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هذا الشهر
في  ال�ساد�ص  هو  الم�ستدامة«  »الطاقة 

ي�سدرها  التي  ال�سنوية  التقارير  �سل�سلة 

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

التقرير  يوؤكد  العربية.  البيئة  و�سع  عن 

على الحاجة اإلى اإدارة فعالة لقطاع الطاقة 

تعّزز م�ساهمته في التنمية الم�ستدامة في 

المنطقة العربية. وقد اأ�سبح موؤتمر »اأفد« 

التقرير  تقديم  فيه  يتم  الذي  ال�سنوي، 

البيئي  العربي  الملتقى  ومناق�سته، 

و�سناعة  اأعمال  وقادة  �سيا�سات  �سّناع  ي�ستقطب  الذي  االأبرز،  ال�سنوي 

ي�ساعد  اأن  »اأفد«  وياأمل  والعالم.  المنطقة  اأنحاء  جميع  من  واأكاديميين 

مالئمة،  وا�ستثمارات  �سيا�سات  التزام  في  العربية  البلدان  التقرير  هذا 

توؤهلها لتكون ع�سواً فاعاًل في مجتمع الطاقة النظيف العالمي، فت�سّدر 

اأهم  اإلى النفط والغاز. يت�سمن مو�سوع الغالف  اإ�سافة  الطاقة المتجددة 

المعلومات واأحدث االأرقام التي وردت في التقرير وُرفعت للمناق�سة خالل 

و29   28 في  ال�سارقة  في  االأميركية  الجامعة  في  ال�سنوي  »اأفد«  موؤتمر 

ت�سرين االأول )اأكتوبر(.

يتميز هذا العدد اأي�ساً بن�سر الحلقة االأولى من مذكرات الدكتور م�سطفى 

طلبه، مهند�ص البيئة العالمية الذي تراأ�ص برنامج االأمم المتحدة للبيئة 

)يونيب( لمدة 17 عاماً، وقد خ�ص بها مجلة »البيئة والتنمية«. كما يحفل 

في  نا�سطة  وموؤ�س�سات  ل�سركات  بيئية  وم�ساريع  برامج  حول  بمقاالت 

العربية، وموا�سيع م�سورة عن مواقع طبيعية مميزة، عربية  المنطقة 

وعالمية. وفيه نتائج م�سابقة »اأفد« للمدار�ص العربية الأف�سل ال�سفحات 

البيئية على في�سبوك.

»البيئة والتنمية«
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبدالرحمن  د.  	 املجل�س،  رئي�س  )الأردن(  ب��دران	 عدنان  د. 

العو�سي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد الع�سري 

�سعب	 جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رش/ 

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

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

املاليـة، �سليمان احلرب�ص	)ال�شعودية(،	�سعد احلريري	)لبنان(،	

د.  )ال�شودان(،  عثمان	 �سالح  )الإمـــارات(،  البواردي	 حممد 

المارات(،   / )لبنان  �سمعان	 مارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ص 

 / )لبنان  حبايب	 نبيل  	 )�لبحرين(،	 النعيمي  �سالح  اأحمد 

مكنا�ص  اأكرم  ــارات(،   الإم  / )العراق  جعفر  جميد  المــارات(، 

)لبنان / البحرين(، رامي خالد الرتكي	)ال�شعودية(، د. من�سور 

اأ�سماء  د.  )قطر(،  احلج�ري	 �سيف  د.  )البحرين(،  اجلمري	

خالد  )الكويت(،  الدين	 �سهاب  عدنان  د.  )املغرب(،  القا�سمي	

االإيراين	)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	 البيئة والتنمية  املهتمني ب�سوؤون  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	 العربية  املجتمعات  ت�سجيع 

�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	 البيئي	 الوعي  ن�سر 

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

جمـال	�لبيئة.

www.afedonline.org

للمنتدى	 �ل�ساد�س	 �ل�سنوي	 �لتقرير	 الم�ستدامة«،	 »الطاقة 
فرتة	 يف	 ي�سدر	 �لعربية،	 �لبيئة	 و�سع	 حول	 )�أفد(	 و�لتنمية	 للبيئة	 �لعربي	

�لبيئة	 �خت�سا�سها	 �إقليمية	 ملنظمة	 فكيف	 �لعربية.	 �ملنطقة	 بها	 متر	 ع�سيبة	

ثور�ت	 �سكانها	 ن�سف	 يو�جه	 منطقة	 يف	 �ل�سعبة،	 �حلقائق	 مع	 تتكّيف	 �أن	

تنفيذ	 حماولة	 �الأحيان	 بع�س	 يف	 بامل�ستحيل	 �سبيهًا	 بد�	 لقد	 و�نتفا�سات؟	

�أجندة	بيئية	يف	منطقة	يكافح	�سكانها	من	�أجل	�لبقاء	ويكتنف	م�ستقبلها	عدم	

�ليقني.

�الأو�ساع،	 هذه	 من	 بالرغم	 �أنه،	 �سركائنا	 الإقناع	 حقيقي	 جهد	 �ىل	 �حتجنا	 لهذ�	

�حلروب	 كل	 فبعد	 عمله.	 يتابع	 �أن	 �ملنتدى	 على	 يتوجب	 ب�سببها،	 ورمبا	

لي�سربو�	 �لطبيعي	 �لر�أ�سمال	 حماية	 �ىل	 بحاجة	 �لنا�س	 �سيبقى	 و�لنز�عات،	

وياأكلو�	ويتنف�سو�	وينتجو�.

فيطرح	 �لعربية،	 �ملنطقة	 يف	 �لر�هن	 �لطاقة	 و�سع	 �جلديد	 »�أفد«	 تقرير	 يحلل	

�أبرز	�لتحديات	ويناق�س	خيار�ت	متنوعة	ل�سيا�سات	�لطاقة،	و�سواًل	�ىل	�قرت�ح	

خطو�ت	بديلة	ت�سّهل	�لتحول	�ل�سل�س	�ىل	م�ستقبل	م�ستد�م	للطاقة.	وقد	وجد	

�لطاقة	 ��ستهالك	 كثافة	 يف	 عامليًا	 �الأعلى	 �مل�ستويات	 من	 بالرغم	 �أنه	 �لتقرير	

�إىل	 عربي	 مليون	 	60 نحو	 يفتقر	 عامة،	 �ملنطقة	 يف	 للفرد	 �لكربون	 و�نبعاثات	

�لكهرباء،	ما	يعك�س	�سعفًا	يف	�إد�رة	قطاع	�لطاقة	وغيابًا	للتعاون	�الإقليمي	يف	

�إنتاج	�لطاقة	وتوزيعها.	غري	�أن	�ملنطقة	�لعربية	تنعم	بوفرة	يف	م�سادر	�لطاقة	

�عتماد	 مع	 بالتو�زي	 �ساأنها،	 من	 �لتي	 و�لرياح،	 �ل�سم�س	 خا�سة	 �ملتجددة،	

�لتكنولوجيات	�الأنظف	وحت�سني	�لكفاءة،	�أن	ت�ساهم	يف	تنويع	�لطاقة	وتعزيز	

��ستد�متها	يف	�مل�ستقبل.

��ستهالك	 تخفي�س	 �لعربية	 للمنطقة	 ميكن	 �أنه	 �ملنتدى	 تقرير	 �أظهر	 لقد	

عن	 وذلك	 نف�سها،	 �الإنتاج	 م�ستويات	 على	 �حلفاظ	 مع	 �لن�سف،	 �إىل	 �لطاقة	

ت�سل	 و�لغاز	 �لنفط	 م�ساهمة	 �أن	 �إىل	 ي�سري	 و�إذ	 فقط.	 �لكفاءة	 حت�سني	 طريق	

�إىل	 �لتقرير	 يدعو	 �لعربية،	 �لبلد�ن	 لبع�س	 �ملحلي	 �لناجت	 من	 �ملئة	 يف	 	97 �إىل	

لتطوير	 �لنفط	 مبيعات	 من	 �لدخل	 فائ�س	 و��ستخد�م	 �القت�ساد�ت	 تنويع	

�أنه	 ويوؤكد	 �الإقليمي.	 �لتعاون	 وتعزيز	 و�لتكنولوجيا	 �لعلم	 يف	 حملية	 قدر�ت	

�إذ�	�لتزمت	�لبلد�ن	�لعربية	ب�سيا�سات	و��ستثمار�ت	مالئمة،	ميكنها	�أن	تكون	

حقيقية	 عمل	 فر�س	 فتخلق	 �لعاملي،	 �لنظيفة	 �لطاقة	 جمتمع	 يف	 ر�ئدً�	 ع�سوً�	

ملو�طنيها،	وت�سّدر	�لطاقة	�ملتجددة	�إ�سافة	�ىل	�لنفط	و�لغاز.

مع	�إطالق	�ملنتدى	�لعربي	للبيئة	و�لتنمية	تقريره	�جلديد	يف	موؤمتره	�ل�سنوي	

�ل�ساد�س	يف	�ل�سارقة،	يت�ساءل	�لبع�س	عن	جدوى	�لدر��سات	و�الأبحاث،	�لتي	

غالبًا	ما	تبقى	حربً�	على	ورق.	غري	�أن	عر�سًا	�أعده	�ملنتدى	ملا	مت	�إجنازه	ُيظهر	

تقّدمًا	و��سحًا	يف	حتقيق	مهمته،	�لتي	هي	»دعم	�ل�سيا�سات	و�لرب�مج	�لبيئية	

�ل�سرورية	لتنمية	�لعامل	�لعربي،	��ستنادً�	�ىل	�لعلم	و�لتوعية«.

فقد	��سُتخدمت	تقارير	»�أفد«	�ل�سابقة	كمر�جع	رئي�سية	يف	�أكرث	من	32	برناجمًا	

تنفيذيًا	خالل	�سنة	2013	فقط.	كما	قامت	هيئات	�إقليمية	ودولية	باإعادة	ن�سر	

الثورات ليست بديالً 
عن رعاية البيئة
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جملة عربية �سهرية ت�سدر عن 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

)يونيب(	 للبيئة	 �ملتحدة	 �الأمم	 برنامج	 فيها	 مبا	 »�أفــد«،	 تقارير	 من	 �أجز�ء	

و�للجنة	�القت�سادية	�الجتماعية	لغرب	�آ�سيا	)�إ�سكو�(	و�لبنك	�لدويل	وجامعة	

فيها	 مبا	 عاملية	 علمية	 وجمالت	 للتنمية،	 �لكويتي	 و�ل�سندوق	 �لعربية	 �لدول	

»الن�سيت«.	و�ساهم	�ملنتدى	يف	42	�جتماعًا	وتقريرً�	وبرناجمًا	�إقليميًا	ودوليًا	

خالل	2013،	كما	كان	�سريكًا	فاعاًل	يف	مفاو�سات	تغرّي	�ملناخ.

ومت	 �لقبول	 من	 مزيدً�	 �الأخ�سر	 �القت�ساد	 حول	 »�أفد«	 مبادرة	 و��ستقطبت	

�عتمادها	لتطوير	��سرت�تيجيات	تنمية	يف	كثري	من	�لبلد�ن	�لعربية،	وكانت	يف	

�لعر�قي	خ�سري	�خلز�عي	يف	�جلمعية	�لعمومية	 �لرئي�س	 �سلب	خطاب	نائب	

لالأمم	�ملتحدة.	و�عتمدت	هيئات	حكومية	عربية	�لدليل	�لذي	�أ�سدره	�ملنتدى	

حول	كفاءة	�لطاقة	يف	�أبنية	�ملكاتب	يف	28	دورة	تدريبية،	و�لدليل	حول	كفاءة	

�ملياه	يف	18	دورة	تدريبية.

يف	 �لعربية	 �لبلد�ن	 يف	 �لبيئية	 �لب�سمة	 حول	 »�أفــد«	 تقرير	 تقدمي	 وعقب	

�لبيئية،	 للب�سمة	 وطني	 برنامج	 �إطالق	 للبيئة	 �لعامة	 �لهيئة	 �أعلنت	 �لكويت،	

وكانت	 �لطبيعي.	 �لر�أ�سمال	 ح�سابات	 لتدقيق	 �أنظمة	 و�سع	 �إىل	 يهدف	

�الإمار�ت	�لعربية	�ملتحدة	�سباقة	يف	�إقامة	برنامج	وطني	للب�سمة	�لبيئية.	وقد	

�أ�سدره	�ملنتدى	حول	�ملو�رد	و�لب�سمة	�لبيئية	يف	�لعامل	 �أ�سبح	�الأطل�س	�لذي	

�لعربي	مرجعًا	رئي�سيًا	خلطط	�لتنمية.

�لرتبية	 يف	 برناجمه	 تعميم	 	2013 �سنة	 �ملنتدى	 �أجنزه	 ما	 �أبرز	 يكون	 وقد	

معظم	 يف	 �أ�سدره	 �لذي	 �ملدر�سة«	 يف	 »�لبيئة	 دليل	 �نت�سر	 حيث	 �لبيئية،	

�أنحاء	�لعامل	�لعربي،	فتم	تدريب	�آالف	�الأ�ساتذة	على	��ستخد�م	�لدليل	و�ملوقع	

على	 بيئية	 عربية	 مدر�سية	 �سبكة	 �ملنتدى	 �أن�ساأ	 كما	 �ملر�فق.	 �الإلكرتوين	

�إىل	 �إىل	�الإمار�ت	ومن	�ليمن	 �لفي�سبوك	��ستقطبت	مئات	�ملد�ر�س	من	لبنان	

�جلز�ئر.

�إعالم	 و�سيلة	 �إىل	 و�لتنمية«	 »�لبيئة	 جملة	 لتحول	 �الأوىل	 �ل�سنة	 و�سهدت	

متيز	 رئي�سيًا	 تطويرً�	 �ملنظمة،	 �إىل	 �لنا�سر	 قدمها	 �أن	 بعد	 للمنتدى،	 ر�سمية	

جانب	 �إىل	 �الإنرتنت،	 على	 جمانًا	 �سنة	 	17 لفرتة	 �ملجلة	 �أر�سيف	 كامل	 بو�سع	

	www.afedmag.com 	 �ليوم	 �ملوقع	 ويعترب	 �ليومية.	 و�لتعليقات	 �الأخبار	

ماليني	 	5 نحو	 ��ستقطب	 وهو	 بالعربية،	 �الأول	 �ملرجعي	 �الإلكرتوين	 �لعنو�ن	

�أما	�سفحة	�لفي�سبوك	للمجلة	فقد	 �أ�سهر.	 �ألف	م�ستخدم	خالل	9	 زيارة	و100	

��ستقطبت	190	�ألف	ع�سو	و12	مليون	زيارة	خالل	10	�أ�سهر.	وتن�سر	12	جريدة	

عربية	ر�ئدة	�سفحات	بيئية	دورية	باال�سرت�ك	مع	�ملنتدى	و�ملجلة.

ملن	يعتقدون	�أن	�لعمل	للبيئة	�سرب	من	�جلنون	يف	هذ�	�لبحر	�لعربي	�لهائج،	

�لثور�ت	 الأن	 للم�ستقبل،	 �لتخطيط	 �إهمال	 هو	 �حلقيقي	 �جلنون	 �إن	 نقول	

و�النتفا�سات	لي�ست	بدياًل	عن	�الإد�رة	�ملتو�زنة	للمو�رد.

نجي��ب �سع��ب

nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com



ت�رشين الثاين  2013 چهللا 6

12345

أقوال وأرقام

24
عدد	�ملدن	�لكربى	)megacities(	�لتي	

يزيد	عدد	�سكانها	على	10	ماليني	ن�سمة.	

ويزد�د	�لعدد	�إىل	31	مدينة	�إذ�	مت	�حت�ساب	

�ل�سو�حي	�مللحقة	بها.

36.000.000
عدد	�سكان	طوكيو،	كربى	مدن	�لعامل	

�سكانيًا،	تليها	جاكارتا،	�سيول،	�سنغهاي،	

كر�ت�سي،	مك�سيكو،	دلهي،	�ساو	باولو،	

مومباي،	مانيال،	نيويورك،	�لتي	يزيد	عدد	

�سكان	كل	منها	على	20	مليونًا.

19.000.000
عدد	�سكان	�لقاهرة	نهارً�،	بح�سب	تقدير�ت.	

وتعترب	�لعا�سمة	�مل�سرية	�أكرب	�ملدن	

�الأفريقية	�سكانًا،	و�ملدينة	�لعربية	�لوحيدة	

�لتي	يزيد	عدد	�سكانها	على	10	ماليني.

3.200.000.000
عدد	�سكان	�ملدن	يف	�لعامل	حاليًا،	يتوقع	

�زديادهم	�إىل	5	باليني	بحلول	�سنة	2030،	

بحيث	يعي�س	3	من	كل	5	�أ�سخا�س	يف	�ملدن.

استطالع
تشرين األول )أكتوبر( 

2013 على موقع 
www.afedmag.com

كيف أصبح وضع البيئة 
في منطقتك خالل 

السنوات العشر األخيرة؟
أفضل ٪25 	●

أسوأ ٪63 	●

ال أعرف ٪12 	●

»الخطر األكبر الذي يهدد السعودية مستقبالً
هو خطر ندرة المياه«

1 االأمير خالد بن �سلطان بن عبدالعزيز،	رئي�س	جمل�س	جائزة	�الأمري	�سلطان	بن	عبد�لعزيز	�لعاملية	

للمياه.	وهو	�أ�ساف:	»�أعتقد	�أن	�أهمية	�ملياه	�أكرب	بكثري	من	�أهمية	�لنفط،	لذلك	رمبا	حان	�لوقت	الإن�ساء	

جمل�س	�أعلى	للمياه	يف	�ل�سعودية«.

»ركزت خطة التنمية على االستدامة البيئية
واالقتصاد األخضر في العراق«

2 الدكتور خ�سير الخزاعي،	نائب	�لرئي�س	�لعر�قي،	�أمام		�جلمعية	�لعامة	لالأمم	�ملتحدة	يف	27/	9/	2013،	

معددً�	�الأهد�ف	�ال�سرت�تيجية	خلطة	�لتنمية	�لوطنية	2013	ـ	2017،	مبا	فيها	�حلد	من	�لت�سحر،	و��ستخد�م	

�لتقنيات	�حلديثة	يف	�لري	و�ال�ستغالل	�القت�سادي	للمياه،	و��ستخد�م	�لغاز	�ملحرتق	�مل�ساحب	الإنتاج	�لنفط.

»تذكروا أن أكبر سبب لوفاة البشر هو البرد في الشتاء، أكثر بكثير من 
الحر في الصيف. ثم إن مواسم الزرع والنمو ستكون أطول، ويمكنكم 

أن تزرعوا في مناطق أبعد إلى الشمال حيث الطقس أبرد«

3 اأوين باتر�سون، وزير	�لبيئة	يف	بريطانيا،	مدعيًا	�أن	لالحتبا�س	�حلر�ري	فو�ئد.	وُيعترب	باتر�سون	من	

�مل�سككني	بتغري	�ملناخ.	لكنه	مل	يتطرق	�إىل	�آثار	�لفي�سانات	يف	�ل�سمال	و�لقحط	و�جلفاف	يف	�جلنوب.

»الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي إعدام القتلة فوراً«

4 خمي�ص كغا�سكي، وزير	�ملو�رد	�لطبيعية	و�ل�سياحة	يف	تنز�نيا،	طالبًا	عقوبات	�سارمة	بحق	�سائدي	

�لفيلة،	�لذين	قال	�إنهم	ال	يرتدعون	�أي�سًا	عن	قتل	�أي	�سخ�س	يقف	يف	طريقهم.

»على الدول أن تحترم معاهداتها
مع الشعوب األصلية وتقّويها«

5 نافي بيالي،	مفو�سة	�الأمم	�ملتحدة	ل�سوؤون	�ل�سعوب	�لفطرية،	الفتة	�إىل	�أن	ممار�سات	�لظلم	و�ال�ستغالل	

وم�سادرة	�الأر��سي	تعوق	حماية	حقوق	نحو	370	مليون	�سخ�س	من	�ل�سكان	�الأ�سليني	حول	�لعامل.

٪20406080100

أفضل

ال أعرف

أسوأ



Integrated solutions
from Petrofac

Petrofac is a leading international provider of
facilities solutions to the oil and gas industry.

For more information on Petrofac’s integrated    

please visit our website. 

www.petrofac.com
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رسائل

غاز ونفط من الصخور

دكاترة البيئة!

ن�سمع	 بتنا	 حتى	 �لتقليدية،	 �لم�سادر	 من	 و�لغاز	 �لنفط	 �إنتاج	 يكفينا	 ال	 كاأنه	

	/ �الأول	 ت�سرين	 و�لتنمية«،	 )»�لبيئة	 تقليدية«	 غير	 »م�سادر	 من	 باإنتاجهما	

�لنفط	و�لغاز	من	�ل�سخور	و�لرمال	 �إنتاج	 �أن	يثير	 �أكتوبر	2013(.	من	�لطبيعي	

لما	 نظرً�	 و��سعة	 �حتجاج	 حمالت	 مائي،	 تك�سير	 من	 ير�فقه	 وما	 �لقطر�نية،	

ي�سببه	من	تلوث.

ثمة	دول	عربية	�أي�سًا	تخطط	الإنتاج	�لغاز	�ل�سخري	و�لنفط	�ل�سخري،	علمًا	�أنها	

تقتدي	 نموذجًا	 �ل�سعودية	 �لعربية	 �لمملكة	 من	 فلتاأخذ	 �ل�سم�س«.	 »حز�م	 في	

به،	فهذه	�لدولة	�الأغنى	نفطيًا	�ستنتج	ثلث	طاقتها	من	م�سادر	متجددة	بحلول	

�سنة	2032.

عبدالرحيم البعدني

الخبر، ال�شعودية

عنجر: قصة الالجئين الخضر

»�لبيئة	 مجلة	 تحقيق	 �أبهرني	

ــة«	لـــعـــدد	�أيـــلـــول	 ــي ــم ــن ــت و�ل

بلدة	 ــول	 ح 	2013 )�سبتمبر(	

عنجر،	هذه	�ل�سحر�ء	�لتي	حولها	

منطقة	 �إلــى	 ــن	 �الأرم �لالجئون	

خ�سر�ء	منتجة.

�أر�سًا	 �الإن�سان	 يحول	 �أن	 ر�ئــع	

قاحلة	ال	يوجد	فيها	�سوى	�سجرة	

معّمرة	 ــس	 �أر� �إلــى	 ــدة	 و�ح تين	

�لفاكهة	 وب�ساتين	 باالأ�سجار	

الجئو	 �أثــبــت	 لقد	 و�لــخــ�ــســار.	

