمكنه م�ساعدة �سانعي 

عمل وتحافظ على �سبل العي�ص وت�ساهم في انتعا�ص وا�سالح اقت�سادي، من دون 

اأن ُيحدث ذلك مظالم جديدة اأو تدهورًا بيئيًا كبيرًا. واأخيرًا، يقدم الكتاب درو�سًا 

في ا�ست�سالح المواقع الملوثة والمتدهورة وتجديد النظم الإيكولوجية المت�سررة 

واإعادة هيكلة الخدمات البيئية والبنى التحتية ال�سرورية ل�سالم م�ستدام.

من نفايات إلى لذائذ
From Garbage to Gourmet

Carrie Isaac. 152 pages. LLC, 2013.

تيييرميييي الأ�يييسيييرة 

العادية  الأميركية 

من  المئة  فييي   25

اليييطيييعيييام الييييذي 

 25 ترمي  اأنها  اأي  اأ�سبوع،  كل  ت�ستريه 

على  تنفقها  دولر   100 كل  من  دولرًا 

على  يقت�سر  ل  وهييذا  الغذائية.  المواد 

هناك  بل  العفنة،  والف�سالت  الخبز  فتات 

ال�سالحة  المواد  من  كبيرة  مجموعة 

في  تلقائيًا  الطهاة  يرميها  التي  لالأكل 

طعام  لإعييداد  ا�ستعمالها  يمكن  حين 

لذيذ.

نفايات  »من  الإلكتروني  الكتاب  يعر�ص 

نفايات  من  التقليل  �سبل  لذائذ«  اإلييى 

اأطباق  �سنع  في  وا�ستخدامها  الطعام 

و�سفة   80 من  اأكثر  ويت�سمن  �سهية. 

اأ�سياء مثل �سيقان  طهوية ت�ستعمل فيها 

البطاطا  وق�سور  والأع�ساب  البروكولي 

ويعلمك  الييذرة.  واأكييواز  الجزر  واأطييراف 

علبة  فييي  تبقى  بما  تفعل  ميياذا  مثاًل 

ذاوية،  كرف�ص  وبباقة  البندورة  معجون 

التلف،  ميين  المنتجات  تمنع  وكيف 

وميياذا  طازجة،  الأجييبييان  تبقي  وكيف 

تفعل بق�سور الروبيان والبطاطا والب�سل 

وف�سالت الطحين و�سواها.



الآن اأ�سبح با�ستطاعتك حتميل الن�سخة الإلكرتونية للعدد اجلديد من جملة

على جهـاز iPad اأو الكومبيوتر

حّمل برنامج iMagaleh  املجـاين من:

)Apple store( على الكومبيوتراأومتجر اأبل

ثم ادخل اإىل مكتبة نيل وفرات  www.nwf.com  وا�سرتك مبجلتك

�سيتم حتميل املجلة مبا�سرة على جهازك الآي باد/ iPad  والكومبيوتر بعد حتميل 

التطبيق وال�سرتاك باملجلة

malakh@nwf.com  يف حال وجود اأي ا�ستف�سار الرجاء مرا�سلتنا على
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المفكرة البيئية

تموز )يوليو( 2013

5 - 3
Clean Energy Expo

معر�ض الطاقة النظيفة

بيجينغ، ال�سني.

www.cleanenergyexpochina.com

17 - 15
Environmental Pollution and 

Remediation (ICEPR) 2013
املوؤمتر الدويل حول التلوث البيئي 

ومعاجلته

تورنتو، كندا.

http://icepr2013.international-aset.com/
index.html

31 - 30
Global JojobaWorld 2013

ور�سة تدريب عاملية حول زراعة الهوهوبا 

و�سناعتها وجتارتها

جايبور، الهند.

http://jatrophaworld.org/global_jojoba_
world_79.html

أيلول )سبتمبر( 2013

6 - 1
World Water Week

اأ�سبوع املياه العاملي

ا�ستوكهومل، ال�سويد.

www.worldwaterweek.org

تشرين األول )أكتوبر( 2013

14
يوم البيئة العربي

�سعاره هذه ال�سنة »نحو تقنية خ�سراء 

لتحقيق تنمية م�ستدامة«

30 - 28
Intelligent Energy Conference

and Exhibition
موؤمتر ومعر�ض الطاقة الذكية

دبي، الإمارات.