هناك	 به	 قامو�	 ما	 بف�سل	 عنجر	

و�أن	 �الإن�سان،	 الإر�دة	 حدود	 ال	 �أن	

كل	 م�سوؤولية	 هو	 �الأر�س	 تعمير	

�أينما	حل.	 �سخ�س	يعي�س	عليها	

وال	ي�سترط	�أن	تكون	هذه	�الأر�س	

لر�أ�سه.	 م�سقطًا	 �أو	 لــه،	 ــالذً�	 م

عليه	 �سبيل،	 عابر	 كان	 لو	 فحتى	

تعميرها.

هذ�	 بعملهم	 �الأرمــن	 �أر�سل	 لقد	

نحو	 متخاذل	 كــل	 ــى	 �ل ر�سالة	

لم	 من	 كل	 �إلى	 ــس،	 �الأر� كوكب	

�لى	 عليه،	 �إيجابية	 ب�سمة	 ي�سع	

بهم	 فكاأني	 له.	 مهّدم	 مخّرب	 كل	

يقولون:	»قم	وعّمر	�أر�سك،	فهذه	

تكن	 وال	 �لحياة.	 في	 ر�سالتك	

�الأجيال	 في	 مليًا	 فكر	 بل	 �أنانيًا،	

�لمقبلة«.

�سفيان المقراني

تون�س

ل�سهر	 �سعب	 نجيب	 �فتتاحية	 �أعجبتني	

�الأول	)�أكتوبر(	»�لعرب	ال	يقر�أون«.	 ت�سرين	

نعم،	لالأ�سف،	مع	�أن	�أول	كلمة	�أمر	في	�لقر�آن	

�لكريم	»�إقر�أ«.

بخيت المجارح

راأ�س غاز، الدوحة

العرب ال يقرأون

�أتابع	منذ	�سنو�ت	�لمقاالت	�لتي	يكتبها	�لدكتور	كاظم	�لمقد�دي	حول	�الأ�سر�ر	

�ل�سحية	و�لبيئية	لذخائر	�ليور�نيوم	�لم�ستنفد	�لتي	��ستعملها	�لجي�س	�الأميركي	

في	حرب	�لعر�ق.	وُت�سكر		»�لبيئة	و�لتنمية«	على	متابعة	هذه	�لماأ�ساة	�لكارثية.	

في	مقاله	�الأخير	في	عدد	ت�سرين	�الأول	)�أكتوبر(	من	»�لبيئة	و�لتنمية«	بعنو�ن	

�ل�سحة	 منظمة	 تقاع�س	 �إلى	 �لمقد�دي	 ي�سير	 يعرفو�«،	 �أن	 �لعر�قيين	 »حق	

�لعالمية	عن	ن�سر	نتائج	در��ستها	عن	�نت�سار	�الأمر��س	�ل�سرطانية	و�لت�سوهات	

�لخلقية	في	�لعر�ق.	

�أ�سباب	�لتعتيم	على	هذه	�لم�ساألة	�لخطيرة؟	هل	ذلك	مر�عاة	لجبروت	 حقًا،	ما	

بتعوي�سات	 �إلز�مها	 �إمكان	 ومن	 م�سوؤولياتها	 من	 تتن�سل	 �أن	 تريد	 عظمى	 قوة	

لل�سحايا	و�لمت�سريين؟

مجدي عبدالفتاح

عراقي مقيم في بيروت

حق العراقيين أن يعرفوا من	 مزيفة	 �سهاد�ت	 خبر!	 يــا	

يتبختر	 ــة	 ــي ــم وه ــات	 ــع ــام ج

جامعاتنا	 فــي	 ــرة«	 ــات »دك بها	

وموؤ�س�ساتنا؟

مو�سوع	�لغالف	في	عدد	ت�سرين	

»�لبيئة	 من	 )�أكــتــوبــر(	 �الأول	

ال	 ف�سيحة	 يك�سف	 و�لتنمية«	

�الآن.	 بعد	 عنها	 �ل�سكوت	 يجوز	

�الأ�سخا�س	 �آالف	 �أن	 �لمده�س	

�لمنطقة	 وفـــي	 �لــعــالــم	 حـــول	

هــذه	 عــلــى	 ح�سلو�	 �لــعــربــيــة	

في	 عناء،	 دون	 من	 �ل�سهاد�ت	

�أيام	 خالل	 زهيدة،	 ر�سوم	 مقابل	

بع�سهم	 �أن	 و�الأدهــى	 معدودة.	

وظائف	 على	 بموجبها	 ح�سلو�	

ح�سا�سة	وخطيرة.

يجب	 �سائرون؟	 نحن	 ــن	 �أي ــى	 �إل

فــورً�	 �لمهزلة	 لهذه	 حــّد	 و�سع	

ومعاقبة	�لمتورطين	فيها.

عماد اأبو النجا

القاهرة، م�شر

فاتورة الكهرباء
هدر	�لكهرباء	في	�لمنزل	عادة	مكلفة	قلما	نتنبه	�لى	تبعاتها.	لكن	�الأفكار	�لع�سر	

لتخفي�س	 )�أكتوبر(	 �الأول	 ت�سرين	 عدد	 في	 و�لتنمية«	 »�لبيئة	 قدمتها	 �لتي	

فاتورة	�لكهرباء	فتحت	عيني	على	ممار�سات	يمكن	ـ	بل	يجب	ـ	�تباعها،	لما	فيها	

من	فو�ئد	لجهة	توفير	�لمال	وحماية	�لبيئة.

محمد عبدالل�ه عانوتي

بيروت، لبنان
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أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

ال�سابعة  ف��ي  نومه  م��ن  ال�سعادة  �ساحب  اأف���اق 

العاملة  له  رت  ح�سّ وت��اأن.  ه��دوء  بكل  والن�سف 

االآ�سيوية قهوة ال�سباح في مكتبه المنزلي، وجلبت 

الحكومية  ال�سي�ارة  �س�ائق  اليومية.  ال�سحف  له 

المخ�س�سة للعمل الر�سمي اأو�سل اإبنه اإلى مدر�سته 

الثانوي�ة، وهو االآن ب�سدد اإي�سال اإبنته اإلى الجامعة. 

وارتدى  المغذي  فطوره  ال�سعادة  �ساحب  تن�اول 

ال�سائق  و�سول  وانتظر  الفاخرة  االإيطالية  بذلته 

ليو�سله اإلى مكتبه الر�سمي.

قبل و�سوله اإلى الموؤ�س�سة الحكومية، ات�سل ال�سائق 

العامة والمرا�سلين لحجز  العالقات  بالقائمين على 

الم�سعد ل�ساحب ال�سعادة وااليعاز لمن يت�سنى من 

من  اليومية  الجرعة  ومنحه  ال�ستقباله  الموظفين 

�ساحب  و�سل  والعرفان.  وال��والء  والتقدير  ال�سكر 

ال�سعادة مبت�سمًا اإلى مكتبه الر�سمي، وطلب جدول 

�سفر  قبل  طويل  عمل  ي��وم  في  المزدحم  اأعماله 

مرتقب. 

حول  عمل  ور�سة  افتتاح  ال�سعادة  �ساحب  على 

باإبقاء  �سائقه  اإلى  اأوعز  المدينة.  في  الهواء  تلوث 

الت�سغيل،  حالة  في  الموؤ�س�سة  موقف  في  ال�سيارة 

مع ا�ستمرار المكيف بالعمل لكي ال ت�سخن ال�سيارة 

نتيجة وقوفها في ال�سم�ص. �ساحب ال�سعادة ح�سل 

االإعالمي  الم�سوؤول  من  �سيلقيها  التي  الكلمة  على 

الور�سة. قبل  اإلى  الذي �سيرافقه  الفني  والم�ست�سار 

التوجه نحو الفندق، كان لزامًا على �ساحب ال�سعادة 

عن  موؤ�س�سته  في  واالأخبار  االإ�ساعات  اآخر  مراجعة 

طريق الموظفين اأ�سحاب الثقة، اإذ ال بد من متابعة 

جميع التفا�سيل في �سياق العمل.

ح�سرها  التي  الور�سة،  اإلى  ال�سعادة  �ساحب  و�سل 

له  بالت�سفيق  قاموا  واإعالميون  وموظفون  فنيون 

وتم  االأولى،  للمرة  ي�ساهدها  التي  كلمته  اإلقاء  بعد 

التالي.  اليوم  في  لن�سرها  ال�سحف  على  توزيعها 

يمطرونه  ال�سعادة  �ساحب  حول  الم�ساركون  التفَّ 

بوابل من عبارات الثناء في ا�ستراحة القهوة، ليعود 

�ساحب ال�سعادة اإلى مكتبه في ال�سيارة التي بقيت 

مكيفة طوال الوقت.

االإعالمي  الم�سوؤول  مع  ال�سعادة  �ساحب  يلتقي 

�سيحظى  التي  ال�سحافية  التغطية  على  لالتفاق 

م�ست�ساريه  مع  يلتقي  ثم  التالي،  اليوم  في  بها 

المقربين لمناق�سة البريد الوارد، خ�سو�سًا ما يتعلق 

التمويل  وفر�ص  واللجان  والمكافاآت  بال�سفرات 

اأ�سحاب الحظوة. ي�ستقبل  المتاحة لتق�سيمها على 

كبير  دولي  برنامج  في  م�سوؤواًل  ال�سعادة  �ساحب 

الخارجي،  الدعم  من  جديد  م�سروع  على  لالتفاق 

موؤكداً ت�سميم الموؤ�س�سة و�ساحب ال�سعادة �سخ�سيًا 

باتر محمد وردم  )عّمان(

يوم
في حياة
مسؤول 

بيئي

	Nature( �لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	 علم	 ُيعتبر	

�أهم	 �أحــد	 	)Developmental Psychology
�أ�س�سه	 و�سع	 �لــذي	 �لحديثة	 �لطبيعية	 �لعلوم	

مطلع	 خالل	 بالن�سيه	 فلور�ن	 �لفرن�سي	 �لباحث	

عقد	�لثمانينات	من	�لقرن	�لما�سي.

منظور	 من	 �لطبيعية	 �لظو�هر	 �لعلم	 هذ�	 يتناول	

�لــمــو�رد	 �أن	 يعتبر	 حيث	 وتطبيقي،	 نف�سي	

حي	 كائن	 بمثابة	 هي	 �أ�سكالها	 بجميع	 �لطبيعية	

ين�ساأ	ويتطّور	تحت	تاأثير	عو�مل	د�خلية	وخارجية	

تلعب	دورً�	هامًا	في	نف�سية	هذ�	�لكائن.	وقد	جاءت	

م�سطلح	 �أن	 لتوؤّكد	 �لحديثة	 �لتطبيقية	 �الأبحاث	

�لمتد�ول	 	)Mother Nature( �لطبيعة«	 »�أمنا	

ميثولوجيًا	 تعبيرً�	 فقط	 لي�س	 �ل�سنين	 �آالف	 منذ	

ترقى	 ال	 بدرجة	 علمي	 م�سطلح	 �أي�سًا	 هو	 بل	 بحتًا	

�إلى	�ل�سك.

الطيور الغاضبة والمزرعة السعيدة تساهمان في حماية الطبيعة

قراءات في علم نفس الطبيعة التنموي

عبدالهادي النجار  )حم�س(

�لمده�س	 »من	 بالن�سيه:	 يقول	 �لمجال	 هذ�	 في	

�لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	 لعلم	 �لعاّمة	 �لقو�عد	 �أن	

كانت	�سائدة	قبل	�سبعة	�آالف	عام،	ويظهر	ذلك	في	

بالد	 ح�سار�ت	 لنا	 تركتها	 �لتي	 و�لنقو�س	 �لر�سوم	

ما	بين	�لنهرين	)في	�لعر�ق(	و�لموروث	�لمتناقل	

�إن	 �ل�سمالية.	 �أميركا	 في	 �الأبات�سي	 هنود	 بين	

�ل�سعوب	 هذه	 مار�سته	 �لذي	 �الإيجابي	 �لتفكير	

على	»�أمنا	�لطبيعة«	كان	له	تاأثير	نف�سي	هام	على	

طبقة	 �سالمة	 على	 �لحفاظ	 في	 �سيما	 وال	 �لبيئة،	

�الأوزون	طو�ل	تلك	�لع�سور«.

�لطبيعة	 نف�س	 لعلم	 �ل�سائعة	 �لتطبيقات	 �أهم	 �أحد	

�لتنموي	يتمّثل	بالتاأثير	�الإيحائي	�لمدمج	في	لعبة	

�أنتجتها	 �لتي	 	)Angry	 Birds( �لغا�سبة	 �لطيور	

فريق	 مع	 بالتعاون	 �لفنلندية	 »روفيو«	 �سركة	

بحثي	متخ�س�س.	فقد	�أثبتت	�لدر��سات	�لتحليلية	

تر�جع	 في	 بعيد	 حد	 �إلى	 �ساهمت	 �للعبة	 هذه	 �أن	

�الأوروبية	 �لــدول	 من	 عدد	 في	 �لطيور	 ��سطياد	

كما	 �لبر�زيل،	 �سيما	 وال	 �لجنوبية	 �أميركا	 ودول	

�ل�سقر	 �أعد�د	 �رتفاع	 �إلى	 مبا�سر	 غير	 ب�سكل	 �أّدت	

�لخليج	 ومنطقة	 �ل�سغرى	 و�آ�سيا	 رو�سيا	 في	 �لحر	

�لعربي	بزيادة	ال	تقل	عن	145	في	�لمئة.

هذه	 من	 �الأميركية	 زينكا	 �سركة	 ��ستفادت	 وقد	

علم	 تو�سيات	 لحظ	 على	 الحقًا	 فعملت	 �لنتائج،	

�ل�سهيرة	 لعبتها	 في	 �لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	

كان	 وقد	 	.)FarmVille( �ل�سعيدة«	 »�لمزرعة	

بعيد	 حّد	 �إلى	 ُيعتقد	 حيث	 مفاجئة،	 نتائج	 لذلك	

�لطبيعة	 �إلى	 و�لعودة	 �لزر�عي	 �القت�ساد	 �أنماط	 �أن	

�لتي	تتبناها	هذ�	�للعبة	�نعك�ست	�إيجابًا	على	�أر�س	

في	 �لرز	 مح�سول	 �إنتاجية	 زيادة	 �إلى	 و�أدت	 �لو�قع،	

في	 �لمو��سي	 قطعان	 �أعــد�د	 و�رتفاع	 �آ�سيا	 �سرق	

�أو�ستر�ليا	بن�سب	تتر�وح	بين	160	و180	في	�لمئة.	

�لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	 علم	 �أهمية	 يعزز	 ما	 وهذ�	

ويزيد	�إقبال	�لكثيرين	على	�لتخ�س�س	فيه	�سنويًا.

�لعلمي	 �الخت�سا�س	 بهذ�	 بع�سكم	 ي�سمع	 لم	 ربما	

من	قبل،	وهذ�	�أمر	غير	م�ستغرب.	ولكن	�لغريب	في	

يجد	 لم	 �لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	 علم	 �أن	 �لمو�سوع	

طريقه	بعد	�إلى	�لدول	�لعربية	مثلما	فعلت	»علوم«	

و�لتنويم	 �لع�سبية	 �للغوية	 كالبرمجة	 ــرى	 �أخ

�الإيحائي	وعلم	�لفلك	)�لتنجيم	و�لتب�سير(.

بكتابة	 و�لتنمية«	 �لبيئة	 »مجلة	 لي	 �سمحت	 �إذ�	

ثالث	�أو	�أربع	مقاالت	�أخرى	عن	هذ�	»�لعلم«،	�لذي	

عدة	 بعد	 ر�أيت	 �إذ�	 ��ستغرب	 فلن	 بفبركته،	 قمت	

�أ�سهر	�إعالنات	عن	منح	در��سية	ودرجات	ماج�ستير	

من	 �لتنموي	 �لطبيعة	 نف�س	 علم	 في	 ودكتور�ه	

و�لبريطانية...	 �الأميركية	 �لجامعات	 كبرى	

�لوهمية	طبعًا!
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تنبؤات 
بيئية

اب، من الم�ستغلين بالم�ستقبليات،  يحلو لبع�ص الكتَّ

للم�ستقبل  بروؤى  اآخر  اإلى  حين  من  علينا  يطلع  اأن 

اأحد يجروؤ  يزيد مداها عن ربع قرن. فال  القريب، ال 

على تخطي هذا الفا�سل الزمني الق�سير، اإذ اإن العالم 

يتغير  �  بال مبالغة  �  في كل �سباح.

ال���روؤى  ه��ذه  م��ن  لبع�ص  ملخ�ص  ي��اأت��ي  م��ا  ف��ي 

الم�ستقبلية، نترك لقرائنا الحكم بدرجة معقوليتها، 

وللتاريخ تقرير م�سداقيتها:

المنظور،  الم�ستقبل  في  المزارعون،  �سيحقق   .1

اأرباحًا من الهواء اأكثر مما تحققه لهم زراعة االأر�ص. 

ما،  بمح�سول  يزرعونها  التي  المحدودة  فالم�ساحة 

اأن  يمكنهم  دوالر،  مئة  قيمته  ما  ورائه  من  يجنون 

الرياح،  بطاقة  يعمل  كهربائيًا  مولداً  فيها  يقيموا 

لمرفق  بيعه  يمكن  ما  الكهربائية  الطاقة  من  ينتج 

توزيع الكهرباء باألفي دوالر.

2. تتزايد احتماالت وقوع الكوارث الطبيعية، وتفاقم 

االأرا�سي  وتجفيف  ردم  الأعمال  كنتيجة  حدتها، 

الرطبة اأو الم�ستنقعات. فاأن�سطة التعمير وم�ساريع 

االأرا�سي،  هذه  على  الزحف  عن  تتوقف  ال  التنمية 

العالم،  في  م�ساحتها  ن�سف  االآن  حتى  التهمت  وقد 

المتبقي منها بحلول  تاأتي على ن�سف  اأن  والمتوقع 

�سنة 2080. والثابت اأن االأرا�سي الرطبة نظام بيئي له 

اأهميته الكبيرة في اإغناء التنوع االأحيائي، باالإ�سافة 

اإلى تاأثيره البالغ في ر�سم المالمح الم�ستقرة للمناخ 

االأر�سي. فاإن حل بهذا النظام ف�ساد، تدهورت اأحوال 

موجات  مثل  طبيعية،  ك��وارث  ووقعت  المناخ، 

القحط وا�سطراب اأنظمة درجة حرارة الهواء الجوي 

دورات  تغير  اإل��ى  باالإ�سافة  الفي�سان،  وح���وادث 

االأعا�سير وتزايد حدتها. 

ال�سلوكية  الم�ساكل  م��ن  كثير  ح��لُّ  �سيكون   .3

االأكبر  دورها  للمدار�ص  و�سيكون  الجيدة.  بالتغذية 

ال�سحي  الغذاء  بتقديم وجبات من  المجال،  في هذا 

القليلة  باالأطعمة  بطونهم  يمالأون  فال  للتالميذ، 

االأ�سباب  اأحد  اأنها  ُيعتق��د  التي  الغذائية،  القيمة 

االأ�سا�سية الدافعة لل�سلوكيات العنيفة.

المائية،  الموارد  نق�ص  م�سكلة  حدة  �ستتزايد   .4

خالل  العالم،  في  اأكثر  مناطق  منها  و�ستعاني 

اأ�سدها  على  المعاناة  و�ستكون  المقبلين.  العقدين 

في المدن الكبيرة في البلدان النامية.

5. �ستكون منازل الم�ستقبل اأف�سل واأ�سح، من وجهة 

التكنولوجيا  �ستعطينا  اإذ  البيئية،  االعتبارات  نظر 

اأف�سل،  ب�سورة  حجراتنا  لتهوئة  متطورة  اأجهزة 

من  ماأكوالتنا  ولحماية  ال�سرب،  مياه  ولتنقية 

من  �سياأتي  الم�ستقبل  طعام  اأن  كما  البكتيريا. 

محا�سيل زراعية تم تعديلها وراثياً، لتقاوم الف�ساد، 

ترفع  االأمرا�ص،  �سد  »طعوم«  بمثابة  لتكون  واأي�سًا 

من قدرة اأج�سامنا على مقاومتها.

الق�������رن  ربع  �سي�س����هد  ج��دي���دة  مه��نة   .6

الح�������الي بزوغ نجم��ه�����ا، هي »العمالة البيئية«، 

بعن�س�ر  يتمتع  بيئي  اقت�ساد  تر�سيخ  ب��ه��دف 

وعينه  الحا�سر  الحتياجات  في�ستجيب  اال�ستدامة، 

على االأجيال التالية، ي�سمن لها ن�سيبها من الموارد 

الطبيعية وحقها في العي�ص في بيئة نظيفة. و�سوف 

في  كبيرة  ا�ستثمارات  على  البيئية  العمالة  تقوم 

اأعمال مثل: اال�ستزراع ال�سمكي، �سناعة المحركات، 

الوقود  ا�ستخال�ص  الرياح،  لطاقة  المنتجة  المزارع 

غر�ص  ال�سم�سية،  الطاقة  خاليا  الهيدروجيني، 

�سي�سهد  قديمة«  »�سناعة  اإلى  باالإ�سافة  االأ�سجار، 

�سناعة  هي  رواجها،  ا�ستعادة  القريب  الم�ستقبل 

اج���ات. الدرَّ

رجب �سعد ال�سيد  )�ال�سكندرية(

على االلتزام بقيم حماية البيئ�ة والتنمية الم�ستدامة 

وال�سفافية في االإدارة. 

من  مكالمات  مجموعة  ال�سعادة  �ساحب  يتلقى 

نواب و�سخ�سيات متنفذة للتاأكد من عدم معار�سة 

محاذ  م�سنع  لبناء  الجديد  الم�سروع  الموؤ�س�سة 

وزير  من  تعليمات  ويتلقى  ال�سكنية.  للتجمعات 

الكبير  الم�سنع  عن  ال�سغط  بتخفيف  ال�سناعة 

الذي ي�ستمر في التلويث من دون رادع نظراً الأهمية 

ال�سعادة  �ساحب  يعد  الوطني.  لالقت�ساد  الم�سنع 

الجميع بالتعاون، موؤكداً اأنه �سيكون ن�سيراً للوطن 

والقيادة ما دام باقيًا في من�سبه.

فيطلب  ال�سعادة  �ساحب  يجوع  الغداء،  وقت  في 

على  المقربين  ولم�ست�ساريه  له  جاهزة  وجبات 

البريد  لتوقيع  ي�ستعد  ثم  العامة،  الخزينة  ح�ساب 

�ساعة  لمدة  ذلك  في  وي�ستمر  ال�سفر،  قبل  المتراكم 

قبل اأن يطلب ال�سائق للذهاب اإلى المطار. في المطار 

اأ�سرت على  يلتقي �ساحب ال�سعادة مع المدام التي 

ا�ستغالل فر�سة ال تتكرر كثيراً للذهاب اإلى ميالنو، 

ويركبان في درجة رجال االأعمال على ح�ساب الدولة. 

الفندق  اإل��ى  وال��م��دام  ال�سعادة  �ساحب  ي�سل 

الوقت  ويق�سيان  الموؤتمر،  من  يوم  قبل 

اليوم  في  وال�سياحة.  الت�سوق  في 

ال�سعادة  �ساحب  ي�سارك  التالي 

حول  الدولي  الموؤتمر  افتتاح  في 

الم�ستدام،  واال�ستهالك  االإنتاج 

ثم يترك الموؤتمر ملتحقًا بالمدام 

ال�سياحية  ميالنو  معالم  ف��ي 

يعود  ال��م��وؤت��م��ر.  ان��ت��ه��اء  حتى 

في  بالده  اإلى  ال�سعادة  �ساحب 

ع�سر  اإال  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة 

دقائق لياًل، ولكنه ينتظر ليدخن 

اإلى  المدخنين  قاعة  في  �سيجارة 

ع�سرة،  الثانية  ال�ساعة  بعد  ما 

بحيث يتم ختم جواز ال�سفر بموعد 

اليوم الجديد، مثبتًا يومًا اإ�سافيًا في 

الئحة مياومات ال�سفر.

اليوم  في  موؤ�س�سته  اإل��ى  ال�سعادة  �ساحب  يعود 

طوياًل  خبراً  االإعالمي  الم�ست�سار  ويجهز  التالي، 

اإظهار  ال�سعادة في  القّيمة ل�ساحب  الم�ساركة  حول 

واال�ستهالك  االإنتاج  مجال  في  الرائدة  بالده  تجربة 

الم�ستدام.
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10 أخطاء
يف تقارير الشركات

حول االستدامة

1. ضعف األهداف

عليها	 حمكوم	 �سعيفة	 موؤ�س�ساتية	 �أهد�ف	 على	 �ملبنية	 �ال�ستد�مة	 تقارير	

بالف�سل.	�إعرف	موؤ�سر�ت	�لنجاح	ل�سركتك،	و�سع	تقرير	�مل�سوؤولية	�الجتماعية	

بناء	عليها.

2. سوء إدارة البيانات

مثل	 مبادر�ت	 من	 مفيدة	 نتائج	 على	 للح�سول	 �سروري	 �لبيانات	 جمع	

من	 بني،	 مدرَّ �أ�سخا�سًا	 كلِّف	 �لبيئية.	 �لب�سمة	 حتديد	 �أو	 �لبيئي	 �لتدقيق	

دقة	 من	 د�ئمًا	 وتاأكد	 �لبيانات،	 جمع	 مبهمة	 خارجها،	 من	 �أو	 �سركتك	 د�خل	

�الأرقام.

3. اختالل األولويات

�إعلم	�أن	دعائم	»ثالثية	�سايف	�لربح«	مرت�بطة،	وهي	�مل�سوؤولية	�الجتماعية	

�الأجل	 �لطويلة	 �ال�ستد�مة	 و�أن	 �القت�سادية،	 و�مل�سوؤولية	 �لبيئية	 و�مل�سوؤولية	

تقرير	 يف	 �أولوية	 �ال�ستد�مة	 يجعل	 �جليد	 �ملدير	 �مل�ساهمني.	 �أرباح	 تتجاوز	

�مل�سوؤولية	�الجتماعية	لل�سركة	من	خالل	م�ساو�تها	مع	�الأد�ء	�ملايل.

4. االستخفاف بآراء اآلخرين

�إعد�د	�لتقرير	يجب	�أال	يكـون	�أحادي	�الجتـاه.	�طلب	ن�سائح	�أطر�ف	�آخرين،	

تقريرك	 على	 �لتعليق	 ميكنهم	 �لذين	 و�مل�ساهمني،	 �حل�سابات	 مدققي	 مثل	

و�مل�ساعدة	يف	�لتثبت	من	دقة	�لبيانات.

5. خرق القواعد

بع	�إطار	عمل	�أو	خطًا	توجيهيًا	موثوقًا	يحدد	 �الإعد�د	�جليد	للتقرير	يجب	�أن	يتَّ

الإعـد�د	 �لعاملية	 �ملبادرة	 ذلك	 على	 مثال	 خري	 ولعل	 �لتقرير.	 �إعـد�د	 قـو�عد	

�لتقـارير	�لتي	ميكن	�ال�ستعانة	بها	عن	طريق	�ملوقع	�الإلكرتوين

	www.globalreporting.org
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أصبح إعداد تقارير االستدامة واملسؤولية 

االجتماعية والبيئية قاعدة ألي شركة 

تلتزم املمارسة املسؤولة. وهو يزيد 

قيمة أسهمها ويعزز ثقة املساهمين 

واملستهلكين بها. ولكن عندما يتم إعداد 

التقارير بشكل سيئ، فإن ذلك قد يضر 

أكثر مما ينفع، فيعرّض الشركة لسخرية 

املستهلكين وانتقاد املساهمين. هنا 10 

أخطاء يجب تجنبها خالل التخطيط لتقرير 

االستدامة لشركتك وإعداده والترويج له

6. محدودية المقارنات

متيل	�ل�سركات	�إىل	تتبع	تقدمها	د�خليًا.	�قبل	حقيقة	�أنك	»�سمكة	و�حدة	يف	

��ستد�مة	 مدى	 يعلمو�	 �أن	 يريدون	 �مل�ساهمون	 باالأ�سماك«.	 يعج	 و��سع	 بحر	

�ل�سركة	باملقارنة	مع	نظري�تها،	ولي�س	فقط	مع	معايريها	�لذ�تية.

7. أهداف ال يمكن بلوغها

يجب	�أن	تكون	�الأهد�ف	�لو�ردة	يف	�لتقرير	مرتبطة	باأولويات	�ل�سركة.	�جعلها	

م�سوقة	وجريئة،	ولكن	�أي�سًا	قابلة	للتحقيق.

8. التقصير في اإلبالغ

�أد�ء	�سركتك	يف	تقرير	�مل�سوؤولية	�الجتماعية.	 ال	حت�سر	�الإبالغ	عن	��ستد�مة	

و�لتحديات	 �ملحقق	 �لتقدم	 عن	 لالإبالغ	 �الإعالم	 و�سائط	 من	 ت�سكيلة	 ��ستخدم	

�لتي	تو�جهها	�سركتك.	وتاأكد	من	تنا�سق	�ملعلومات	عرب	جميع	هذه	�لو�سائط.

9. تفكير قصير المدى

��سرتد�د	 فرتة	 طول	 �أو	 �لكلفة	 �رتفاع	 ملجرد	 لال�ستد�مة	 فر�سة	 ترف�س	 ال	

ينتج	 �لتميز	 على	 �لرتكيز	 لكن	 مهمة،	 �ل�سنوية	 ربع	 �لنتائج	 نعم،	 �ال�ستثمار.	

ربحًا	يف	�ملدى	�لطويل.

10. اهمال القضايا البيئية

من	�ملهم	�أن	تخرب	عن	�لتقدم	�لبيئي	و�الجتماعي	

تركز	 �أن	 �خلطاأ	 من	 ولكن	 ملوؤ�س�ستك،	

بر�مج	 على	 �أو	 �اليجابيات	 على	 فقط	

موؤ�س�ستك.	 عمل	 �سلب	 يف	 لي�ست	

وعمليًا،	 و�قعيًا	 تقريرك	 �جعل	

�لتي	 باجلو�نب	 �الإقر�ر	 خالل	 من	

�أهد�ف	 وو�سع	 حت�سينها،	 ميكن	

و�لبيئية	 �الجتماعية	 للم�سوؤولية	

متالئمة	مع	عمليات	�سركتك	ور�سالتها.								■

ان الر�سمان خا�سّ

ب� »البيئة والتنمية«©

من لو�سيان دي غروت
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البيئة في شهر

جبل النفايات في صيدا: هل يصبح متنزهاً؟
الهدف  هو  ترفيهي  ومتنزه  �صحي  مطمر  اإىل  وحتويله  العار«  »جبل  اإلغاء 

اجلنوبية،  �صيدا  مدينة  يف  النفايات  مكب  تاأهيل  اإعادة  م�صروع  من  املرجو 

الذي متوله الدولة اللبنانية عرب وزارة البيئة، وبداأ تنفيذه بالتعاون مع برنامج 

.)UNDP( الأمم املتحدة الإمنائي

يف  وتخزينه  وتكريره  امليثان  غاز  ا�صتخراج  النفايات  معاجلة  عملية  تت�صمن 

متطور،  بفلرت  وجمهزة  فرن�صا  من  م�صتوردة  حمطة  بوا�صطة  م�صتوعبات، 

الغازات  ل�صحب  النفايات  جبل  من  م�صتويات  عدة  على  اأنابيب  تدخل  بحيث 

والبال�صتيك  احلجارة  عن  الع�صوية  النفايات  فرز  ويتم  املحطة.  داخل  اإىل 

الأخرية  املرحلة  وتت�صمن  تدويرها.  اإعادة  ميكن  التي  واملعادن  والكرتون 

الطمر ال�صحي للمواد الع�صوية بعد تخمريها وا�صتخراج الرطوبة منها.

بداأ ا�صتعمال مكب �صيدا عام 1982، وارتفع »اجلبل« على نحو م�صتمر وكانت 

�صهد  وقد  وغريها.  وطبية  و�صناعية  منزلية  النفايات،  اأنواع  كل  فيه  ترمى 

عدة حرائق وانهيارات للنفايات يف البحر على مدى الأعوام املا�صية، واأحلق 

مليون   1.5 نحو  يحوي  املكب  اأن  ويقدر  املدينة.  تنمية  بعملية  بالغة  اأ�صرارًا 

مرت مكعب من النفايات، 60 يف املئة منها ردميات ومواد �صلبة ميكن اإعادة 

ا�صتعمالها اأو تدويرها.

غري  املكب  يف  جديدة  نفايات  رمي  عدم  متابعة:  اإىل  بحاجة  اأم��ران  يبقى 

ج، وعدم رمي �صحنات النفايات يف بحر �صيدا. امل�صيَّ

»بومة ُعمان«
ً قد تكون نوعاً جديدا

يف  ب��وم��ة  ط��ي��ور  علماء  اكت�صف 

�صمال  يف  نائية  جبلية  منطقة 

ُعمان، يعتقدون اأنها من نوع جديد. 

ماغنو�س  الربيطاين  الباحث  وقال 

اأ�صوات  بت�صجيل  املتخ�ص�س  روب، 

�صياح  �صمع  اإن��ه  ال��ربي��ة،  الأح��ي��اء 

ت�صجيل  حم��اول��ة  اأث��ن��اء  ال��ط��ائ��ر 

وبعد  ال��ب��وم.  من  اآخ��ر  ن��وع  �صوت 

جبال  يف  املوقع  اىل  متكررة  زيارات 

الطبيعة  عامل  وزميله  قام  احلجر، 

بالتقاط  دنربغ  فان  اأرنولد  ر  وامل�صوِّ

النوع.  هذا  من  بومات  ل�صبع  �صور 

»البومة  ت�صميتها  يف  روب  ويرغب 

الُعماين  لل�صعب  تكرميًا  الُعمانية«، 

اأ�صرع  يف  لها  احلماية  بتاأمني  واأماًل 

وقت ممكن، »فاحلماية قد تبداأ فقط 

لدى العرتاف بهذا النوع ر�صميًا«.

جبلة اليمنية
مرشحة للتراث العالمي

اإب  حمافظة  يف  جبلة،  مدينة 

بديعة  معمارية  حتفة  اليمن،  و�صط 

منظمة  لئحة  يف  ل��الإدراج  مر�صحة 

من  وهي  العاملي.  للرتاث  اليون�صكو 

واأجملها  عراقة  اليمن  م��دن  اأك��ر 

م�صطحة  ه�صبة  على  تقع  طبيعة. 

التعكر،  جلبل  ال�صمايل  ال�صفح  يف 

يف  دائ���ري  ن�صف  �صكاًل  متخذة 

حماذاة واد �صيق. كان يطلق عليها 

النهرين«،  »مدينة  ا�صم  املا�صي  يف 

اأنها  اإىل  التاريخية  املراجع  ت�صري  اإذ 

جاريني،  نهرين  ب��ني  تقع  كانت 

جعلها  وق��د  اخل�صرة.  وتك�صوها 

امللك املكرم اأحمد بن علي ال�صليحي 

خالل  �صيتها  وذاع  ململكته،  عا�صمة 

فرتة حكم �صيدة بن اأحمد ال�صليحي 

التي ا�صتهرت با�صم »اأروى«.

جرافة تعمل على رفع النفايات

من �صفح »جبل �صيدا« 

متهيدًا لفرزها ومعاجلتها

ز
رت

ي
و

ر
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العربية  الإم��ارات  دولة  يف  الطاقة  وزير  اأكد 

التزام  امل��زروع��ي،  حممد  �سهيل  املتحدة، 

بالده امل�ساهمة يف التغلب على حتدي ازدياد 

الطلب العاملي على الطاقة وتخفيف ال�سغط 

عن املوارد الطبيعية، وذلك يف كلمة رئي�سية 

كوريا  يف  العاملي،  الطاقة  موؤمتر  يف  األقاها 

اجلنوبية. وهنا مقتطفات:

الطاقة  قطاع  يف  البتكار  عجلة  دفع  يجب 

اأمن  وحتقيق  امل�صتقبلية  الحتياجات  لتلبية 

دولة  و�صعت  وقد  البعيد.  املدى  على  الطاقة 

الطاقة  مزيج  تنويع  بهدف  خططًا  الم��ارات 

يف  كبرية  ا�صتثمارات  تت�صمن  املحلي، 

وكذلك  واملتجددة،  النووية  الطاقة  جمالت 

التقاط الكربون من من�صاآت النفط والغاز. كما 

موارد  تنويع  يف  ال�صتثمار  مبوا�صلة  تعهدت 

دخلها غري النفطية.

وتعد دولة الإمارات لعبًا بارزًا يف قطاع الطاقة 

احتياطيات  اأكرب  �صابع  متتلك  حيث  العاملي، 

موؤكدة من النفط والغاز يف العامل، كما تتمتع 

باإرث عريق على �صعيد توفري اإمدادات موثوقة 

من الطاقة بكلفة منا�صبة لالأ�صواق العاملية.

ل  ج��زءًا  ميثل  التغيري  اأن  جيدًا  ن��درك  نحن 

حني  ويف  القطاع.  عمل  طبيعة  من  يتجزاأ 

الطاقة  موارد  بع�س  اإمدادات  تكاليف  و�صلت 

اأ�صكال  تكاليف  بلغت  لها،  م�صتوى  اأدنى  اإىل 

اأن  وكما  م�صتوياتها.  اأعلى  الطاقة  من  اأخرى 

النفط  اإم��دادات  من  املزيد  اإىل  يحتاج  العامل 

وترية  ت�صريع  اإىل  اأي�صًا  بحاجة  فاإنه  والغاز، 

احلد من النبعاثات الكربونية مبا ي�صاهم يف 

على  واحلفاظ  املناخ  تغري  ظاهرة  جماح  كبح 

البيئة لالأجيال القادمة.

م�صروع  اأول  بتطوير  الإم��ارات  دولة  وتفخر 

منطقة  يف  وتخزينه  الكربون  للتقاط  جتاري 

امل�صاريع من نوعه  اأهم  الأو�صط، واأحد  ال�صرق 

امل�صروع  هذا  و�صيقوم  العامل.  م�صتوى  على 

ثاين  غاز  من  طن  األف   800 بالتقاط  �صنويًا 

اأوك�صيد الكربون.

الطاقة  م�صادر  ب��اأن  را�صخة  قناعة  لدينا 

الطلب  لتلبية  كافية  لي�صت  وحدها  التقليدية 

الطاقة.  اأمن  وحتقيق  امل�صتقبل  يف  املتنامي 

وبالتايل، ل بد لنا من تعزيز كفاءة ا�صتهالكنا 

التي  الطاقة  تقنيات  اأحدث  واعتماد  للطاقة، 

الطلب  تنامي  لتحديات  الت�صدي  يف  ت�صاعد 

خالل ال�صنوات والعقود القادمة.

متوا�صلة  ب�صورة  الإم����ارات  دول��ة  تعمل 

خالل  من  الطاقة  من  املحلي  مزيجها  لتنويع 

الطاقة،  تقنيات  اأحدث  يف  كبرية  ا�صتثمارات 

التنمية  جمال  يف  دورها  لتعزيز  ت�صعى  كما 

امل�صتدامة والو�صول اإىل اأمن الطاقة من خالل 

برناجمها  مثل  طموحة،  وم�صاريع  مبادرات 

خالله  من  تقدم  الذي  النووية  للطاقة  ال�صلمي 

وال�صراكات  الدولية  لل�صفافية  فريدًا  منوذجًا 

�صنة  بحلول  امل�صروع  هذا  و�صي�صاهم  البناءة. 

2020 يف تاأمني نحو 25 يف املئة من احتياجات 

يف  الت�صبب  دون  الكهرباء  من  الإم���ارات 

الإم��ارات  و�صعت  كما  كربونية.  انبعاثات 

على  بالعتماد  يتعلق  ما  يف  حمددة  اأهدافًا 

هذا  افتتحت  اإذ  املتجددة،  الطاقة  م�صادر 

 100 قدرتها  البالغة   »1 »�صم�س  حمطة  العام 

الطاقة  م�صاريع  اأكرب  تعد  والتي  ميغاواط، 

على  الدولة  تعمل  كما  املنطقة،  يف  املتجددة 

اإجمالية  با�صتطاعة  اأخ��رى  م�صاريع  تطوير 

تبلغ 2400 ميغاواط.

امل�صتوى  على  الإم���ارات  اأن�صطة  تقت�صر  ل 

املحلي فح�صب، بل هي ت�صتثمر ب�صورة وا�صعة 

الطاقة املتجددة يف كل  يف م�صاريع و�صركات 

من اململكة املتحدة واإ�صبانيا والوليات املتحدة 

والعديد من الدول الأخرى. كما نقوم بتمويل 

النامية  الدول  يف  املتجددة  الطاقة  م�صاريع 

الدولية،  التنمية  بدعم  اللتزام  اإطار  �صمن 

عام  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  خ�ص�صت  حيث 

2013 وحده اأكر من400 مليون دولر كتمويل 

طاقة  م�صاريع  لتطوير  مي�صرة  ب�صروط 

اأي�صًا  الإمارات  وتعد  الدول.  هذه  يف  متجددة 

املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  داعم  اأكرب 

»اآيرينا« التي تتخذ من اأبوظبي مقرًا لها.

يعد التعليم و�صيلة التحوط املثلى يف مواجهة 

التغريات امل�صتقبلية مبختلف اأ�صكالها. ونحن 

املتحم�صة  املواهب  من  الكثري  اإىل  بحاجة 

واملوؤهلة للعب دور فعال يف دفع عجلة البتكار 

والنهو�س بقطاع الطاقة نحو الأف�صل.

الوزير سهيل المزروعي:
اإلمارات تلتزم الريادة في الطاقة

سطح أخضر تجريبي في الجامعة 
األميركية في القاهرة

اأن�صاأ مركز تنمية ال�صحراء يف اجلامعة الأمريكية 

بالتعاون  مبناه،  فوق  اأخ�صر  �صطحًا  القاهرة  يف 

الزراعة  لوزارة  التابع  الغابات  م�صلحة  مكتب  مع 

الأمريكية.

ميثل ال�صطح، املغطى بالنباتات والزراعات املقامة 

جتريبيًا  بحثيًا  م�صروعًا  للماء،  مقاوم  غ�صاء  على 

ال�صطوح  ف��وق  للزراعة  خمتلفة  ط��رق  لختبار 

الزراعة  ونظام  اخل�صبية،  الأوعية  با�صتخدام 

الأفقي، ونظام الزراعة املائية الذي يعتمد على ري 

يتبقى  ما  فلرتة  ثم  لالأ�صماك  حو�س  من  النباتات 

من املياه لتعود اإىل احلو�س.

من خالل هذه التجربة، �صوف يخترب مركز تنمية 

ال�صحراء اإمكان زرع ال�صطوح يف م�صر. ويت�صمن 

والنباتات  املختلفة،  التكنولوجيات  فهم  الختبار 

وكيفية  املياه،  و�صرف  الري،  ومواعيد  املنا�صبة، 

مع  التعامل  وطرق  التحمل،  وقدرة  الوزن  ح�صاب 

نظام الزراعة املائية.

األردن يحّض القطاع السياحي 
على ترشيد استهالك المياه

ن�صال  الأردين  والآثار  وال�صياحة  العمل  وزير  دعا 

»تخفي�س  اإىل  ال�صياحي  القطاع  القطامني 

م�صيفًا:  ذكي«،  ب�صكل  واإدارتها  املياه  ا�صتهالك 

�صنع  ن�صتطيع  املياه  على  احلفاظ  خالل  »من 

�صرورة  على  واأكد  اإليه«.  نتطلع  الذي  امل�صتقبل 

ا�صتهالك  تر�صيد  يف  ال�صياحي  القطاع  »م�صاركة 

املياه خ�صو�صًا اأن م�صادرها مهددة يف الأردن«. 

القطاع  دور  لتفعيل  املقرتحة  احل��ل��ول  وع��ن 

ال�صياحي يف خف�س ال�صغط على امل�صادر املائية، 

عرب  ال�صتهالك  تقلي�س  يف  تكمن  اإن��ه��ا  ق��ال 

ممار�صات فردية ب�صيطة، والتاأكد من عدم وجود 

يف  باملياه  مقت�صدة  اأدوات  وا�صتخدام  ت�صريبات، 

احلمامات واملغا�صل واملطابخ.

النباتات الطبية البرية
ضحية »الربيع العربي«

العربية  النباتية  الروة  خرباء  لدى  اإجماع  هناك 

�صدارة  يف  هي  الربية  الطبية  النباتات  اأن  على 

موجات  ا�صتداد  ب�صبب  املهدد  النباتي  امل��وروث 

اجلفاف والتقلبات املناخية. وقد لوحظ موؤخرًا اأن 

النباتات الطبية الربية يف بلدان »الربيع العربي« 

ب�صكل خا�س تعاين من ال�صتغالل الع�صوائي.