www.intelligentenergy-me.com

30 - 28
GREEN Middle East

موؤمتر ومعر�ض الإدارة والتكنولوجيا 

البيئية يف ال�سرق الأو�سط

ال�سارقة، الإمارات.

www.green-middleeast.com

31 - 30
4th Dii Desert Energy Conference
موؤمتر »ديزرتك« حول طاقة ال�سحراء

الرباط، املغرب. 

www.dii-conference.com
 

31 - 30
Kuwait Green Building Forum

منتدى الكويت للمباين اخل�سراء

الكويت.

www.promediakw.com/2013/greenbuild

تشرين الثاني )نوفمبر( 2013

6
Build It Green Iraq

موؤمتر الأبنية اخل�سراء يف العراق

اإربيل، العراق.

www.eecosolutions.com/bigerbil.html

9 - 6
ECOMONDO 2013

املعر�ض الدويل للمواد والطاقة املتجددة 

والتنمية امل�ستدامة

رمييني، ايطاليا.

en.ecomondo.com

أكساد: سدود أصغر يف لبنان 
وإبعاد التعاون العلمي

عن السياسة
اأكد مدير املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة 

والأرا�سي القاحلة )اأك�ساد( الدكتور رفيق �سالح 

اأ�سبحت  البيئي  والتدهور  العذبة  املياه  ندرة  اأن 

اأبرز امل�ساكل التي تواجه املنطقة العربية.

وقال يف املوؤمتر القليمي حول ا�ستخدام تقنيات 

يف  املناخية  التغرات  مع  للتكيف  املياه  ح�ساد 

الوطن  اأرا�سي  معظم  اأن  رغم  »على  بييروت: 

العربي متتد عرب اأقاليم جافة و�سبه جافة، اإل اأن 

والرعوية  والزراعية  التنموية  الفعاليات  معظم 

تتميز  التي  منه،  الهام�سية  املناطق  يف  تنت�سر 

تبقى  اأنها  غر  متو�سطة،  مطرية  بهطولت 

�سديدة احل�سا�سية للتغرات املناخية«.

الييزراعيية  وزارة  مييع  تعاقدنا  »لقد  واأ�ييسيياف: 

مائية  �سدود  لإن�ساء  درا�سات  لو�سع  اللبنانية 

اأ�سغر، ب�سعة بني 10 اآلف و50 األف مرت مكعب. 

يف  بالتنفيذ  البدء  �سيتم  قريبًا  اأنه  ومعلوماتي 

ال�سندوق  من  وبتمويل  لبنان  من  عدة  مناطق 

الدويل للتنمية الزراعية«.

املياه  ح�ساد  يف  »اأك�ساد«  جتربة  عن  وحتدث 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  نفذنا  »لقد  قائاًل: 

ال�سدود  من  جمموعة  وم�سر  وليبيا  و�سورية 

يف  ال�سرب  ومياه  الييري  اأغرا�ص  حتقق  املائية 

املناطق النائية«.

وراأى �سرورة اإبعاد التعاون العلمي عن ال�سيا�سة 

والأمن  املائي  الأميين  بني  الف�سل  ميكن  ل  لأنه 

الغذائي.

اجتماع عربي حول 
جدوى املحطات النووية

اجتماع  تون�ص  يف  احلمامات  مدينة  يف  ُعقد 

الفنية  »اجلييدوى  حول  اخلييرباء  م�ستوى  على 

يف  النووية  املحطات  لإدخيييال  والقت�سادية 

البحر«،  مياه  وحتلية  الكهرباء  توليد  منظومات 

بالتعاون  الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  نظمته 

الدول  وجامعة  للكهرباء  العربي  الحتيياد  مع 

العربية.

اأيام  ثالثة  ا�ستمر  الذي  الجتماع  خالل  ُعر�ست 

النووية  الطاقة  جمال  يف  العربية  البلدان  برامج 

بها،  املتعلقة  والقت�سادية  الفنية  واجلوانب 

مالمح  لر�سم  كامل  يوم  تخ�سي�ص  عن  ف�ساًل 

املدى  بعيدة  متكاملة  عربية  ا�سرتاتيجية  اإطار 

لتطوير قطاعي الطاقة واملياه با�ستخدام م�سادر 

الطاقة املختلفة.