الرقابة  غياب  منها  اأ�صباب،  عدة  اإىل  ذلك  ويعزى 

من  بكثري  تدفع  التي  البطالة  ظاهرة  وتفاقم 

العاطلني عن العمل لالنتقال اإىل املناطق اجلبلية 

من  كبرية  كميات  لقتالع  ال�صحراوية  �صبه  اأو 

الأع�صاب الطبية وبيعها.
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طاقة نووية أميركية 
برؤوس حربية سوفياتية

اخلارجية  وزي��ر  م�صاعدة  اأف���ادت 

الأ�صلحة  �صبط  ل�صوؤون  الأمريكي 

روز غوتيمولر اأن نحو ن�صف الطاقة 

تنتج  املتحدة  الوليات  يف  النووية 

منخف�س  ي��وران��ي��وم  با�صتخدام 

ن��ووي��ة  روؤو�����س  م��ن  التخ�صيب 

اأمام  كلمة  ويف  قدمية.  �صوفياتية 

اأ�صادت  الدولية،  ال�صالح  نزع  جلنة 

 1993 عام  املوقع  الثنائي  بالتفاق 

يف  املتحدة  والوليات  رو�صيا  بني 

الذي  ال��ن��ووي،  ال�صالح  ن��زع  �صاأن 

راأ�س  األف   20 من  اأكر  تفكيك  اأتاح 

حربي �صوفياتي وا�صتخدامها لإنتاج 

الطاقة. 

النتهاء،  على  يو�صك  التفاق  لكن 

بحجة  مت��دي��ده  مو�صكو  وترف�س 

انخفا�س اأ�صعار اليورانيوم.

سيارة عائلية شمسية 
تفوز بسباق أوستراليا

احتلت »�صتيال«، التي و�صفت باأنها 

بالطاقة  تعمل  عائلية  �صيارة  »اأول 

املرتبة  ال��ع��امل«،  يف  ال�صم�صية 

العاملة  ال�صيارات  �صباق  يف  الأوىل 

اأجري  الذي  الفوتوفولطية  باخلاليا 

وهي  اأو�صرتاليا.  يف  املا�صي  ال�صهر 

ذات اأربعة مقاعد، طورها فريق من 

طالب جامعة اإندهوفن للتكنولوجيا 

�صم�صية  األواحًا  حتوي  هولندا.  يف 

تولد  وم��وؤخ��ره��ا،  �صطحها  على 

ما  ا�صتهالكها،  من  اأك��ر  كهرباء 

ال�صبكة  اإم��داد  ت�صتطيع  اأنها  يعني 

العامة بالكهرباء الفائ�صة.

ال����3000  �صباق  ال�صيارة  اأكملت 

 67 معدلها  بلغ  ب�صرعة  كيلومرت 

كيلومرتًا يف ال�صاعة و�صرعة ق�صوى 

بلغت 120 كيلومرتًا يف ال�صاعة.

دعوى ضد األمم المتحدة 
بسبب تفشي الكوليرا 

في هايتي
اأعلن حمامون ميثلون �صحايا تف�صي 

يجهزون  اأنهم  هايتي  يف  الكولريا 

اأوراق رفع دعوى ق�صائية �صد الأمم 

نيويورك،  يف  حمكمة  اأمام  املتحدة 

تدفع  لن  اأنها  املنظمة  اأعلنت  بعدما 

تعوي�صات مبئات ماليني الدولرات 

هايتي  دول��ة  يف  الكولريا  ل�صحايا 

يف  املر�س  ت�صبب  حيث  الفقرية، 

من  اأكر  واأ�صاب  �صخ�س   8300 وفاة 

650 األفًا منذ ت�صرين الأول )اأكتوبر( 

.2010

الأمريكية  »امل��راك��ز  وج��دت  وق��د 

منها«  والوقاية  الأمرا�س  ملكافحة 

جنودًا  اأن  اإىل  بقوة  ت�صري  الأدلة  اأن 

نيباليني من قوات حفظ ال�صالم هم 

م�صدر انتقال املر�س.

غابة الصخور
هي غابة غريبة من نوعها يف العامل، 

تقع يف غرب جزيرة مدغ�صقر وتبلغ 

مربعًا،  كيلومرتًا   750 م�صاحتها 

ا�صم  مدغ�صقر  �صكان  عليها  ويطلق 

»ت�صينجي« الذي يعني »ال�صري على 

اأطراف الأ�صابع«.

جمموعة  املده�صة  الغابة  هذه  ت�صم 

ال�صل�صالية  ال�صخور  من  هائلة 

اكت�صبت  التي  احل���ادة،  ال�صاهقة 

العوامل  بف�صل  خ��الب��ًا  م��ن��ظ��رًا 

من  اأنواعًا  حتت�صن  وهي  الطبيعية. 

منها  النادرة،  واحليوانات  النباتات 

قرد ال�صيفاك وبع�س اأنواع الطيور.

الغابة  ه���ذه  غ��راب��ة  اإىل  ون��ظ��رًا 

بها  والهتمام  الفريدة  وجغرافيتها 

منظمة  اأ�صافتها  وطنية،  كمحمية 

اليون�صكو عام 1990 اىل لئحة مواقع 

الرتاث العاملي.
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أين نهر 
الجليد؟

ومتطوع  الجبال  في  لل�صياح  مر�صد  رودريغز  توم 

لدى وحدة علم المجالد في البيرو، يبدو في هذه 

قبالة  المناخ  لر�صد  اأجهزة  يتفح�س  وهو  ال�صورة 

الجنوب  البلد  هذا  في  الأعلى  هوا�صكاران،  جبل 

»با�صتوروري«  الجليدي  النهر  ويعتبر  اأميركي. 

الجليدية  الأنهار  اأ�صرع  من  المنطقة  تلك  في 

بالنكا،  كورديليرا  جبال  �صل�صلة  في  انح�صارًا 

جامعة  من  فريق  اأجراها  حديثة  درا�صة  بح�صب 

تك�صا�س الأميركية ومتنزه هوا�صكاران الوطني. 

وبح�صب تقارير البنك الدولي، تحوي البيرو 71 في 

المئة من الأنهار الجليدية ال�صتوائية في العالم، 

التي ت�صكل م�صدرًا للمياه العذبة للماليين، لكن 

22 في المئة من م�صاحتها تال�صت خالل ال�صنوات 

الثالثين الأخيرة نتيجة الحتبا�س الحراري.

في  الطبيعية  المفاتن  اأهم  من  هو  با�صتوروري 

البيرو، يق�صده المواطنون وال�صياح للتمتع بالثلج 

تال�صي  �صهدت  الأخيرة  ال�صنوات  لكن  والجليد. 

ال�صلطات  جعل  حد  اإلى  الجليدي،  النهر  هذا 

الى  ال�صياح  و�صول  تمنع  المحلية  والمجتمعات 

الفجوات  ازدياد  مع  خ�صو�صًا  الجليدية،  الكتلة 

عن  وف�صاًل  الجليد.  ذوبان  عن  الناجمة  الخطرة 

اأي�صًا  هناك  بات  ال�صياحة،  على  ال�صلبي  الأثر 

من  تاأتي  كانت  التي  الري،  مياه  في  خطير  نق�س 

ينعك�س  مما  الجليدي،  للنهر  الطبيعي  الذوبان 

الزراعية  المجتمعات  على  كبيرًا  اقت�صاديًا  �صررًا 

المحلية.
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�صهدت بلدة ريبوفيل الفرن�صية امل�صهورة باإنتاج الع�صل مفاجاأة، اإذ لحظ النّحالون اأن اإنتاجهم من الع�صل 

ع م�صارات النحل، تبني  بداأ ياأخذ لوانًا غري لونه الطبيعي، خ�صو�صًا الأخ�صر. وبعد البحث والتحقيق وتتبُّ

ب�صاأن  خماوف  اأثار  ما  النعناع،  �صراب  ينتج  جماور  م�صنع  نفايات  على  النحل  تغذي  اإىل  يعود  ال�صبب  اأن 

�صالحية ا�صتهالك هذا الع�صل الأخ�صر.

ويثري احتاد مربي النحل يف فرن�صا منذ �صنوات تاأثري منتجات امل�صانع الغذائية على ن�صاط النحل يف البالد، 

وانعكا�صات ذلك على اإنتاج الع�صل يف فرن�صا التي تعترب اأكرب املنتجني بني دول الحتاد الأوروبي.

عسل فرنسي ملوَّن بنفايات المصانع

فتح باب التوقيع على معاهدة 
الحد من استخدام الزئبق

اأعلنت الأمم املتحدة فتح باب التوقيع على معاهدة 

�صميت  وقد  الزئبق.  ا�صتخدام  من  للحد  ميناماتا 

�صحية  اآث��ارًا  �صهدت  التي  اليابانية  املدينة  با�صم 

خطرية يف منت�صف القرن الع�صرين ب�صبب التلوث 

بالزئبق.

احلكومات  وافقت  اجلديدة،  املعاهدة  خالل  من 

من  جمموعة  واإنتاج  وا�صترياد  ت�صدير  حظر  على 

 ،2020 �صنة  بحلول  الزئبق  على  املحتوية  املنتجات 

وهي ت�صمل البطاريات واأنواعًا معينة من م�صابيح 

وغريها.  التجميل  وم�صتح�صرات  الفلوري�صنت 

احلريف  الذهب  �صناعات  اأي�صًا  املعاهدة  وت�صتهدف 

ا�صتخدام  يتم  حيث  احلجم،  ال�صغري  والتعدين 

حتتوي  التي  ال�صخور  من  الذهب  لف�صل  الزئبق 

النبعاثات  على  ال�صيطرة  تتوخى  كما  اخلام.  على 

من  الكبرية،  ال�صناعية  املن�صاآت  من  الزئبقية 

اإىل  بالفحم  تعمل  التي  الطاقة  توليد  حمطات 

عمليات �صهر املعادن مثل الزنك والذهب.

الأمم  لربنامج  التنفيذي  املدير  �صتايرن،  اأخيم  وقال 

املتحدة للبيئة: »بهذه املعاهدة تكون الأمم املتحدة 

و�صعت اأ�ص�س ال�صتجابة العاملية مللوث مت العرتاف 

والرومانية«.  اليونانية  الع�صور  منذ  بخطورته 

وي�صبب التعر�س للزئبق ومركباته املختلفة تلفًا يف 

الأطفال،  لدى  خ�صو�صًا  الع�صبي،  واجلهاز  الدماغ 

وي�صّر بالكلى واجلهاز اله�صمي.

صدور التقرير الخامس للهيئة 
الدولية: تغير المناخ يتفاقم

بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  اأ�صدرت 

�صت�صكل  تقارير  اأربعة  من  الأول  التقرير  املناخ 

»التقرير التقييمي اخلام�س« ب�صاأن تغري املناخ.

لتاأثريات  مقلق  ت�صارع  على  ال�صوء  التقرير  ي�صلط 

تغري املناخ. ففي العقد املا�صي )2002 � 2011( ذابت 

ال�صفيحة اجلليدية يف غرينالند بوترية اأ�صرع �صت 

ذوبان  وكان  ال�صابق،  العقد  يف  حدث  مما  مرات 

خم�س  اأ�صرع  اجلنوبية  القطبية  القارة  يف  اجلليد 

مرات. ومنذ العام 1993، ارتفعت م�صتويات البحار 

املا�صي،  القرن  يف  املعدل  من  مرتني  اأكرب  ب�صرعة 

يف حني تقل�س اجللي�د البح�ري يف املحيط املتجمد 

ال�صمايل اأ�صرع مما كان متوقعًا.

املناخية  املنظومة  احرتار  اأن  على  الهيئة  تقرير  اأكد 

من  عقد  »كل  واإن  م�صبوق«.  وغري  فيه  لب�س  »ل 

�صطح  على  اأ�صخن  كان  الأخ��رية  الثالثة  العقود 

لكنه   .»1850 العام  منذ  �صابق  عقد  اأي  من  الأر�س 

هذه  من  للخروج  جمال  هناك  زال  ما  اأنه  اإىل  اأ�صار 

معدل  يف  الزيادة  يبقي  الذي  وال�صيناريو  الأزمة. 

يقت�صي  مئويتني  درجتني  دون  العاملية  احل��رارة 

حلول  قبل  الأحفوري  الوقود  انبعاثات  ازدياد  وقف 

�صنة 2020، و�صوًل اإىل ال�صفر بحلول �صنة 2070.
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قاعدة عسكرية روسية يف القطب الشمالي؟
تسعى روسيا إلى زيادة وجودها العسكري يف منطقة القطب

الشمالي الغنية باملوارد الطبيعية، خصوصًا النفط والغاز واملعادن،
عن طريق إعادة بناء قاعدة قبالة ساحل سيبيريا تعود إلى حقبة

االتحاد السوفياتي، يف الوقت الذي أدى ذوبان جليد املحيط
املتجمد الشمالي إلى فتح ممرات عبور للسفن يف املنطقة
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استدامة الطاقة
يتطلب الكفاءة

نـــدرك جيداً تزايد الحاجـــة للطاقة، لذلـــك نعمل مع شـــركائنا 	يجاد مصادر 
طاقة أكثر اســـتدامة مـــن خالل الحلـــول المبتكرة التي نقدمهـــا للمنتجين 
والمســـتهلكين على حد ســـواء، معتبرين كفاءة الطاقة من أهم أولوياتنا، 

هادفين الحصول على طاقة مستدامة لبناء المستقبل.
نعمـــل مع شـــركائنا فـــي المنطقة علـــى توفير طاقـــة مســـتدامة، من أجل 

المستقبل.

شاركنا الحوار في مواضيع مختلفة عبر
http://middleeast.geblogs.com/ar 
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تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2013

املستدامة الطاقة 
يف البلدان العربية

هل يصّدر العرب 

الكهرباء من الشمس 

بعد النفط والغاز؟

الطاقة املستدامة
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أنظمة الطاقة في المنطقة العربية، التي تهيمن عليها أنواع 
الوقود األحفوري كما في معظم مناطق العالم، هي 

أنظمة غير ُمستدامة سواء من الناحية االقتصادية أم البيئية أم 
االجتماعية. وعلى رغم أن مستويات كثافة استهالك الطاقة 

وانبعاثات الكربون للفرد هي من بين األعلى عالميّاً، فإن 
نحو 35 مليون عربي ال يحصلون على خدمات طاقة حديثة، 

وبشكل خاص الكهرباء. غير أن المنطقة العربية، بخالف 
الكثير من مناطق العالم، تنعم بوفرة مصادر الطاقة 

النظيفة المتجّددة، وعلى رأسها الشمس والرياح. 
ومن شأن هذه المصادر المتجّددة، بالتوازي مع 

اعتماد التقنيات األنظف وتحسين كفاءة الطاقة، أن 
تساهم في تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها في 

المستقبل.
وفق التقرير السنوي 2013 للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )أفد( حول الطاقة المستدامة في 
البلدان العربية، إذا التزمت الدول العربية بسياسات 

واستثمارات مالئمة فيمكنها أن تكون عضواً 
فاعالً في مجتمع الطاقة النظيفة العالمي، 
وبهذا تخلق المزيد من فرص العمل المجزية 

وتصّدر الطاقة المتجددة، إضافة إلى النفط 
والغاز. في ما يأتي أبرز ما أورده التقرير من 

معلومات وأرقام

ابراهيم عبد الجليل، محمد العشري، نجيب صعب

التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 2013
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الطاقة املستدامة

يوؤدي قطاع الطاقة في البلدان العربية دورًا حيوّيًا 

للمنطقة.  واالقت�صادية  االجتماعية  التنمية  في 

في  االأ�صا�صي  الدخل  م�صدر  هـي  والغاز  النفط  فاإيرادات 

معظم الدول العربية، خ�صو�صًا في منطقة الخليج، اإذ ت�صير 

اأرقام �صندوق النقد العربي اإلى اأن قطاع النفط والغاز ي�صّكل 

ما ي�صل اإلى 36 في المئة من مجموع الناتج المحلي االإجمالي 

من  الهيدروكربونية  المواد  اإيرادات  ن�صبة  وتتراوح  العربي. 

جة بين 33 في 
ِ
المنت العربية  الدول  مداخيل �صادرات معظم 

ن�صبّيًا،  المتنّوع  المتحدة  العربية  االإمارات  اقت�صاد  في  المئة 

على  عام  ب�صكل  المعتمدة  االقت�صادات  في  المئة  في  و88 

استهالك استنزافي للنفط والغاز

في  المئة  في   97 وتتجاوز  وقطر،  ال�صعودية  مثل  الت�صدير 

كل من الجزائر والعراق. وقد �صهدت بلدان مجل�س التعاون 

للنفط،  الم�صّدرة  الرئي�صية  العربية  الدول  وهي  الخليجي، 

اقت�صادية  تحّوالت  االأخــيــرة،  الثالثة  العقود  مدى  على 

مداخيل  من  اال�صتفادة  وتّمت  م�صبوقة.  غير  واجتماعية 

العمل  فر�س  ــادة  وزي التحتية  البنية  تحديث  في  النفط 

وتح�صين موؤ�صرات التنمية الب�صرية.

خلق  اإلى  توؤدِّ  لم  اأخــرى،  ناحية  من  النفط،  عائدات  لكّن 

عربية  دول  اإليه  طمحت  الــذي  بالقدر  االقت�صادي  التنويع 

ب�صكل  معتمدًا،  معظمها  جعل  مّما  للنفط،  منِتجة  عديدة 
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اإلى حّد  اأنها متقّلبة  اأثبتت  اإيرادات النفط التي  ا�صتثنائي، على 

كبير. كما اإن اال�صطرابات ال�صيا�صية التي اأطاحت بعّدة اأنظمة 

عربية ك�صفت عن مدى تاأّثر اإمدادات النفط االإقليمية بالقالقل 

ال�صيا�صية في ظل االأزمة التي تع�صف بالمنطقة. بيد اأن النفط 

كل  وت�صير  العربي،  العالم  في  الطبيعية  الموارد  اأهم  يزال  ال 

االحتماالت اإلى ا�صتمرار هذا الو�صع في المدى المنظور. وعلى 

العالم  خارج  موؤخرًا  �صخمة  نفطية  احتياطات  اكت�صاف  رغم 

المتحدة،  الواليات  في  ال�صخري  الزيت  مثاًل  )منها  العربي 

اأو�صتراليا،  في  الفحم  طبقات  وغاز  كندا،  في  الزيتية  والرمال 

ونفط المناطق البحرية العميقة في البرازيل(، من المتوّقع اأن 

يحتفظ العالم العربي بمكانته في اأ�صواق النفط العالمية، وذلك 

وامتالكه  الدولية  الخام  النفط  تجارة  على  �صيطرته  با�صتمرار 

معظم القدرة االحتياطية في العالم.

المناخ  بتغّير  المتعّلقة  المخاوف  اأن  ذلك  اإلى  ُي�صاف 

االحتبا�س  غــازات  انبعاثات  في  المتوّقعة  والتخفي�صات 

تحّوالت  اإلى  توؤدي  اأن  يمكن  العالمي  ال�صعيد  على  الحراري 

م�صادر  نحو  العالمية  الطاقة  الأ�صواق  العامة  ال�صيا�صات  في 

حين  وفي  للكربون.  احتواًء  واأقّل  كفاءة  اأكثر  نظيفة  طاقة 

ب�صاأن  المتحدة  االأمم  اإطار  في  حالّيًا  الجارية  المفاو�صات  اأن 

طويل  مناخي  نظام  حول  اتفاق  اإلى  بعد  ل  تتو�صّ لم  المناخ 

في  فعاًل  بــداأت  التحّوالت  فاإن   ،2020 �صنة  بعد  لما  االأجــل 

الطاقة،  م�صتهلكي  كبار  لبع�س  الوطنية  المناخ  �صيا�صات 

وذلك  وال�صين،  االأوروبـــي  واالتحاد  المتحدة  كالواليات 

مّما  الكربون،  تخفي�س  تقنيات  تح�صين  نحو  بالتوّجه 

العالمية.  النفط  �صوق  في  ا�صتثنائية  تطّوراٍت  �صينعك�س 

)اأوبــك(  للنفط  الم�صدرة  الــدول  منظمة  لتقديرات  ووفقًا 

الواردة في تقرير توقعات النفط في العالم عام 2011، ُينتظر 

اأن تكون الزيادة في الطلب على اأنواع الوقود ال�صائل اأ�صرع في 

ع  قطاع النقل من اأي قطاع ا�صتخدام نهائي اآخر، ومن المتوقَّ

راأ�صها  وعلى  النامية،  الــدول  من  الزيادة  معظم  تكون  اأن 

ال�صين والهند. غير اأن زيادة انت�صار تقنيات النقل المتطورة 

واأنواع الوقود البديل في ال�صوق �صتوؤدي اإلى تخفي�س الطلب 

�صنة  يومّيًا  برميل  ماليين  �صبعة  بنحو  النفط  على  العالمي 

2035، بالمقارنة مع �صيناريو ا�صتمرار ال�صيا�صات الراهنة.

ضياع اإليرادات
اأكثر  لتلبية  والغاز  النفط  على  العربية  االقت�صادات  تعتمد 

اأما الطاقة  المئة من الطلب المحلي على الطاقة،  97 في  من 

المتجّددة فت�صاهم في توفير الن�صبة المتبقية، اأي 3 في المئة. 

في  اآخذة  العربية  البلدان  في  المتجّددة  الطاقة  �صوق  لكن 

ع ب�صرعة، اإذ ك�صفت مجموعة متنّوعة من البلدان عن  التو�صّ

م�صاريع و�صيا�صات لتوجيه وفرة موارد الطاقة المتجددة في 

المنطقة نحو التنمية االقت�صادية وتح�صين اأمن الطاقة. كما 

اأن ا�صتمرار اعتماد العالم العربي على المواد الهيدروكربونية 

نوع  من  تحديات  يطرح  الطاقة  من  المحلية  بحاجاته  للوفاء 

يعني  الطاقة  على  المحلي  الطلب  في  الحاّد  االرتفاع  اآخر: 

زيادة في ا�صتنزاف النفط المنَتج في المنطقة، وتحويل جزء 

متزايد منه اإلى ال�صوق المحلية بدل الت�صدير. وتقّدر بع�س 

تخ�صر  اأن  يمكن  للنفط  المنتجة  العربية  الدول  اأن  الدرا�صات 

ما ي�صل اإلى 90 دوالرًا في كل برميل نفط ُي�صتهلك محلّيًا بداًل 

من ت�صديره.