تدريبية  دورة  الجتماع  مع  بالتزامن  ونظمت 

للطاقة  الدولية  الوكالة  اأدوات  ا�ستخدام  حول 

الذرية لتطوير �سيناريوهات وطنية بعيدة املدى 

للتزود بالطاقة واملياه.

البيئة 2013: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
28 - 29 تشرين األول )أكتوبر( 2013، الشارقة، اإلمارات

حمور املوؤمتر:  الطاقة امل�ستدامة خيارات ال�ستدامة مل�ستقبل الطاقة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 )961+( فاك�ص: 321900 )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org
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بقلم نبيل الشريف

مسؤولية 
الشركات

وطنية وليست
اجتماعية فقط

يف  الأخيييرة  ال�سنوات  خييالل  لفييت  تطور  حييدث 

ال�سركات يف جمال ما ي�سمى  التي تقوم بها  اجلهود 

»امل�سوؤولية الإجتماعية«، على رغم حداثة امل�سطلح واملمار�سة 

على ال�سعيد العربي.

يف  ال�سركات  من  كبرًا  عددًا  اإن  اأي�سًا  يقول  الواقع  لكن 

منطقتنا العربية ل تزال بعيدة كل البعد عن جمال امل�سوؤولية 

الجتماعية، بل ينظر عدد منها بعني الريبة اإىل هذه املمار�سة 

يف  املجتمعات  تنمية  يف  كبر  ب�سكل  ت�ساهم  التي  احل�سارية 

اأماكن خمتلفة من العامل.

اإذ  ال�سركات،  هذه  يزعج  ما  اأكرث  هو  الإلزام  مو�سوع  ولعل 

اخلا�سة  بطريقتها  املجتمع  تنمية  يف  امل�ساهمة  تف�سل  اأنها 

وبال�سكل الذي يخدم اأولوياتها.

املالية  �سناديقها  دعييم  اإىل  ال�سركات  بع�ص  وتلجاأ 

خالل  من  الأربييياح  من  املزيد  حتقيق  يف  فر�سها  وتعظيم 

ت�ستهدفها  التي  الفئات  يف  الجتماعية«  »م�سوؤوليتها  ح�سر 

�سنة،  حُمْ �سركة  »اإنني  الفئات:  لهذه  تقول  فكاأنها  بخدماتها. 

ت�سرتوا  اأن  بالتايل  وعليكم  املجتمع،  تنمية  على  حري�سة 

موا�سلة  من  اأمتكن  حتى  املناف�سني  منتجات  ل  منتجاتي 

اأخييرى  طريقة  الأميير  واقييع  يف  وهييذه  اخلييرييية«.  جهودي 

ل�ستهداف الفئات امل�ستهلكة وزيادة الأرباح.

العربية  دولنا  معظم  تف�سل  التي  الهائلة  التنموية  الفجوة 

تكاد  والنهو�ص  التقدم  طريق  على  �سبقتنا  التي  الييدول  عن 

ق�سية  جمتمعاتها  جتاه  ال�سركات  م�سوؤولية  ق�سية  جتعل 

وطنية واأ�سا�سية ل مكان فيها للتقاع�ص اأو التباطوؤ.

حتتاج ق�سية التنمية يف املجتمعات العربية اإىل ت�سافر كل 

اأكان  �سواء  حت�سى،  ول  تعد  ل  فالتحديات  الوطنية.  اجلهود 

يف  اأو  والبطالة  للفقر  املرتفعة  املعدلت  مواجهة  �سعيد  على 

اإطار الت�سدي لالأمية واملر�ص ونق�ص املوارد املائية والطبيعية 

والتخريب املمنهج للبيئة.

اأن  اجلهود،  لهذه  املتابعني  بع�ص  اأ�سار  كما  املطلوب، 

الجتماعية  فقط  ولي�ص  الوطنية  امل�سوؤولية  عن  نتحدث 

اأن تقدمه ال�سركات ملجتمعاتها،  اأقل ما ميكن  لل�سركات. فهذا 

وهو جزء من �سريبة املواطنة احلقة.