لما  ا�صتجابة  الطاقة  على  الطلب  في  الزيادة  هذه  تاأتي 

وتغّير  ت�صنيع  وحركة  اقت�صادي  نمّو  من  المنطقة  حّققته 

يوؤدي  ال  الطلب  في  االرتفاع  هذا  اأن  غير  العي�س.  نمط  في 

بال�صرورة اإلى ازدياد تلوث الهواء، بما في ذلك زيادة انبعاثات 

الكربون. لقد تاأّخر البدء باإدارة الطلب والتحّول الجذري اإلى 

مقابل  الناتج  حجم  اأي  الطاقة،  ا�صتخدام  كفاءة  درجة  رفع 

اإلى  المنطقة  تنتقل  كي  االأوان  واآن  الوقود.  كمية  خف�س 

الكبرى  النقلة  وهذه  وا�صع،  ب�صكل  المتجّددة  الطاقة  اعتماد 

وت�صمن  الكربون  منخف�صة  اقت�صادية  فر�صًا  تخلق  �صوف 

اأمن الطاقة وتوّفر بيئة اأنظف.
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االأمور  ا�صتمرار  حال  في  االإيرادات  �صياع  تحّمل  يمكن  ال 

عام،  ب�صكل  المتنّوع  غير  االقت�صاد  هذا  ظل  في  حالها،  على 

اأن يوؤديه  اإلى الت�صاوؤل: ما هو الدور الذي ُيفتر�س  مّما يدعو 

يعني  هذا  البعيد؟  المدى  في  العربية  االقت�صادات  في  النفط 

تزيد  اأن  للنفط  المنتجة  العربية  الدول  من  العديد  على  اأّن 

ا�صتثمارات روؤو�س االأموال وت�صاعف الجهود من اأجل اإيجاد 

على  تقت�صر  ال  اأن�صطة  في  للدخول  الخا�س  للقطاع  حوافز 

اال�صتهالك  ال�صديدة  االأخــرى  وال�صناعات  النفط  �صناعة 

الحالية،  النفط  مداخيل  ت�صاهم  اأن  ُيفتر�س  كما  للطاقة. 

اأبحاث  في  المنطقة  قدرات  تح�صين  في  فاعلية،  اأكثر  ب�صكل 

الطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها. وقد بداأ هذا التوّجه فعاًل 

االإمارات  مثل  للنفط،  المنتجة  الرئي�صية  الدول  بع�س  في 

وال�صعودية.

هدر الطاقة والمياه
اأ�صا�صّيًا  دورًا  يلعب  الطاقة  قطاع  اأن  اأي�صًا  ذكره  الجدير  من 

العربية،  البلدان  في  والغذاء  الماء  احتياجات  تاأمين  في 

للحرارة  المزدوج  التوليد  محطات  ا�صتخدام  ي�صيع  حيث 

في  البحر  مياه  لتحلية  االأحفوري  بالوقود  العاملة  والكهرباء 

هذه المنطقة التي ت�صم نحو 50 في المئة من قدرات التحلية 

االأ�صعار  المدعومة  الكهربائية  الطاقة  اأن  كما  العالمية. 

اأكثر  والموّلدة في محطات تعمل بالوقود االأحفوري هي من 

الجوفية  المياه  ال�صتخراج  المعتمدة  االأولية  الطاقة  م�صادر 

ا�صتهالك  معّدل  فاإن  ذلك،  كل  رغم  على  لكن  وتوزيعها. 

الفرد للماء العذب في بع�س البلدان العربية القاحلة هو من 

في  هي  الري  كفاءة  اأن  حين  في  العالم،  في  المعدالت  اأعلى 

الم�صتويات الدنيا عالمّيًا اإذ ال تزيد على 40 في المئة. وهكذا 

فاإن اإنتاج الغذاء في المنطقة ال يزال معتمدًا على موارد طاقة 

الفعالّية  قليل  ب�صكل  ُت�صتخدم  الكلفة  باهظة  متجّددة  غير 

احتياطات النفط واإنتاجه يف مناطق العامل يف نهاية 2011

جنوب ال�صحراء 

الأفريقية %4

جنوب ال�صحراء 

الأفريقية %6

ال�صرق الأو�صط 

غري العربي %5

اآ�صيا والبا�صيفيكي 

%2

ال�صرق الأو�صط 

غري العربي %9

العامل العربي 

%43

اأمريكا اجلنوبية 

والو�صطى %20

اأمريكا ال�صمالية 

%13

اأوروبا 

واأورا�صيا %9

اأوروبا واأورا�صيا 

%21

العامل العربي 

%32

اأمريكا اجلنوبية 

والو�صطى %9

اأمريكا ال�صمالية 

%17

اآ�صيا 

والبا�صيفيكي 

%10

الإنتاج بح�صب املنطقة الحتياطات بح�صب املنطقة

واإلى  كفاءة  اأكثر  ممار�صات  اإلى  االنتقال  فاإن  لذا  والكفاءة. 

خيارات  يوّفر  اأن  يمكن  المتجددة  الطاقة  م�صادر  ا�صتخدام 

واإنتاج  المياه  موارد  من  م�صتدامة  اإمدادات  ل�صمان  مالئمة 

الغذاء في العقود المقبلة.

من  ن�صبّيًا  �صخمة  بثروة  تنعم  العربية  البلدان  اأن  مع 

الكاملة  اال�صتفادة  االآن  حتى  تتّم  لم  الطبيعي،  الغاز  موارد 

المنطقة  لم�صاعدة  الوقود  هذا  يوّفرها  التي  االمكانات  من 

اإدارة  عينه  الوقت  وفي  الطاقة،  من  احتياجاتها  توفير  في 

عوامل  جملة  اإلى  ذلك  ويعود  العالمية.  الكربونية  ب�صمتها 

ال�صاحقة  االأكثرية  في  الغاز  ت�صعير  �صيا�صات  اأّولها  اأ�صا�صية، 

النهائيين  الم�صتخدمين  اأ�صعار  فاإبقاء  العربية.  البلدان  من 

في  فقط  ي�صاهم  لم  م�صطنع  ب�صكل  منخف�صة  م�صتويات  في 

حائاًل  كان  بل  المنطقة،  في  الغاز  على  الطلب  تزايد  �صرعة 

دون تطوير م�صادر جديدة الإمدادات الغاز. ُي�صاف اإلى ذلك 

االأولى،  بالدرجة  العـربي  الغاز  ت�صعير  ل�صيا�صات  نظرًا  اأّنه 

اال�صتثمارات  جذب  جدًا  الع�صير  من  كان  عمومًا،  والطاقة 

الالزمة للتو�صل اإلى مزيج الطاقة الذي تحتاج اإليه المنطقة. 

حقول  اإلى  العالمية  النفط  �صركات  جذب  عوامل  تزايد  ومع 

الغاز النا�صجة والنا�صئة في اأجزاء اأخرى من العالم، اأ�صبحت 

الحاجة اإلى اإ�صالح ظروف اال�صتثمار في الدول العربية اأكثر 

اإلحاحًا من اأي وقت م�صى.

االأقّل  العالم  مناطق  بين  من  العربية  المنطقة  ُتعتبر 

للغاز  قوية  اإقليمية  �صوق  قيام  يعيق  ما  اقت�صادّيًا،  تكاُماًل 

اإن  حيث  االإقليمية،  الغاز  تجارة  في  النق�س  هذا  الطبيعي. 

مجمل  من  المئة  في   11 يتجاوز  ال  المنطقة  �صمن  ر  �صدَّ
ُ
ي ما 

الغاز  كميات  اأن  يعني  اإنما  باالأنابيب،  المنقول  العربي  الغاز 

الفائ�صة في المنطقة العربية قد بيعت با�صتمرار في االأ�صواق 

البعيدة، ما حرم البلدان العربية المفتقرة اإلى الغاز الح�صول 

من البلدان المجاورة على اأي اإمدادات باأ�صعار تناف�صية.
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االتجاهات الحالية الأنماط ا�صتهالك الطاقة ت�صع االقت�صادات 

ال�صعيد  على  كفاءة  االأقّل  االقت�صادات  م�صاّف  في  العربية 

المنطقة  في  يحدث  لم  المن�صرم  العقد  مدى  فعلى  العالمي. 

والطلب  االقت�صادي  النمو  بين  لالرتباط  فك  اأي  العربية 

النمّو  من  اأ�صرع  الطاقة  ا�صتهالك  نمّو  وكان  الطاقة.  على 

االإجمالي  المحلي  الناتج  نمو  متو�صط  بلغ  اإذ  االقت�صادي، 

المئة �صنوّيًا، في حين بلغت زيادة الطلب على  حوالى 4 في 

الطاقة االأولية والكهرباء نحو 8 في المئة. 

العوامل  من  هو  االأحفوري  الوقود  دعم  اأن  بالذكر  جدير 

الطاقة.  ا�صتخدام  في  الكفاءة  عدم  اإلى  الموؤدية  الرئي�صية 

فاأ�صواق الم�صتهلكين في القطاع ال�صكني في البلدان العربية، 

ال�صمني  الدعم  ي�صل  حيث  للدعم،  تلقيًا  االأكثر  هي  مثاًل، 

ومن  المئة.  في   95 اإلى  العربية  البلدان  بع�س  في  المقّدم 

العوامل االأخرى اأن البنية التحتية للكهرباء في غالبية بلدان 

اإلى الكفاءة، فمتو�صط مقادير َفْقد  المنطقة تفتقر بمعظمها 

الدول  في  والتوزيع  والنقل  التوليد  في  الكهربائية  الطاقة 

العربية، البالغ 19.4 في المئة، يفوق �صعفي المعّدل العالمي 

البالغ 8.3 في المئة.

واإدراكًا من جامعة الدول العربية الأهمية المكا�صب التي 

كفاءة االستهالك
 2010 العام  في  عمدت  الطاقة،  كفاءة  من  ُتجنى  اأن  ُيمكن 

اإقرار المبادئ التوجيهية العربية لكفاءة الطاقة، لتعزيز  اإلى 

النهائي  اال�صتخدام  في  اقت�صادّيًا  المجدية  التح�صينات 

توجيهية  اأهداف  طريق  عن  االأع�صاء  الـدول  في  للكهـرباء 

ُُطر موؤ�ص�صاتية. لكن على رغم كثرة بيانات 
واآليات وحوافز واأ

ال  الم�صتدامة،  الطاقة  تنمية  بزيادة  ووعودهم  العرب  القادة 

نجد في المنطقة اليوم �صوى عدد قليل من الدول التي اأعلنت 

كّمّيًا  محّددة  اأهداف  ذات  الطاقة  لكفاءة  ا�صتراتيجيات  عن 

االجتماعية  العوائق  من  فالعديد  داعمة.  �صيا�صات  وتدابير 

الطاقة  كفاءة  بوجه  قائمة  تزال  ال  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 

اأن باالإمكان تعزيز  في المنطقة، وهذه ينبغي تجاوزها. كما 

الم�صتهلكين  ت�صّرفات  في  التاأثير  طريق  عن  الطاقة  كفاءة 

ال�صوق،  عوائق  على  التغّلب  من  للتمّكن  الحوافز،  بوا�صطة 

�صواء اأكانت متعّلقة باالأ�صعار اأم ب�صواها.

وُي�صار اإلى اأن تطبيق نظام و�صع مل�صقات لكفاءة الطاقة 

والحوافز،  والتوعية  المعلومات  توفير  بين  الجمع  الى  يوؤدي 

الطاقة  كفاءة  تقنيات  اعتماد  اإلى  الم�صتهلكين  تدفع  التي 

التكنولوجية  االبتكارات  في  اال�صتثمار  اإلى  المنتجين  وتدفع 

وا�صتيفاء معايير اأداء الطاقة.

التحول يف ديناميات الطلب على الوقود ال�صائل يف الدول الأع�صاء وغري الأع�صاء يف منظمة التعاون القت�صادي والتنمية
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الطاقة  موارد  من  هائلة  باإمكانات  العربية  البلدان  تتمتع 

الرياح،  وطاقة  ال�صم�صية  الطاقة  فيها  بما  المتجددة، 

في  الجوفية  الحرارية  والطاقة  المائّية  الطاقة  اإلى  باالإ�صافة 

حتى  يجب  كما  ُت�صتغّل  لم  جميعًا  وهذه  المواقع،  بع�س 

المنطقة  في  المتجددة  الطاقة  �صوق  تطّورت  ولقد  االآن. 

العربية ب�صرعة خالل ال�صنوات االأخيرة . 

هذا  في  و�صيا�صات  م�صاريع  عن  بلدان  عدة  ك�صفت 

المتجددة  الطاقة  �صوق  في  الحديث  التو�صع  وهذا  المجال. 

في المنطقة، باالإ�صافة اإلى تنّوع الدول الم�صاركة فيه، ناجم 

عن الحاجة اإلى تعزيز اأمن الطاقة وتلبية الزيادة الكبرى في 

اأوائل  من  فاعتبارًا  المياه.  ندرة  م�صكلة  ومعالجة  الطلب 

للطاقة  جديدًا  م�صروعًا   64 على  العمل  يجري   ،2013 �صنة 

ذلك  وفي  جيغاواط،   6 نحو  تبلغ  اإجمالية  بقدرة  المتجّددة 

زيادة ت�صل اإلى اأربعة اأ�صعاف القدرة الحالية. 

وبلغ مجموع اال�صتثمارات الجديدة في الطاقة المتجّددة 

اأي ما يوازي �صتة  خالل العام 2012 نحو 1.9 بليون دوالر، 

وللمقارنة،   .2004 العام  في  اال�صتثمارات  مجموع  اأ�صعاف 

فاإن مجموع اال�صتثمارات العالمية في الطاقة المتجّددة في 

اأ�صخم  ثاني  وهو  دوالر،  بليون   244 اإلى  و�صل  نف�صه  العام 

رقم ي�صجل في �صنة واحدة. اأما مجموع ا�صتثمارات الطاقة 

المتجّددة منذ العام 2006 فبلغ نحو 1.3 تريليون دوالر.

م�صادر  بين  االأول  المركز  الكهرمائية  الطاقة  تحتل 

في  الكهرباء  لتوليد  الم�صتخدمة  المتجّددة  الطاقة 

المنطقة، تليها طاقة الرياح. 

في نهاية العام 2012، كانت لدى �صبع دول عربية على 

الرياح.  بطاقة  للتوليد  قدرات  م�صر،  مقدمتها  في  االأقل، 

المرّكزة  ال�صم�صية  الطاقة  محطات  تزيد  اأن  ُينتظر  كما 

م�صاهمة الطاقة ال�صم�صية في قدرات التوليد في المنطقة، 

ت�صّغل  التي  البلدان  من  المئة  في   30 من  اأكثر  اأن  علمًا 

محطات طاقة �صم�صية مرّكزة في العالم هي بلدان عربية، 

اآذار  وفي  والمغرب.  واالإمارات  وم�صر  الجزائر  وبالتحديد 

)مار�س( 2013، اأ�صبحت االإمارات ذات دور فاعل في �صوق 

الطاقة المتجددة
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مزرعة رياح بقدرة

140 ميغاواط قرب

طنجة يف املغرب

تركيب األواح �سم�سية لإنتاج الطاقة 

يف مدينة »م�سدر« يف اأبوظبي

محطة  ت�صغيل  بــداأت  حين  المرّكزة،  ال�صم�صية  الطاقة 

»�صم�س 1« التي اعتبرت اأكبر محطة طاقة �صم�صية مرّكزة 

في العالم بقدرة مرّكبة ت�صل اإلى 100 ميغاواط. من ناحية 

اأخرى، و�صعت ال�صعودية هدفًا طموحًا لتلبية 33 في المئة 

متجددة  م�صادر  من  المحلية  الطاقوية  احتياجاتها  من 

بحلول �صنة 2032.

زيادة  في  النجاح  على  ال�صحيحة  ال�صيا�صات  ت�صاعد 

وهذا  الطاقة،  مزيج  في  المتجّددة  الطاقة  م�صادر  ح�ص�س 

اأ�صبح  ولقد  والبيئة.  االقت�صاد  �صعيدي  على  ثماره  يعطي 

وا�صحة،  اأهداف  ذات  �صيا�صات  العربية  الدول  من   20 لدى 

ال�صيا�صات  من  معينًا  م�صتوى  منها  دولة   16 اأقــّرت  فيما 

التف�صيلية  التعرفة  مثل  المتجّددة  للطاقة  المالئمة 

كما  حال،  كل  على  العام.  والتمويل  ال�صريبّية  والحوافز 

اأ�صار تقرير حالة الطاقة المتجددة لمنطقة ال�صرق االأو�صط 

�صتوؤدي  مدى  اأي  اإلى  نرى  اأن  »يبقى  اأفريقيا:  و�صمال 

الطموحات الحكومية التي يدعمها التمويل العام حالّيًا اإلى 

�صيا�صات واآليات ت�صجيعية �صفافة وطويلة االأجل ومرتبطة 

في  الم�صاركة  على  الخا�س  القطاع  ي�صّجع  مّما  بال�صوق، 

تو�صيع قدرات التوليد بالطاقة المتجددة«.

الحظ خبراء ال�صيا�صات واال�صتثمار واالأعمال، على حّد 

�صواء، اأن اقت�صاد الطاقة النظيفة اآخذ في البروز كاأحد اأهم 

الحادي  القرن  في  العالمية  والبيئية  االقت�صادية  الفر�س 

المحلية  الم�صتويات  جميع  على  القادة،  واأخذ  والع�صرين. 

الطاقة  ا�صتخدام  اأن  يدركون  العالم،  اأرجاء  في  والوطنية 

الوظائف  خلق  من  يمّكنهم  والنظيفة  والموثوقة  الماأمونة 

جودة  م�صتوى  ورفع  الطاقة،  اأمن  وتح�صين  واالأعمال، 

المناخ.  تغّير  حدة  من  والتخفيف  العامة،  وال�صحة  الهواء 

طويل  التزام  ثّمة  كان  اإذا  العربية،  البلدان  و�صع  وفي 

اأن  المنا�صبة،  واال�صتثمارات  ال�صيا�صات  ُوجدت  واإذا  االأجل 

اإلى نادي الطاقة النظيفة العالمي، واأن تخلق بذلك  تن�صّم 

فر�س عمل جديدة عالية االأجور وت�صّدر الطاقة المتجّددة 

باالإ�صافة اإلى النفط والغاز.
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الطاقة  الإ�صافة  خطط  عن  العربية  البلدان  بع�س  ك�صفت 

النووية اإلى مزيج الطاقة الذي تعتمده، وذلك للوفاء بالطلب 

للنفط  المنتجة  البلدان  وتعتبر  الكهرباء.  على  المتنامي 

تعّزز  الطاقوي،  مزيجها  اإلى  النووية  الطاقة  باإ�صافة  اأنها، 

بًا لن�صوب االحتياطات الهيدروكربونية،  اأمن الطاقة تح�صّ

للت�صدير  النفط  كميات  من  المزيد  تحرير  عن  ف�صاًل 

وترى  االأ�صواق.  في  الموؤاتية  االأ�صعار  من  واال�صتفادة 

يمّكنها  الذي  الحل  هي  النووية  الطاقة  اأن  االأخرى  البلدان 

من تجاوز م�صكلة افتقارها اإلى الموارد الهيدروكربونية.

حياة  دورة  كامل  اإدارة  على  العربية  الدول  قدرة  لكن 

الطاقة النووية هي مو�صع �صّك، اإذ تظّل الم�صائل االأ�صا�صية 

اإلى  فاإ�صافة  معالجة.  اإلــى  بحاجة  بال�صالمة  المتعّلقة 

النووية،  الطاقة  محطات  في  المحتملة  الحوادث  مخاطر 

منها  والتخّل�س  النووية  النفايات  تخزين  م�صاكل  تزال  ال 

ال�صحة  على  مخاطر  ت�صّكل  وهــي  حلول،  ــى  اإل بحاجة 

للبيئة  العربي  المنتدى  تقرير  في  ورد  وكما  العامة. 

الدولية  المخاوف  بت  ت�صبَّ »فقد   ،2011 للعام  والتنمية 

الوقود  بدورة  المرتبطة  النووية،  االأ�صلحة  انت�صار  حيال 

النووي وتخ�صيب اليورانيوم، في فر�س قيود عالمية على 

االعتماد  على  العربية  البلدان  �صتجبر  التكنولوجيات  هذه 

على ال�صوق العالمية للتزّود بالوقود النووي، حتى لو كانت 

اأن  اإلى ذلك  احتياطات اليورانيوم متوافرة محّليًا.  ُي�صاف 

محطات  و�صيانة  وت�صغيل  لبناء  المحلية  التقنية  القدرات 

للغاية،  �صعيفة  هي  العربية  البلدان  في  النووية  الطاقة 

االأمر الذي يثير مخاوف جدية ب�صاأن اأمن الطاقة وال�صالمة 

الطاقة  فاإن  لذا  االأجنبية.  العمالة  على  ال�صديد  واالعتماد 

البعيد،  المدى  على  االأن�صب،  الخيار  تكون  ال  قد  النووية 

العربية«.  المنطقة  في  واأمنها  الطاقة  اإمدادات  ل�صيا�صات 

ويمكن اال�صتفادة في هذا المجال من خبرات مناطق اأخرى 

ال�صناعة  و�صع  تقرير  في  ورد  كما  اأنه،  والواقع  العالم.  في 

النووية في العالم ل�صنة 2013، »فاإن ثالثة من االقت�صادات 

التي  واليابان(،  واألمانيا  )ال�صين  العالم  في  االأكبر  االأربعة 

تعتمد  العالمي،  االإجمالي  المحلي  الناتج  ربع  معًا  ت�صّكل 

من  اأكثر  المتجّددة  الطاقات  على  اقت�صاداتها  في  االآن 

اإلى  نف�صه  التقرير  وي�صير  النووية«.  الطاقة  على  االعتماد 

ولدتا   ،2012 العـام  في  االأولى  للمرة  والهند،  »ال�صين  اأن 

كهرباء من طاقة الرياح بكمية اأكبر مما ولدتا من محطات 

الطاقة النووية«.

الجدل النووي
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ازدادت انبعاثات ثاني اأوك�صيد الكربون المرتبطة باحتراق 

بين  المئة  في   247 بن�صبة  العربية  المنطقة  في  الوقود 

ن�صبة  كبيرة  بدرجات  متجاوزة  و2010،   1990 العامين 

 95 على  يزيد  ما  ونجَم  نف�صها.  الفترة  في  ال�صكاني  النمّو 

والغاز.  النفط  ا�صتخدام  عن  االنبعاثات  هذه  من  المئة  في 

المناخ  تغّير  في  المنطقة  م�صاهمة  مجمل  اأن  رغم  وعلى 

يمكنها  ال  فالمنطقة  المئة،  في   5 ن�صبة  تتجاوز  ال  العالمي 

العالمية  الم�صتويات  على  �صواء  االأيدي،  مكتوفة  تقف  اأن 

بالمفاعيل  تاأّثرها  ل�صّدة  نظرًا  الوطنية،  اأم  االإقليمية  اأم 

قها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية  المحتملة التي وثَّ

للعام 2009. 

التي  االأ�صا�صية  الحقائق  في  علمي  �صك  ثّمة  لي�س 

االرتفاع.  في  اآخــذة  عالمنا  حــرارة  درجــات  اأن  اإلى  ت�صير 

الجوية،  لالأر�صاد  العالمية  المنظمة  بيانات  على   
ً
وبناء

في  حرارة  االأ�صّد  كان   2010 ـ    2001 المن�صرم  العقد  فاإن 

لت خالله اأعلى درجات الحرارة  جِّ التاريخ الحديث، حيث �صُ

القيا�صية في 94 بلدًا. كما اأن م�صتوى �صطح البحر اآخذ في 

االرتفاع، وجليد المحيط المتجمد ال�صمالي اآخذ في الذوبان 

بوتيرة اأ�صرع من التوقعات ب�صنوات.

اآثار  اأن  اإلــى  الدولي  للبنك  حديث  تقرير  ل  تو�صّ وقد 

مناطق  من  العديد  في  فعاًل  تظهر  بداأت  المناخي  التغّير 

من  اأنه  ذلك  اإلى  ُي�صاف  اأفريقيا.  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

في  الحرارة  درجات  معدل  وارتفاع  الجفاف  ازدياد  المتوّقع 

البحر.  �صطح  م�صتويات  ارتفاع  لخطر  وتعر�صها  المنطقة 

 ،2006 عام  النيل  نهر  حو�س  بفي�صان  التقرير  وا�صت�صهد 

وبفترة الجفاف القيا�صية في حو�س نهر االأردن التي دامت 

 19 اأعلى  بين  ومن   .2008 العام  في  وانتهت  �صنوات  خم�س 

في  تقريبًا  الربع  كان   ،2010 العام  في  قيا�صية  حرارة  درجة 

حرارة  لت  جِّ �صُ حيث  الكويت  ذلك  في  بما  العربي،  العالم 

 .2011 العام  في   53.5 و   2010 العام  في  مئوية  درجة   52.6

و�صهد بحر العرب عام 2010 ثاني اأ�صّد اإع�صار في �صجالته، 

واأودت  ال�صاعة  في  كيلومترًا   230 الرياح  �صرعة  بلغت  حيث 

دوالر  مليون   700 بقيمة  اأ�صرارًا  و�صّببت  �صخ�صًا   44 بحياة 

في ُعمان. 

من  معاناة  العالم  مناطق  اأكثر  بين  من  هي  المنطقة 

ذ في الزيادة، يتوقع اأن 
ِ

 المائي، ومع تغّير المناخ االآخ
ّ

ال�صح

المياه.  ندرة  تتفاقم  واأن  حّدة  اأ�صّد  الجفاف  موجات  ت�صبح 

الطاقة  ومنها  الطاقة،  توليد  اأ�صكال  معظم  فاإن  ذلك،  واإلى 

واإذا  المناخ.  تغّير  لتاأثيرات  ما  بطريقة  معّر�صة  النووية، 

تغّير  تاأثيرات  من  للحّد  �صت�صتخدم  النووية  الطاقة  كانت 

المناخ، فينبغي اأن تكون قابلة للتكّيف مع هذه التاأثيرات، 

ومنها ازدياد درجات الحرارة وارتفاع م�صتوى �صطح البحر 

والظواهر المناخية المتطرفة وندرة المياه.

على  �صارمة  اإجراءات  اتخاذ  العربية  البلدان  م�صلحة  من 

ال�صعيد العالمي لتخفيف االآثار والتكّيف في ما يتعلق بتغير 

بواجبها  تقوم  اأن  بدورها  العربية  الحكومات  وعلى  المناخ. 

تغير  حدة  من  للتخفيف   فاعلة  ا�صتراتيجيات  تطوير  لناحية 

ت�صمل  الطاقة،  قطاع  وفي  تاأثيراته.  مع  والتكيف  المناخ 

العر�س  ناحيتي  الدفيئة  غــازات  انبعاثات  تخفيف  تدابير 

كفاءة  زيادة  العر�س  جانب  في  االإجراءات  تت�صمن  والطلب. 

التوليد  وا�صتخدام  النفط،  وتكرير  الكهرباء  توليد  في  الطاقة 

المزدوج للحرارة والطاقة في اإنتاج الكهرباء والمياه، وتخفيف 

اأنواع الوقود الكربوني، وا�صتيراد الكهرباء عبر  االعتماد على 

النقل  في  الطاقة  فقد  وتخفي�س  اإقليمية،  كهرباء  �صبكات 

والتوزيع، وتوليد الكهرباء با�صتخدام م�صادر متجّددة كطاقة 

الرابط بين توليد الكهرباء  اإن  ال�صم�صية. كما  الرياح والطاقة 

في  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  لتحقيق  جدًا  مهم  المياه  وتحلية 

المنطقة العربية.

تغير المناخ
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البلدان  معظم  في  الحكومات  يواجه  رئي�صي  تحّد  هناك 

النمّو  لدعم  الكافية  االأموال  تخ�صي�س  في  يتمّثل  العربية، 

المتوقع في الطلب على الطاقة. تبلغ قدرة التوليد المركبة 

للتوليد في الدول الـ 22 االأع�صاء في جامعة الدول العربية 

من  المئة  في   4 ن�صبة  تتجاوز  ال  بذلك  وهي  جيغاواط،   202

وفقًا  العالم،  م�صتوى  على  المركبة  التوليد  قدرات  اإجمالي 

العالمي  والمر�صد  الدولي  البنك  اإح�صاءات  في  ورد  لما 

الفرد  ا�صتهالك  متو�صط  وبلغ   .2013 العام  في  للطاقة 

العام  في  �صاعة  كيلوواط   2396 �صنوّيًا  للكهرباء  العربي 

الكويت  في  �صاعة  كيلوواط   18319 بين  متراوحًا   ،2010

نمّو  معدالت  وتراوحت  اليمن.  في  �صاعة  كيلوواط  و248 

�صنوّيًا،  المئة  في  و10   5 بين  المن�صرم  العقد  خالل  الطلب 

خالل  المئة  في  و8   4 بين  المراوحة  في  ت�صتمّر  اأن  وُيتوّقع 

العقد المقبل. لذا فاإّن تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية 

الحجم  حيث  من  بالنمّو  االآخذة  الم�صتهلكين،  قاعدة  من 

اإ�صافة قدرة  اإلى موا�صلة  ومعّدل اال�صتهالك للفرد، تحتاج 

توليد بنحو 24 جيغاواط �صنوّيًا على مدى ال�صنوات الع�صر 

المقبلة. وهذا يعني �صرورة توفير ا�صتثمارات جديدة تفوق 

المئة  في   1.5 يوازي  ما  اأي  عام،  كل  في  دوالر  بليون   31

اإلى  ت�صاف  العربية.  للبلدان  االإجمالي  المحلي  الناتج  من 

البنية  في  راأ�صمالية  ا�صتثمارات  المالية  المتطلبات  هذه 

جذب 
االستثمارات

إلى قطاع 
الطاقة

الت�صغيل  نفقات  وكذلك  والتوزيع،  النقل  ل�صبكات  التحتية 

ووفقًا  الوقود.  اأ�صعار  لدعم  الالزمة  ــوال  واالأم وال�صيانة 

االجتماعي  والتطّور  االقت�صادي  النمو  ا�صتمرار  ل�صيناريو 

البنية  ودعم  لتنمية  الــالزم  التمويل  فاإن  واالقت�صادي، 

العام  القطاع  قدرة  يفوق  �صوف  الطاقة  الإمدادات  التحتية 

ال  لذا  بفعالية.  الراأ�صمالية  الم�صاريع  واإدارة  االإنفاق  على 

مقاربات  عبر  اأخرى،  م�صادر  من  التمويل  اجتذاب  من  بد 

ابتكارية تعّزز االأموال العامة المحدودة وتمّكنها من جذب 

ا�صتثمارات �صخمة من القطاع الخا�س.

اأ�صلوب  اأبرز  الم�صتقّلين  الطاقة  منتجي  نموذج  كان 

خالل  المنطقة  في  والخا�س  العام  القطاعين  بين  لل�صراكة 

قدرات  بلغت  حيث   ،2010 العام  ففي  االأخيرة.  ال�صنوات 

م�صاريع �صركات اإنتاج الطاقة الم�صتقلة نحو 40 جيغاواط، 

ا�صتثمارات  من  دوالر  بليون   50 على  يزيد  ما  �صّكلت 

ال�صعودية  خبرة  وتمّثل  الخا�س.  القطاع  وتمويالت 

الما�صي  العقد  خالل  والمغرب  وعمان  وقطر  واأبوظبي 

ل لم�صاركة القطاع الخا�س في تطوير قدرات 
َّ

ج
َ

نموذجًا ُي�ص

الطاقة  اإنتاج  مطورو  نجح  االأخيرة،  االآونة  وفي  التوليد. 

قدرات  بناء  في  البلدان  هذه  في  والم�صارف  الم�صتقلون 

كافية للقيام بدور قيادي في تمويل وتنفيذ م�صاريع توليد 

وا�صعة النطاق في اأنحاء المنطقة العربية وخارجها.
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ا�صتثمارات  ر�صد  ال�صيا�صات  �صانعي  على   ●

على  للمحافظة  االإنتاجية  الــقــدرة  في  كافية 

العالميين،  المنتجين  طليعة  في  المنطقة  مكانة 

ا�صتخدام  فعالية  وزيادة  المقبلة،  العقود  خالل 

المنطقة  اقت�صادات  لتنويع  والغاز  النفط  عائدات 

وتحريرها من ا�صتمرار االعتماد على اأنواع الوقود 

المحليين  والطلب  العر�س  واإدارة  االأحفوري، 

على الطاقة.

ت�صعير  اآليات  اإ�صالح  ال�صيا�صات  �صانعي  على   ●

بطريقة  ال�صلة،  ذات  الطاقة  ومنتجات  الغاز 

حيث  الم�صتدامة،  للطاقة  نظام  اإلى  التحّول  تدفع 

في  اأعظم  دور  الطبيعي  للغاز  يكون  اأن  يمكن 

التحّول الطاقوي العربي والتنمية االقت�صادية في 

الم�صتقبل.

العربية  المنطقة  في  ال�صيا�صات  �صانعي  على   ●

اإر�صاء العوامل المالئمة لم�صاهمة القطاع الخا�س 

الطاقة،  الإمدادات  التحتية  البنية  ا�صتثمارات  في 

بما في ذلك ال�صيا�صات الوا�صحة المحّددة واالإطار 

اأ�صا�س  على  البناء  ويمكنهم  ال�صليم.  التنظيمي 

نموذج منتجي الطاقة الم�صتقلين المتعارف عليه، 

مع بع�س التعديالت لمواجهة عدد من المعوقات 

اإدارة ر�صيدة بعيدة  اإر�صاء  الرئي�صية. وعن طريق 

واإن�صاء  الحكومية،  المالية  لاللتزامات  المدى 

عمليات  واتباع  موؤهلة،  تنظيمية  موؤ�ص�صات 

ت�صتطيع  الم�صاريع،  مناق�صات  الإجراء  منهجية 

العامة  المالية  الموارد  تعزيز  العربية  الحكومات 

القطاع  من  كبيرة  ا�صتثمارات  فتجذب  المحدودة 

الخا�س.

● ينبغي اأن يعمل �صانعو ال�صيا�صات على ت�صهيل 

خالل  من  المحلية  والديون  اال�صتثمارات  تمويل 

دعم اإن�صاء �صناديق ا�صتثمار طرف ثالث، وتطوير 

البيع  �صراكات  مثل  مرونة  اأكثر  قانونية  اآليات 

البنية  تطوير  �صركات  ومنح  البيع،  اإيجار  وعقود 

اأ�صواق �صندات  اإلى  اأف�صل للو�صول  التحتية فر�صًا 

ال�صركات وال�صكوك االإ�صالمية.

والهيئات  ال�صيا�صات  �صانعي  من  المطلوب   ●

بين  المقارنات  اإجـــراء  مجال  اإتــاحــة  الناظمة 

اأ�صا�س ال�صفافية، في ما  الم�صاريع والبلدان، على 

اال�صتثمار،  قرارات  على  الموؤثرة  العوامل  خ�ّس 

المتوّقعة،  اال�صتثمارات  خطط  ذلــك  في  بما 

�صات اإمدادات الوقود، واآليات التعوي�س. ومخ�صّ

التدريجي  التوقيف  ال�صيا�صات  �صانعي  على   ●

لدعم اأ�صعار الطاقة، واإ�صالح �صيا�صات ت�صعيرها، 

الطاقة  لكفاءة  ال�صريع  االنت�صار  تحفيز  اأجل  من 

التدابير  ومن  المتجّددة.  الطاقات  وتكنولوجيات 

التي ت�صاهم في تعزيز فر�س اال�صتثمارات الخا�صة 

الطاقة  م�صادر  اأمام  المتكافئة  المجاالت  اإتاحة 

القرو�س  على  االعتماد  من  والحّد  المتجّددة، 

رة والتمويل العام. المي�صّ

● يتوجب على �صانعي ال�صيا�صات تنفيذ الخطوط 

في  المعتمدة  الطاقة  لكفاءة  العربية  التوجيهية 

وطنية  ا�صتراتيجيات  بو�صع  وذلك   ،2010 العام 

وجداول  كّمّيًا  محّددة  اأهداف  ذات  الطاقة  لكفاءة 

زمنية وتدابير �صيا�صات داعمة. وعلى الحكومات 

الحوافز  وتقديم  الوعي  ن�صر  على  العمل  كذلك 

كفاءة  وممار�صات  تكنولوجيات  اعتماد  لت�صجيع 

الطاقة.

مقاربة  عند  ال�صيا�صات،  �صانعي  من  المطلوب   ●

�صبل التخفيف من م�صببات تغّير المناخ والتكّيف 

بالخطوات  القيام  الطاقة،  قطاع  في  تاأثيراته  مع 

االآتية:

منهجي  ب�صكل  الطاقة  اأنظمة  ور�صد  تقييم  ـ  

التاأثيرات  مع  التكّيف  على  قدرتها  ل�صمان 

المتوّقعة لتغير المناخ.

تقارير  في  المناخية  التاأثيرات  تقييم  اإدخال  ـ  

التقييم  وتقارير   )EIA( البيئي  االأثر  تقييم 

الخا�صة   )SEA( اال�صتراتيجي  البيئي 

بالخطط الجديدة لتو�صيع نظم الطاقة.

من  يــتــجــّزاأ  ال  كجزء  الطاقة  فقر  معالجة  ـ  

ا�صتراتيجيات التكّيف.

المركزية  اأنظمة  اعتماد  نحو  التحّول  تعزيز  ـ  

المناطق  في  المتجددة  الطاقة  ـــدادات  الإم

النائية واالأرياف.

تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة واإدارة الطلب كاأحد  ـ  

اإجراءات التكّيف.

على  للعمل  جديدة  تكاملية  مقاربة  تطوير  ـ 

اأ�صا�س الترابط بين الطاقة والمياه والمناخ في 

المنطقة العربية.

تكنولوجيات  ت�صجيع  ال�صيا�صات  �صانعي  على    ●

لتحقيق  كو�صيلة  المتطورة  الم�صتدامة  الطاقة 

عالم  في  االبتكار  ودعم  وتنموية،  اقت�صادية  قفزة 

االأعمال وت�صنيع البرامج واالأجهزة، والعمل على 

■ انت�صارها الوا�صع في المنطقة. 

توصيات »أفد« للدول العربية
تستطيع الدول العربية تعزيز استدامة قطاع الطاقة باتخاذ خيارات استراتيجية هاّمة 

تؤمن مكاسب اقتصادية وافرة، وتضمن يف الوقت عينه االدارة املتوازنة للموارد. تشمل 
هذه الخيارات تحسين كفاءة الطاقة، واستغالل اإلمكانات الضخمة غير املستثمرة يف 

موارد الطاقة املتجّددة، واستخدام احتياطات النفط والغاز بأساليب أنظف وأكثر تنافسية. 
وينبغي توظيف جزء من إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات اإلقليمية ىلع تطوير واقتناء 

تقنيات الطاقة النظيفة بما يف ذلك استكشاف امكانات احتجاز الكربون وتخزينه.
يطرح تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية لسنة 2013 جملة توصيات للمساهمة يف 
التحّول إلى قطاع طاقة عربي ُمستدام، وبالدرجة األولى َحثّ صانعي السياسات ىلع 

قة يف مختلف االتجاهات: القيام بجهود منسَّ
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دليل أفد لكفاءة الطاقة يف منتدى بيروت

البلدان  ف��ي  الم�ستدامة  الطاقة 

الكلمة  م��و���س��وع  ك��ان��ت  العربية 

الرئي�سية التي األقاها نجيب �سعب، 

العربي  للمنتدى  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 

منتدى  في  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة 

تريبيون  ه��ي��رال��د  انترنا�سونال 

الدوحة.  في  النظيفة  الطاقة  حول 

في  قياديًا   250 المنتدى  في  �سارك 

وتمويلها  الطاقة  �سناعة  مجال 

هيئة  رئي�س  وافتتحه  بلداً،   25 من 

الرقابة وال�سفافية القطرية عبدالل�ه 

العطية.

في  الطاقة  اأنظمة  اإن  �سعب  ق��ال 

تهيمن  التي  العربية،  المنطقة 

هي  الأحفوري،  الوقود  اأنواع  عليها 

من  �سواء  ُم�ستدامة  غير  اأنظمة 

البيئية  اأم  القت�سادية  الناحية 

اأن  رغ��م  وع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة.  اأم 

الطاقة  ا�ستهالك  كثافة  م�ستويات 

من  هي  للفرد  الكربون  وانبعاثات 

 35 نحو  ف��اإن  عالمّيًا،  الأعلى  بين 

على  يح�سلون  ل  ع��رب��ي  مليون 

وب�سكل  ح��دي��ث��ة،  ط��اق��ة  خ��دم��ات 

المنطقة  اأن  غير  الكهرباء.  خا�س 

العربية، بخالف الكثير من مناطق 

الطاقة  م�سادر  بوفرة  تنعم  العالم، 

راأ�سها  وعلى  المتجّددة،  النظيفة 

ال�سم�س.

ال�سنوي  التقرير  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 

للبيئة  العربي  للمنتدى   2013

الم�ستدامة،  الطاقة  حول  والتنمية 

التزمت  اإذا  العربية  الدول  اأن  يوؤكد 

مالئمة  وا�ستثمارات  ب�سيا�سات 

في  فاعاًل  ع�سواً  تكون  اأن  يمكنها 

العالمي،  النظيفة  الطاقة  مجتمع 

وبهذا تخلق المزيد من فر�س العمل 

المتجددة  الطاقة  المجزية، وت�سّدر 

النفط والغاز. لكنه لفت  اإلى  اإ�سافة 

اإلى اأن الدعم غير المن�سبط للكهرباء 

الوا�سع  التطوير  يمنع  والمحروقات 

النطاق للطاقة المتجددة ول ي�سجع 

كما  الخا�س،  القطاع  ا�ستثمارات 

الطاقة  كفاءة  تح�سين  دون  يحول 

المنطقة  ف��ي  معدلها  يبلغ  التي 

العربية اأقل من 50 في المئة.

»اأفد«  تقارير  اأن  اإلى  وخل�س �سعب 

النظيفة  الطاقة  اقت�ساد  اأن  توؤكد 

القت�سادية  الفر�س  من  يعتبر  بات 

الحادي  القرن  في  الكبرى  والبيئية 

ا�ستخدام  خالل  ومن  والع�سرين. 

ونظيفة،  وموثوقة  ماأمونة  طاقة 

وظائف  اإيجاد  العرب  للقادة  يمكن 

اأمن  وتعزيز  وم�ساريع،  واأع��م��ال 

الهواء  نوعية  وتح�سين  الطاقة، 

وال�سحة العامة، وتخفيف اآثار تغّير 

المناخ.

أفد يف املنتدى العاملي للطاقة النظيفة يف الدوحة:
الطاقة املتجددة ثروة للعرب كالنفط والغاز

نجيب �صعب متحدثًا 

انيك  ـ  ميد  برنامج  �شارك 

وهو   )MED-ENEC(

برنامج التحاد الأوروبي 

ــدان  ــل ــة فـــي ب ــاق ــط ــل ل

المتو�شط  ــض  ــو� ح

الوكالة  تنفذه  ــذي  ال

للتعاون  الألمانية 

في   ،)GIZ( الفني 

مــنــتــدى بــيــروت 

اأقيم  الذي  للطاقة 

ووزع  )�شبتمبر(.  اأيلول  و27   26 في 

الم�شاركين  على  انيك  ـ  ميد  مندوبو 

»اأفد«  اأنتجه  الذي  الطاقة  كفاءة  دليل 

وفيليب�ض  انيك  ـ  ميد  مع  بالتعاون 

الدليل  ويقدم  التركي.  ومجموعة 

في  الطاقة  لكفاءة  توجيهية  خطوطًا 

المباني، وقد �شمم خ�شي�شًا للمنطقة 

العربية.

في  الدليل  بترويج  انيك  ـ  ميد  قام  وقد 

اأكثر من 24 لقاء منذ اإطالقه في ت�شرين 

ناق�ض  كما   ،2012 )نوفمبر(  الثاني 

البناء  �شبل تنفيذ تو�شياته مع �شناعة 

في  القرار  و�شانعي  والم�شت�شارين 

المنطقة.

الخبيرة  في�شر،  فلورنتين  وقــالــت 

والمدن  المباني  تخطيط  في  الرئي�شية 

اإن  انيك،  ـ  ميد  في  الطاقة  المنخف�شة 

لعملها  جــدًا  مفيدة  اأداة  وفر  الدليل 

محتوياته  بف�شل   2013 �شنة  خــالل 

القيمة واأ�شلوبه العملي.
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تلوث  لدرا�سة  ال�سارقة حملة  الأميركية في  الجامعة  اأطلق فريق بحث من 

الهواء في مراكز التجمع ال�سكاني في الإمارات. و�ستتم الحملة بالتعاون مع 

كلية روزين�ستيل للعلوم البحرية وعلوم الغالف الجوي في جامعة ميامي 

في فلوريدا.