من  كان  واإذا  �سيء.  كل  وقبل  اأوًل  بيئته  ابن  هو  امل�سطلح 

الجتماعية  امل�سوؤولية  عن  احلديث  املتقدمة  الدول  يف  اجلائز 

اأن  يجب  العربية  ل�سركاتنا  امل�سوؤولية  نطاق  فاإن  لل�سركات، 

يت�سع لي�سمل كل الق�سايا الوطنية. فنحن ل منلك ترف ح�سر 

مظلة  ُتب�سط  اأن  ينبغي  بل  فقط،  واحد  جانب  يف  اجلهد  هذا 

الهتمام لت�سمل كل الق�سايا الوطنية. ومن ال�سروري تو�سيع 

وق�ساياه  املجتمع  فئات  كل  لت�سمل  ال�سركات  اهتمام  دائرة 

ال�سركات  حتاول  التي  والقطاعات  الفئات  فقط  ولي�ص  امللحة، 

حت�سني �سورتها لديها باعتبارها جهات م�ستهلكة.

موقع  يف  الأمر  ي�سع  الوطنية  امل�سوؤولية  م�سطلح  اإن  ثم 

متقدم من الهتمام. فامل�ساهم يف هذا اجلهد يدفع يف حقيقة 

الأمر �سريبة املواطنة والنتماء، وي�سارك يف و�سع بلده واأمته 

على طريق النهو�ص والنماء يف احلا�سر وامل�ستقبل.

فلنجعل م�سوؤولية ال�سركات جتاه بلدانها العربية وطنية ل 

■ اجتماعية فقط. 

وزير  ال�سريف  نبيل  الدكتور 

الأردن،  يف  ال�سابق  الإعالم 

جلريدة  ال�سابق  التحرير  ورئي�ص 

الد�ستور.

رأي





البيئة العربية x  6  الطاقة المستدامة

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية           x             الجامعة األميركية في الشارقة، 28ـ  29 تشرين األول/ أكتوبر 2013
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة ـ حاكم الشارقة

	كيف يستجيب قطاع الطاقة العربي ألسواق عالمية يتحكم بها تغّير المناخ؟   	•
	ما هي فرص الطاقة المتجددة وما هي سبل تعزيز كفاءة الطاقة؟ 	•

	ما هو مستقبل الطاقة النووية في المنطقة العربية؟ 	•
	هل توجد سياسات مالئمة لتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في الطاقة؟ 	•

	كيف نعزز مساهمة قطاع الطاقة في التنمية المستدامة؟ 	•

هذه		بع�س العناوين على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي ال�شاد�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( الذي يعقد في ال�شارقة، 
المارات العربية المتحدة، في  28	ـ	29 ت�شرين الأول )اأكتوبر( 2013.

المحوري  الدور  ال�شوء على  يلقي  العربية«، وهو  البيئة  ال�شاد�س في �شل�شلة »و�شع  ال�شنوي  »اأفد«  الطاقة هي مو�شوع تقرير 
لقطاع الطاقة في التنمية القت�شادية ـ الجتماعية للبلدان العربية.

98 في المئة من الطلب العربي على الطاقة، وتمتلك البلدان العربية موارد �شخمة من الطاقة المتجددة،  يغطي النفط والغاز 
خا�شة ال�شم�س، ما زالت غير م�شتخدمة. ومع هذا، فهناك 60 مليون عربي محرومون من خدمات الطاقة الحديثة. 

يحلل التقرير التغّير المتوقع في اأنماط ا�شتهالك الطاقة، ب�شبب تدابير تخفيف انبعاثات الكربون للحد من تغّير المناخ.
يناقش الموؤتمر نتائج تقرير »اأفد« مع مجموعة من كبار الخبراء و�شانعي القرار، و�شوًل اإلى اقتراح تو�شيات وخطة طريق. 

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2013

 E-mail: info@afedonline.org   +961 1 321900  :للمعلومــات: هاتـف:  321800 1 961+   فاكـ�س
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