فر�سة  الطويل  المدى  على  �ستتيح  اأنها  في  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 

التي  والفيزيائية  الكيميائية  العمليات  في  جديدة  منظورات  ل�ستك�ساف 

الغالف  بملوثات  الوعي  ن�سر  في  �ست�ساهم  كما  الإمارات،  اأجواء  في  تحدث 

الجوي واأثرها في الحتبا�س الحراري.

الميثانية  غير  المتطايرة  الع�سوية  المرّكبات  ر�سد  على  الحملة  تعمل 

واآب  تموز  �سهري  على  التركيز  مع  ال�سنة،  ف�سول  مدار  على   )NMVOC(

اأمر  وهو  ل��الأوزون،  ن�سبة  اأعلى  فيهما  ت�سجل  اللذين  واأغ�سط�س(  )يوليو 

يمكن اأن ي�سكل خطراً على �سحة الإن�سان والحيوان والنبات.

وقد تو�سل فريق البحث في مرحلة �سابقة من الحملة اإلى اأن الطبقة ال�سفلى 

من الغالف الجوي في المارات معتدلة التلوث مقارنة بمدن العالم الكبرى، 

وفقاً لمعايير مختبرات الوكالة الوطنية لحماية البيئة في الوليات المتحدة. 

وتجذب هذه الغازات ال�سامة � وال�سباب الدخاني تحديداً � اهتمام الباحثين 

المتزايد ب�سبب قدرتها على الت�سبب في اأ�سرار بالبيئة وال�سحة، كال�سرطان 

والعقم وحدوث ت�سوهات خلقية.

اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الجامعة األميركية يف الشارقة: دراسة تلوث الهواء يف اإلمارات

بتروفاك: إدارة الطوارئ والكوارث
يف شركات النفط

ع���ق���دت ����س���رك���ة ب���ت���روف���اك 

النفط،  مجال  في  المتخ�س�سة 

في  النفط  مجل�س  مع  بالتعاون 

بعنوان  عمل  ور�سة  ال�سارقة، 

في  وال��ك��وارث  ال��ط��وارئ  »اإدارة 

فندق  في  وذلك  النفط«  �سركات 

ناق�ست  ال�سارقة.  بلو  رادي�سون 

مع  ال��ت��ع��ام��ل  كيفية  ال��ور���س��ة 

ال��ح��وادث وال��ك��وارث والأزم���ات 

الناتجة عن الحرائق والنفجارات 

والغازية.  النفطية  والت�سربات 

وت��م��ت ال���س��ت��ع��ان��ة ب��خ��ب��راء 

مجال  في  متخ�س�سين  عالميين 

للتعامل مع هذه  الكوادر  تدريب 

اإلى  التطرق  تّم  حيث  الأزم���ات، 

تجنبها  وكيفية  حدوثها  اأ�سباب 

وطرق التعامل معها.

كفاءة  رف��ع  اإل��ى  الور�سة  هدفت 

هذا  في  العاملة  الوطنية  الكوادر 

الأداء  فاعلية  ل�سمان  المجال، 

وال�سيطرة والتحكم عند مواجهة 

وكذلك  ال��ط��وارىء،  هذه  من  اأي 

الجهات  بين  الأدوار  تن�سيق 

المعنية والإدارات المختلفة.

برتوفاك ع�شو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»نفط  لمجموعة  حديث  تقرير  ــد  اأك

التعاون  مجل�ض  دول  اأن  ــالل«  ــه ال

اأ�شعار  توحيد  فــي  تبحث  الخليجي 

الم�شتقات البترولية لديها، نظرًا لوجود 

ال�شائدة  الأ�شعار  بين  كبيرة  اختالفات 

التوجه  هذا  وحظي  واأخرى،  دولة  بين 

للتاأثيرات  تبعًا  النتقادات،  من  بالكثير 

كل  على  المتوقعة  وال�شلبية  الإيجابية 

دولة من دول المجل�ض.

وبح�شب التقرير، فاإن �شكان ال�شعودية 

�شيكونون اأكبر المت�شررين، لأن اأ�شعار 

البترولية فيها هي الأرخ�ض  الم�شتقات 

بين دول المجل�ض.

اأن  التوحيد  لتوجهات  الموؤيدون  ويرى 

من �شاأنه �شبط حجم ال�شتهالك الكبير 

الأ�شعار،  رفع  تم  حال  في  لل�شعودية 

المجاورة،  الدول  اإلى  التهريب  ووقف 

بالبيئة،  ال�شارة  النبعاثات  و�شبط 

بالإ�شافة اإلى ال�شغط لإيجاد �شبكة نقل 

المملكة  مدن  جميع  تغطي  متطورة 

الرئي�شية.

ت�شددًا  اأكثر  موقفًا  المعار�شون  ويتخذ 

باعتباره  ــار،  ــع ــش الأ� توحيد  حــيــال 

الت�شخم  م�شتويات  رفع  اإلى  �شيوؤدي 

المنتجات  تكاليف  ــع  رف وبالتالي 

والخدمات والمعي�شة في ال�شعودية. 

ال�شيا�شات  توحيد  اأن  اإلى  التقرير  ولفت 

اأن  من  بد  ل  والت�شعير  العمل  واآليات 

يحمل اإيجابيات اأكثر من ال�شلبيات لكي 

وال�شعبي.  الر�شمي  بالإجماع  يحظى 

مع  �شتتعار�ض  التوجهات  هذه  لكن 

دول  تقوم  التي  ال�شتراتيجية  الخطط 

القطاع  تطوير  تجاه  بتنفيذها  المجل�ض 

الذي  المثال،  �شبيل  على  ال�شناعي 

الدخل  م�شادر  لتنويع  عليه  يعّول 

رفع  ــاإن  ف وبالتالي  الم�شتقبل،  فــي 

خف�ض  اإلى  �شيوؤدي  الم�شتقات  اأ�شعار 

و�شعوبة  والخدمات  لل�شلع  التناف�شية 

ت�شويقها في الأ�شواق الخارجية.

 ويتفق الجميع على �شرورة اإيجاد �شبكة 

نقل متطورة واإحداث تغيير جذري في 

�شبكات  ا�شتخدام  باتجاه  العامة  الثقافة 

ا�شتخدام  من  بدًل  للتنقل  العام  النقل 

ال�شيارات الخا�شة.  

نفط الهالل ع�شو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

نفط الهالل: السعوديون أكبر 
املتضررين من توحيد أسعار الوقود



ت�رشين الثاين 2013 چهللا 40

أخبار

العلوم  كلية  في  الجارية  الأب��ح��اث  بف�سل 

الأميركية  الجامعة  في  والغذائية  الزراعية 

اللبنانيون  ال��م��زارع��ون  ب��ات  ب��ي��روت،  في 

ب�سيطة  تقنية  ا�ستعمال  على  ق��ادري��ن 

اأرباحهم  وزي��ادة  الأرا�سي  تدهور  لتخفيف 

وخف�س الكلفة الإنتاجية.

تعرف هذه التقنية با�سم »الزراعة الحافظة« 

وهي  الأر�س.  فيها  ُتحرث  ل  التي  الزراعة  اأو 

ومياهها،  معادنها  كل  للتربة  ُتبقي  طريقة 

ال�سطحية  للتربة  اأف�سل  اإدارة  وت�سّجع 

في  ال��م��داورة  وتلحظ  ع�سوية،  لجعلها 

المحا�سيل، مما ي�سبط انت�سار الآفات.

اللبنانيين  المزارعين  لدى  ال�سائد  المفهوم  مع  الحافظة  الزراعة  وتتناق�س 

باأن الإكثار من حراثة الأر�س يزيد خ�سوبتها.

هذه  على  الزراعة  في  العاملين  من  ممكن  عدد  اأكبر  تعريف  الكلية  وُتزمع 

في  الزراعي  القطاع  على  اإيجابي  تاأثير  لها  يكون  اأن  يتوقع  التي  التقنية، 

الم�ستقبل.

وقال البروف�سور ع�سام ب�ّسور، المخت�ّس في علم التربة وتغذية النبات واأحد 

على  المحافظة  الزراعة  في  الباحثين  كبار 

الحافظة  الزراعة  اأبحاث  »ت�ستمر  الموارد: 

التقنية  هذه  اأن  وُتظهر   ،2007 العام  منذ 

تخف�س اأكالف الإنتاج وتزيد اأرباح المزارعين 

اإلى  واأ�سار  الأرا���س��ي«.  تدهور  من  وتخفف 

الزراعية  العلوم  اأبحاث كلية  اأنه: »بدفع من 

والغذائية، تحّول م�سروع تجريبي على اأربعة 

هكتارات في المركز الزراعي للبحث والتعليم 

في  الأميركية  للجامعة  التابع   )AREC(

الزراعية  العلمية  الأبحاث  وم�سلحة  البقاع 

في  هكتار  األفي  ليغّطي   )LARI( اللبنانية 

العام 2012«.

واأ�ساف: »اإن دور الجامعة الم�ستقبلي هو ال�ستمرار في تعليم تقنية الزراعة 

الدائرة  ودعم  والمخبرية،  الميدانية  الأبحاث  ومتابعة  للطالب،  الحافظة 

عمل  ور�س  واإقامة  ميدانية  تجارب  اإجراء  في  الزراعة  وزارة  في  المخت�سة 

للمزارعين«.

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�شو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الجامعة األميركية يف بيروت تحمل لواء الزراعة الحافظة

�شكك  �شبكة  لإن�شاء  الخليج  دول  ت�شتعد 

اإقليمية من خالل تنفيذ �شبكاتها  حديد 

و20   15 بين  كلفتها  تتراوح  المحلية، 

تاأخر  يرجئ  اأن  ويتوقع  دولر،  بليون 

التمويالت التقدم المحرز في الم�شــروع، 

بح�شب �شركة »بوز اأنــد كو«.

موؤخــرًا  منحت  التي  العقود  اأن  يذكــر 

لثنين  ـــدولرات  ال من  باليين  بعدة 

الحديد  ال�شكك  مخططي  اأكــبــر  مــن 

عودة  ــى  اإل ت�شير  الخليج  منطقة  في 

حديدية  اإقليمية  ل�شبكة  المخططات 

تربط دول الخليج.

الحديــد  �شكــك  �شركـــة  ومنحـــت 

للت�شميم  عقودًا  »الــريــل«  القطرية 

دولر  بليون   8.2 بقيمــة  والبنــاء 

»متــرو  م�شروع  من  الأولــى  للمرحلة 

العليا  الهيئة  وقعت  بينما  الدوحة«، 

لتطوير مدينة الريا�ض عقودًا باأكثر من 

»مترو  م�شروع  لت�شليم  دولر  بليون   22

 176 المقاولون  �شيبني  حيث  الريا�ض« 

خالل  المترو  خطوط  من  كيلومترًا 

خم�شة اأعوام.

من  المحلية  الم�شاريع  هذه  تحرك  ومع 

الخبراء  يقول  التنفيذ،  اإلــى  المفهوم 

في  الإقليمية  الحديد  ال�شكك  �شبكة  اإن 

دول مجل�ض التعاون الخليجي اأ�شبحت 

وبمجرد  قــدمــًا.  الم�شي  ــى  اإل اأقـــرب 

النتهاء، �شت�شتطيع ال�شبكة الم�شاعدة 

على العديد من الأ�شعدة، منها معالجة 

منظور  ومن  الطرق،  على  الختناقات 

حيث  مــن  اأيــ�ــشــًا،  الكلي  القت�شاد 

النظم  وتنوع  القت�شادي  النمو  تعزيز 

القت�شادية.

اأن تبداأ ال�شبكة العمل  كان من المتوقع 

�شنة 2018، لكن من المحتمل اأن يبطئ 

في  المحرز  التقدم  التمويالت  و�شع 

اآخــرون  خبــراء  ويقــول  الم�شروع. 

�شنوات  ب�شع  ت�شتغرق  قد  ال�شبكة  اإن 

ت�شبح  اأن  احتمالت  ولكن   .2018 بعد 

خالل  من  ــزداد،  ت واقعًا  ــرًا  اأم ال�شبكة 

�شعــي معظم دول مجل�ض التعاون اإلى 

الحديد  لل�شكك  التحتية  البنية  ت�شييد 

العمود  لت�شكيل  ال�شرورية  المحلية 

الفقري لل�شبكة.

بوز اأند كو ع�شو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»بوز أند كو«: سكك الحديد الخليجية 
تواجه نقص التمويل

للتعليم  اأبوظبي  مجل�س  مع  بالتعاون  اأبوظبي   � البيئة  هيئة  اأعلنت 

 ،2014 � الدرا�سية 2013  لل�سنة  ال�سنوية  البيئية  الم�سابقة  انطالق  عن 

المفتوحة لجميع المدار�س والجامعات في دولة الإمارات. 

مو�سوع الم�سابقة »فكر، كل، وفر«، دعمًا ل�سعار يوم البيئة العالمي لهذه 

والزراعة )فاو(  لالأغذية  المتحدة  الأمم  لتقديرات منظمة  ال�سنة. فوفقًا 

يتم �سنويًا هدر نحو 1.3 بليون طن من الغذاء حول العالم. والهدف من 

على  المجتمع  اأفراد  وت�سجيع  الغذاء  هدر  تجنب  اإلى  الدعوة  الم�سابقة 

التقليل من »ب�سمتهم الغذائية«.

الق�سة  والتلوين،  الر�سم  للمدار�س:  الآتية  الفئات  الم�سابقة  تت�سمن 

الق�سيرة، الت�سوير، حملة توعية، البحث العلمي، الم�ساركة في مناظرة. 

اأما الجامعات فت�سارك �سمن فئتي الإعالن الموجه والمقالة ال�سحافية.

البيئة:  لهيئة  الإلكتروني  الموقع  زي��ارة  يمكن  المعلومات  من  لمزيد 

www.ead.ae
هيئة البيئة ـ اأبوظبي ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مسابقة هيئة البيئة ـ أبوظبي
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املؤسسة العامة لتحلية املياه تطرح مشروع آلية التنمية النظيفة

اأعلنت جامعة الروح القد�ضـ   الك�شليك، 

حرم  في  عقد  �شحافي  موؤتمر  خــالل 

»تيم  لفريق  رعايتها   عن  الجامعة، 

الذي   ،)Team Lebanon( ليبانون«  

�شهر  لمدة  جديدة  مغامرة  في  ينطلق 

اإندوني�شيا،  في  كار�شتنز  جبل  نحو 

 4884( اأوقيانيا  قارة  في  قمة  اأعلى  وهو 

مترًا(، وجبل كوزيو�شكو، اأعلى قمة في 

اأو�شتراليا )2228 مترًا(.

هم:  اأ�شخا�ض  �شبعة  الفريق  ي�شم 

عزام،  جوي�ض  قالباقليان،  اأفيدي�ض 

ميخائيل،  ـــورج  ج مــرقــدي،  بيتر 

واكيم،  �شيبا�شتيان  �شو،  ليندو�ض 

من  الم�شروع  هذا  ويعتبر  �شماحة.  رنا 

اأ�شعب النجازات التي يمكن اأن يحققها 

يتخط  لم  الآن  وحتى  الجبال،  مت�شلقو 

عدد من نفذ مثله اأربعمئة �شخ�ض«.

 2012 العام  بعثتي  عن  وثائقي  وعر�ض 

الأرجنتين  في  اأكونكـاغـوا  جبل  اإلى 

قارة  في  قمة  اأعلى  وهو  )6960مــتــرًا( 

اأميركا الالتينية، وجبل األبروز في قـارة 

اأوروبا )5642 مترًا(.

ودار حوار بين الطالب واأع�شاء الفريق 

حول تح�شيرات وتدريبات البعثة.

جامعة الروح القد�ض ـ  الك�شليك ع�شو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بلدية أبوظبي: قراءة قصة يف الحديقة

في  ق�شة  »قراءة  فعالية  متتاليين  يومين  مدار  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

الإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  خليفة،  متنزه  في  الحديقة«، 

ومجل�ض اأبوظبي للتعليم ووزارة الثقافة وال�شباب. وذلك في اإطار برنامج الفعاليات 

الجتماعية الهادفة اإلى تو�شيع خريطة التثقيف الخا�ض بالطفولة.

ا�شتمل البرنامج على عدة ن�شاطات، منها م�شاهدة الأولد ق�شة م�شوقة عبر �شا�شة 

اإلى فقرة القراءة والأ�شئلة الثقافية التي انتهت بتوزيع جوائز على  كبيرة، بالإ�شافة 

الفائزين بالأعمال المميزة. كما قاموا بتلوين اأ�شكال مختلفة ور�شوم م�شتوحاة من 

طبيعة الملتقى ومعبرة عن اأهدافه. و�شملت الن�شاطات ور�ض عمل متنوعة للطالب 

على  لتحفيزهم  مختلفة  نباتات  بزراعة  طالب  وقام  وثقافية.  ريا�شية  وم�شابقات 

الت�شجير وحماية البيئة.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�شو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأعلنت �سركة جنرال اإلكتريك اأنها اأبرمت مع الجزائر اإحدى اأكبر ال�سفقات في 

تاريخها في مجال الطاقة بقيمة 2.7 بليون دولر. وين�س العقد الموقع مع 

�سركة الكهرباء والغاز الجزائرية )�سونلغاز( على ت�سليم الجزائر 26 توربينة 

غاز و12 توربينة بخار و38 مولداً كهربائيًا.

الكهرباء  لتوليد  جديدة  محطات  بت�سع  الجزائر  اإلكتريك  جنرال  �ستزود 

تتجاوز قوتها الإجمالية 8000 ميغاواط. و�ستزيد هذه المن�ساآت قدرة اإنتاج 

من  المحطات،  اإلكتريك  جنرال  و�ست�سّنع  المئة.  في   70 بن�سبة  الكهرباء 

طراز 9 اإف � النموذج الثالث. و�ستزود ال�سركة الجزائر اأي�سًا 24 توربينة غاز 

م�ستقة من محركات طائرات، �ستثبت على من�سات �ساحنات. و�سوف تقام 

في  الجزائر،  في  بكثرة  المتوفر  الطبيعي،  الغاز  على  تعمل  التي  المحطات 

المناطق ال�سمالية.

جرنال اإلكرتيك ع�شو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جنرال إلكتريك تعزز كهرباء الجزائر

أكاديمية الطبيعة 
يف عجلون

لحماية  الملكية  الجمعية  احتفلت 

الإن�شائية  الأعمال  با�شتكمال  الطبيعة 

لأكاديمية الطبيعة في عجلون، التي تعد 

في  البيئي  للتدريب  نوعه  من  مركز  اأول 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.

تبلغ م�شاحة الأكاديمية 3000 متر مربع، 

ت�شتخدم  كانت  ــض  اأر� على  بنيت  وقد 

من  مقربة   على  حجارة  كمقلع  �شابقًا 

محمية غابات عجلون وقرية اأم الينابيع. 

على  حر�شًا  الموقع  هــذا  اختيار  وتــم 

اأي  قطع  وعدم  للبيئة  �شرر  اإحداث  عدم 

مجتمع  على  العتماد  تم  كما  �شجرة، 

عجلون المحلي في الح�شول على العمال 

والمواد الخام.

البيئة  ــر  وزي ــي،  ــران الي خالد  ــاد  ــش واأ�

والطاقة �شابقًا في الأردن ورئي�ض مجل�ض 

اإدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، 

للتنمية  الأميركية  الوكالة  برنامج  بدعم 

العلمي  ال�شرح  ــذا  ه لإقــامــة  الدولية 

المتخ�ش�ض. 

مبنى  في  عدة  بيئية  اأنظمة  تطبيق  تم 

الطبيعة،  التهوئة  ت�شمل  الأكاديمية، 

والتبريد  الق�ض،  با�شتخدام  والــعــزل 

جوف  حرارة  نظم  با�شتخدام  والتدفئة 

الأر�ض، وتجميع مياه الأمطار من �شطح 

المبنى، ومعالجة المياه الرمادية.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ع�شو في 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اطالق بعثة جامعة الروح القدس
إلى قارة أوقيانيا 2013

المياه  لتحلية  العامة  الموؤ�ش�شة  عقدت 

المالحة اجتماعًا ت�شاوريًا في جدة حول 

بح�شور  النظيفة،  التنمية  اآلية  م�شروع 

المحافظ  نائب  الغامدي  فرحان  محمد 

من  وممثلين  وال�شيانة  للت�شغيل 

البترول  ووزارة  والكهرباء  المياه  وزارة 

الكهرباء  و�شركة  ــو  ــك اأرام و�شركة 

البيئة  وحماية  ــاد  ــش الأر� وم�شلحة 

النظيفة  للتنمية  ال�شعودية  واللجنة 

ــاج  ــت والإن الكهرباء  تنظيم  وهيئة 

المزدوج. 

ت�شعى  الموؤ�ش�شة  اأن  الغامدي  واأو�شح 

التنمية  اآلية  تنفيذ  اإلــى  �شنوات  منذ 

في  لجنة  ت�شكيل  تم  وقــد  النظيفة، 

م�شيفًا  الغر�ض،  لهذا  الموؤ�ش�شة 

�شيمنح  الــمــ�ــشــروع  هــذا  تنفيذ  اأن 

تعمل  باأنها  دولية  �شهادة  الموؤ�ش�شة 

اأوك�شيد  ثاني  انبعاث  تخفي�ض.  على 

الكربون من محطاتها، مما يمكنها من 

ال�شوق  في  النبعاثات  تلك  اأر�شدة  بيع 

اإزالــة  م�شروع  اأن  واأ�شاف  العالمية. 

لمحطة  الغاليات  عادم  من  الملوثات 

الكهربائية  الطاقة  وتوليد  المياه  تحلية 

»جدة 4« اأن�شىء وفق موا�شفات الهيئة 

في  البيئة  وحماية  لالأر�شاد  العامة 

المملكة العربية ال�شعودية.

المراقبة  تطبيق  الموؤ�ش�شة  وتلتزم 

من  عينات  ــذ  اأخ يتم  حيث  البيئية، 

جودة  من  والتاأكد  لتحليلها  الغازات 

الحتراق  نواتج  تكون  بحيث  الحتراق 

اأمــا  بها.  الم�شموح  الــحــدود  �شمن 

بها  التحكم  فيتم  النيتروجين  اأكا�شيد 

وكمية  ــراق  ــت الح �شبط  طريق  عــن 

وقد  الحتراق.  لإتمام  ــالزم  ال الهواء 

المياه  لتحلية  العامة  الموؤ�ش�شة  اأنفقت 

المالحة 300 مليون ريال )79.9 مليون 

 »4 »جدة  تحلية  محطة  على  دولر( 

اأكا�شيد  انبعاثات  لخف�ض  الحرارية 

ح�شلت  الكبريت،  واأكا�شيد  الكربون 

ت�شغيل  منظمة  اأف�شل  جائزة  على 

هذا  في   2012 لعام  العربية  الدول  في 

المجال.

املوؤ�ش�شة العامة لتحلية املياه املاحلة ع�شو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية



بعض المتحدثين في مؤتمر »أفد« 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.
ينظم املؤتمر بالتعاون مع الجامعة األميركية يف الشارقة،  

وتشارك 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�ش
المدير العام

�صندوق الأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(

د. را�سد بن فهد
وزير البيئة والمياه

الإمارات

كري�ستين لين�ش
المديرة التنفيذية

 ل�صبكة �صيا�صات الطاقة المتجددة

د. �سلطان الجابر
وزير دولة  ـ الإمارات

المدير التنفيذي  ـ  م�صدر

د. اأيمن اأبوحديد
 وزير الزراعة

م�صر

د. عبدالرحمن العو�سي
الأمين التنفيذي

المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

د. ابراهيم عبدالجليل
اأ�صتاذ كر�صي ال�صيخ زايد للطاقة والبيئة

جامعة الخليج العربي

د. علي الطخي�ش
ع�صو مجل�س ال�صورى 

ال�صعودية

د. عدنان بدران
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء الأردن ال�صابق

د. عدنان �سهاب الدين
المدير العام

موؤ�ص�صة الكويت للتقدم العلمي

د. محمد الع�سري
الرئي�س التنفيذي ال�صابق

مرفق البيئة العالمي

فريق العمل

تقرير  على  ال�صيا�صات  و�صانعي  والباحثني  والعلماء  اخلرباء  كبار  من  فريق  عمل 

»اأفد« حول الطاقة. �صارك يف حترير التقرير د. حممد الع�شري، الرئي�س التنفيذي 

ال�صابق ملرفق البيئة العاملي  )GEF( ود. اإبراهيم عبداجلليل، مدير كر�صي ال�صيخ 

وتوىل  البحرين.  يف  العربي  اخلليج  جامعة  يف  والبيئة  للطاقة  الأكادميي  زايد 

والتي  التقرير  على  امل�صرفة  اللجنة  عمل  تن�صيق  �شعب  جنيب  املنتدى  عام  اأمني 

ال�صابق،   الأردين  الوزراء  ورئي�س  البرتاء  جامعة  رئي�س  بدران،  عدنان  د.  �صمت 

البيئة  حلماية  الإقليمية  للمنظمة  التنفيذي  املدير  العو�شي،  عبدالرحمن  د. 

املهند�س خالد الإيراين، رئي�س اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ووزير  البحرية، 

العام ملوؤ�ص�صة  الدين، املدير  �شهاب  عدنان  د.  ال�صابق يف الأردن،  الطاقة والبيئة 

الكويت للتقدم العلمي ورئي�س البحوث والأمني العام ال�صابق يف اأوبك.

وبني املوؤلفني امل�صاركني يف التقرير:  د. ب�ّشام فّتوح، مدير برنامج النفط وال�صرق 

التنفيذية  املديرة  لين�س،  كري�شتني  الطاقة،  لدرا�صات  اأوك�صفورد  ملعهد  الأو�صط 

الرئي�س  روغرن،  هولغر  د.   ،)REN21( املتجددة   الطاقة  �صيا�صات  ل�صبكة 

ال�صابق لق�صم تخطيط الطاقة النووية يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، د. حكيم  

دربو�س، الزميل الباحث يف معهد اأوك�صفورد لدرا�صات الطاقة، د. فريد �شعبان، 

املطرية،  د. طارق  اأ�صتاذ الهند�صة الكهربائية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 

املدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، د. وليد زباري، 

اأ�صتاذ املياه يف جامعة اخلليج العربي، املهند�س ماهر عزيز، وكيل وزارة الكهرباء 

ال�صابق وم�صت�صار الطاقة والبيئة يف م�صر، طارق ال�شيد و د. �شهاب الربعي من 

�صركة بوز اأند كومباين ال�صت�صارية.

خالد الإيراني
 رئي�س الجمعية الملكية  لحماية الطبيعة 

وزير الطاقة والبيئة ال�صابق، الأردن

غالدا  لهن
 اإدارة بحوث الطاقة  

ت�صاتهام هاو�س ـ بريطانيا

د. ب�سام فّتوح
مدير النفط وال�صرق الأو�صط

معهد اأوك�صفورد لدرا�صات الطاقة

بيل فارن براي�ش
الرئي�س التنفيذي

�صركة ال�صيا�صات البترولية

د. مانفرد هافنر
رئي�س مجل�س الإدارة

اإنترنا�صونال اإنرجي كون�صلتن�س

د. طارق المطيرة
 المدير التنفيذي

RCREEE

د. �سالح �سميع
وزير الكهرباء والطاقة

اليمن



د. اأياد اأبو مغلي
المدير والممثل القليمي 

برنامج المم المتحدة للبيئة

مالك الكباريتي 
رئي�س �صركة الكهرباء الوطنية

وزير طاقة �صابق  ـ  الأردن 

د. نايف العبادي 
المدير العام ـ معهد بحوث الطاقة

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ال�صعودية

مجيد جعفر
 الرئي�س التنفيذي

نفط الهالل

د. هولغر روغنر
الرئي�س ال�صابق لق�صم التخطيط

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ماهر عزيز 
م�صت�صار كفاءة الطاقة والوكيل ال�صابق 

وزارة الكهرباء والطاقة، م�صر

نبيل حبايب
 الرئي�س والمدير التنفيذي

جنرال الكتريك ال�صرق الأو�صط وافريقيا

فار�ش ح�سن 
مدير البحوث

�صندوق الأوبك للتنمية الدولية  

د. ليلى داغر 
ا�صتاذة اقت�صاد الطاقة 

الجامعة الأميركية في بيروت

اإيمانويل برغا�ش
خبير �صيا�صات الطاقة 

وكالة الطاقة الدولية، فرن�صا

نجيب �سعب 
الأمين العام

المنتدى العربي للبيئة والتنمية

رول مجدلني
رئي�صة �صعبة التنمية الم�صتدامة 

والإنتاجية ـ الإ�صكوا

�سامر يون�ش 
نائب الرئي�س والمدير العام 

خرافي نا�صونال

        اليوم الثاني: الثالثاء  29 تشرين األول/أكتوبر 2013

        اليوم األول: اإلثنين  28 تشرين األول/أكتوبر 2013

جدول األعمال املوقت

09:00 - 08:00
10:00 - 09:00

10:30 - 10:00

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

14:00 - 13:00

15:00 - 14:00

16:30 - 15:00

17:00 - 16:30

18:00 - 17:00

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�شجيل

حفل الفتتاح

فيلم وثائقي: طاقة ت�شيء امل�شتقبل ــ    

كلمة ترحيبية: اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ـ    ـ  

كلمة الفتتاح: اأفد ـ    ـ  

عر�س عام: تقرير اأعمال اأفد ل�شنة 2013 ــ    

كلمة راعي احلفل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي

ــ   كلمتان  رئي�صيتان  

ا�شرتاحة قهوة وتوا�شل

اجلل�شة 1

تقدمي التقرير  

التحول اىل الطاقة امل�شتدامة وحتديات تغرّي املناخ يف البلدان العربية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

مالحظات على التقرير من وزراء وقادة اأعمال

نقا�س عام

اجلل�شة 2

الطاقة يف خدمة التنمية امل�شتدامة  

حلقة نقا�س ي�صت�صيفها �صندوق الأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(

ا�شرتاحة غداء وتوا�شل

 اجلل�شة 3

رابط الطاقة ـ املياه ومبادرات امل�شتقبل  

وزراء ومتحدثون �صيوف يعر�صون جتاربهم حول املياه والطاقة

 اجلل�شة 4

بدائل الطاقة والتنمية

الطاقة املتجددة، الطاقة النووية، كفاءة الطاقة

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

نقا�س عام

اإجتماع خا�س: منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني 

حفل ع�شاء ر�شمي

اجلل�شة 5

م�شتقبل النفط والغاز  

اأثر النفط والغاز ال�صخري على الأ�صواق، العتبارات البيئية

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

اجلل�شة 6

متويل الطاقة امل�شتدامة

دور القطاع اخلا�س وال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س

موؤلفون ومتحدثون �صيوف

ا�شرتاحة قهوة وتوا�شل

اجلل�شة 7

مبادرات ال�شتدامة  من اأجل اإدارة اأكفاأ للموارد  

نقا�س بني قادة �صركات وموؤ�ص�صات الطاقة والكهرباء واملاء

ا�شرتاحة غداء وتوا�شل

ثالث جل�شات متزامنة

1 - منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني
    طالب يناق�صون خيارات امل�صتقبل

2 - �شيا�شات الطاقة امل�شتدامة يف دول اخلليج
    بالتعاون مع اللجنة القت�صادية الجتماعية لغرب اآ�صيا )اإ�صكوا(

3 - طاقة من النفايات
   اإدارة متكاملة لقطاع النفايات ال�صلبة

نقا�س ختامي بني الوزراء واملتحدثني واملندوبني امل�شاركني

تو�صيات التقرير واملوؤمتر

د. �سائد دبابنة
 اأ�صتاذ الفيزياء النووية  

جامعة البلقا التطبيقية، الأردن

د. �سهاب البرعي 
م�صت�صار اأول 

بوزاآند كو

جميلة مطر 
مديرة الطاقة

جامعة الدول العربية

د. وليد الزباري
 رئي�س برنامج اإدارة الموارد المائية  

جامعة الخليج العربي،  البحرين

د. ثاني الزيودي 
مدير اإدارة �صوؤون الطاقة وتغير المناخ 

وزارة الخارجية،  المارات

يمكن مراجعة جدول الأعمال التف�سيلي مع اأ�سماء المتحدثين في الجل�سات على م�قع الم�ؤتمر

www.afedonline.org/conference

الجامعة األميركية يف الشارقة

AFED Conference Venue
American University of Sharjah

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( موؤمتره هذه ال�شنة 

يف اجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة، وهي  �شريك اأكادميي يف »اأفد«. 

وقد �شارك طالبها خالل ال�شنوات ال�شابقة يف جميع موؤمترات 

»اأفد«، وذلك يف اإطار »منتدى قادة امل�شتقبل البيئيني«. وتوفر 

مدعومة  للموؤمترات،  حديثة  وجتهيزات  مرافق  اجلامعة 

 10 م�شافة  على  اجلامعي  احلــرم  ويقع  متطورة.  بخدمات 

دقائق من مطار ال�شارقة الدويل و20 دقيقة من و�شط ال�شارقة 

و30 دقيقة من مطار دبي الدويل وو�شط دبي.
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)�أوفيد(  �لدولية  للتنمية  �لأوبك  �صندوق  يقوم 

بتمويل �لقطاعات �لإمنائية كافة يف �أنحاء �لعامل، 

�لعام  �لقطاع  يف  تتمثل  �لتي  �ملختلفة  نو�فذه  خالل  من 

و�لقطاع �خلا�ص ومتويل �لتجارة و�ملنح. 

�حلديثة  �لطاقة  خدمات  �إىل  �لو�صول  باأن  منه  و�إدر�كًا 

�أمر بالغ �لأهمية لتحقيق �لتنمية �مل�صتد�مة، ي�صعى �أوفيد 

�أجل  من  »�لطاقة  مبادرة  تنفيذ  �إىل   2008 عام  منذ  جاهد�ً 

�لفقر�ء«، �ملتعددة �لعنا�صر، �لتي تت�صمن جمموعة و��صعة 

�لطاقة.  فقر  حدة  من  للتخفيف  �لناجعة  �حللول  من 

�لطاقة  �ملبادرة بر�مج منح خا�صة بتوفري خدمات  وت�صمل 

»�أوفيد«،  عمليات  �إطار  ويف  �لفقرية.   لل�صعوب  �حلديثة 

بلغت ح�صة قطاع �لطاقة 30 يف �ملئة من �إجمايل �لتز�ماته.

�إعالنًا وز�ريًا ب�صاأن فقر  »�أوفيد«  �أ�صدر  ويف عام 2012، 

�لطاقة، �أعلن فيه توفري مبلغ بليون دولر �أمريكي كحد �أدنى 

لتمويل مبادرته »�لطاقة من �أجل �لفقر�ء«.

ويف ما يلي ن�ص �لإعالن:

الدولية  للتنمية  الأوبك  ل�صندوق  الوزاري  املجل�س  اإن 

مدينة  يف  املنعقدة  والثالثني  الثالثة  دورته  يف  )اأوفيد(، 

�صيفيلد يف النم�صا يوم 14 حزيران )يونيو( 2012؛

بتوفري  الدويل  املجتمع  قيام  �صرورة  على  منه  تاأكيدًا 

اأجل حتقيق  اأف�صل للبلدان ذات الدخل املنخف�س من  فر�س 

تطلعاتها اإىل التنمية امل�صتدامة؛ 

على  للق�صاء  �صروري  عامل  الطاقة  باأن  منه  واعرتافًا 

الفقر وحتقيق التنمية امل�صتدامة، واأن احل�صول على خدمات 

اجتماعيًا،  املقبولة  اقت�صاديًا،  املجدية  بها،  املوثوق  الطاقة 

الطاقة
من أجل 

الفقراء
ال�صديقة بيئيًا، باأ�صعار معقولة، اأمر بالغ الأهمية؛ 

وروؤ�صاء  ملوك  موؤمتر  عن  ال�صادر  الإعالن  وُم�صتذكرًا 

الدول الأع�صاء يف منظمة اأوبك )اإعالن الريا�س( الذي يوؤكد 

عاملية  باأولوية  يحظى  اأن  يجب  الفقر  على  الق�صاء  اأن  على 

ق�صـوى فـي توجيه اجلهود املحلية والإقليمية والدولية؛ 

باأن  الريا�س  اإعالن  عليها  اأكد  التي  باللتزامات  وعماًل 

يف  املتمثل  الهدف  مع  براجمه  مواءمة  يف  »اأوفيد«  ي�صتمر 

يف  الطاقة  فقر  على  والق�صاء  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق 

البلدان النامية؛

يف  املعلنة  الفقراء«  اأجل  من  الطاقة  »مبادرة  مع  ومت�صيًا 

مدينة جدة باململكة العربية ال�صعودية يف حزيران )يونيو( 

التي  الطاقة،  وم�صتهلكي  منتجي  اجتماع  خالل   ،2008

برنامج  يف  للنظر  »اأوفيد«  وزراء  جمل�س  دعوة  ت�صمنت 

بقيمة بليون دولر اأمريكي للتخفيف من حدة فقر الطاقة؛ 

جمموعة  قمة  قادة  عليه  حافظ  الذي  للزخم  وتقديرًا 

الع�صرين يف اأيلول )�صبتمرب( 2009 يف بيت�صربغ، بالوليات 

الطاقة  على  احل�صول  �صبل  تعزيز  دعم  بتعهدهم  املتحدة، 

واللتزام الطوعي بـ »مبادرة الطاقة من اأجل الفقراء«؛

احتل  الطاقة  جمال  يف  الفقر  اأن  العتبار  يف  واآخذًا 

املنتجة  البلدان  من  الطاقة  وزراء  اجتماع  يف  ال�صدارة  مركز 

وامل�صتهلكة، يف كانكون باملك�صيك، يف منتدى الطاقة الدويل 

ا�صتوجب  مبا   ،2010 )مار�س(  اآذار  �صهر  يف  ع�صر  الثاين 

ي�صاف  اأن  يجب  الطاقة  فقر  حدة  من  التخفيف  باأن  التاأكيد 

كهدف تا�صع لالأهداف الإمنائية لالألفية؛ 

وُمرحبًا بت�صمية عام 2012 »�صنة دولية للطاقة امل�صتدامة 

للجميع  احلديثة  الطاقة  خدمات  لو�صول  وموؤيدًا  للجميع«، 

م�قع اليمن الفريد ي�ؤّهله ال�ستغالل طاقة الرياح

يف امل�ساعدة على تلبية الطلب املتزايد على الطاقة
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مبادرة صندوق األوبك 
للتنمية الدولية

ملكافحة فقر الطاقة
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»الطاقة  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  مبادرة  عنا�صر  كاأحد 

امل�صتدامة للجميع«؛ 

قرر ما يلي: 

امل�صاعدات  تقدمي  يف  امل�صتمرة  التزاماته  خالل  من   .1

دون  التنمية  حتقيق  يف  البلدان  بحق  واعرتافه  الإمنائية، 

عوائق، يقوم »اأوفيد« بتمويل جمموعة كبرية من العمليات 

الغذائي،  والأمن  والزراعة،  وال�صحة،  التعليم،  قطاعات  يف 

وال�صناعة،  املياه،  واإمدادات  والنقل،  الريفية،  والتنمية 

احلديثة  الطاقة  خدمات  على  احل�صول  اأن  بيد  والت�صالت. 

اأمر حيوي لدعم جميع جوانب التنمية. 

هو  احلديثة  الطاقة  خدمات  على  اجلميع  ح�صول   .2

 .2030 عام  بحلول  حتقيقه  اإىل  الدويل  املجتمع  يطمح  هدف 

للجميع«  امل�صتدامة  »الطاقة  مببادرة  »اأوفيد«  ويرحب 

لكونها تتيح و�صيلة لتحقيق هدف اإعالن الريا�س يف الق�صاء 

على فقر الطاقة. 

الطويل  احلكومي  واللتزام  القوية  ال�صيا�صية  الإرادة   .3

الأجل، مبا يف ذلك �صيا�صات الطاقة ل�صالح الفقراء واخلطط 

م�صبقة  �صروط  هي  وا�صحة،  اأهدافًا  ت�صمل  التي  الوطنية 

للق�صاء على فقر الطاقة.  

فقر  على  للق�صاء  املبذولة  اجلهود  تكون  اأن  يجب   .4

املتجددة  الطاقة  م�صادر  توفر  وبينما  تقنيًا.  حمايدة  الطاقة 

حلوًل ناجعًة كلما ثبتت اجلدوى القت�صادية، يوا�صل الوقود 

الأحفوري دوره كم�صاهم هام يف اإمدادات الطاقة. ول يجوز 

خالل  للتنمية  الالزمة  الطاقة  من  الفقرية  البلدان  حرمان 

املرحلة النتقالية اإىل مزيج اأكرث تنوعًا من الطاقة.   

على  اجلميع  ح�صول  ل�صمان  املطلوبة  ال�صتثمارات   .5

احلاجة  ي�صتلزم  مبا  للغاية،  كبرية  احلديثة  الطاقة  خدمات 

اإىل توظيف جميع اأنواع وم�صادر التمويل املتاحة. 

6. موؤ�ص�صات التمويل املالية يف حاجة اإىل زيادة تن�صيق 

بينها  ما  يف  الت�صارك  واإىل  الطاقة،  فقر  ملكافحة  جهودها 

غري  العمل  ازدواجية  وجتنب  والبيانات،  التحليالت  يف 

اإعالن  ومنها  الدولية،  املواثيق  مع  يتما�صى  مبا  ال�صرورية 

باري�س، وبرنامج عمل اأكرا، وبرنامج عمل بو�صان الإمنائي.

الطاقة  قطاع  اأن  بارتياح  الوزاري  املجل�س  يالحظ   .7

»اأوفيد«  التزامات  اإجمايل  من  املئة  يف   20 على  ي�صتحوذ 

اإعالن  ومنذ  العام.  القطاع  منها  ا�صتفاد  التي  الرتاكمية 

لأولويات  منه  ا�صتجابة  ـ  »اأوفيد«  ح�صة  تزايدت  الريا�س، 

اإجمايل  من  الطاقة  م�صروعات  من  ـ  ال�صريكة  البلدان 

العمليات، حيث و�صلت هذه احل�صة عام 2011 اإىل 25 يف املئة 

من خالل املوافقة على جمموعة كبرية من العمليات.

8. يتعهد »اأوفيد« بتخ�صي�س ما ل يقل عن بليون دولر 

لتعزيز  الفقراء«  اأجل  من  الطاقة  »مبادرة  لتمويل  اأمريكي 

ويقف  الطاقة.  جمال  يف  الفقر  مواجهة  يف  للعمل  قدراته 

تبعًا  التزاماته  حجم  لزيادة  ال�صتعداد  اأهبة  على  »اأوفيد« 

ملقت�صيات الطلب.

الإمنائية  املوؤ�ص�صات  مع  بالعمل  »اأوفيد«  يتعهد   .9

الأع�صاء،  بلداننا  يف  الأطراف  واملتعددة  والإقليمية  الثنائية 

التعاون  روح  خللق  الأخرى،  ال�صقيقة  املنظمات  مع  وكذلك 

املتحدة  الأمم  وكالت  ندعو  كما  امل�صرتكة.  املوارد  وتنمية 

مع  للم�صاركة  والدولية  الإقليمية  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 

■ »اأوفيد« يف اجلهود املبذولة.  

فقر الطاقة م�صكلة حقيقية ل�صكان اليمن، 

اإىل  منهم  املئة  يف   50 من  اأكرث  يفتقر  اإذ 

اإمدادات الكهرباء املنتظمة. وي�صوء الو�صع 

اأكرث يف املجتمعات الفقرية والريفية، التي 

ت�صكل نحو ن�صف �صكان البالد.

يف  املعروفة  والغاز  النفط  احتياطات 

ب�صرعة.  ا�صتنفادها  ويتم  حمدودة  اليمن 

الفريد  اجلغرايف  البالد  موقع  لكن 

وافرة  متجددة  موارد  ل�صتغالل  يوؤهلها 

والطاقة  اجلوفية  احلرارية  الطاقة  مثل 

ومل�صاعدة  الرياح.  وطاقة  ال�صم�صية 

احلكومة اليمنية يف جهودها لتعزيز قطاع 

ي�صارك  املتنامي،  الطلب  وتلبية  الكهرباء 

الرياح  مزرعة  م�صروع  متويل  يف  »اأوفيد« 

وباعتبار  ميغاواط.   60 بقدرة  املخـا  يف 

طاقة الرياح م�صدرًا نظيفًا واأرخ�س اأ�صكال 

للمجتمعات  �صتوفر  فهي  البديلة،  الطاقة 

ومنخف�صة  موثوقة  طاقة  املحرومة 

الكلفة، اإ�صافة اإىل تنويع القت�صاد اليمني 

وتعزيزه.

جميع  حيازة  امل�صروع  يقت�صي 

التوربينات  فيها  مبا  وتركيبها،  املعدات 

اإىل  اإ�صافة  النقل،  وخطوط  وال�صفرات 

التوزيع  و�صبكات  الفرعية  املحطات  ان�صاء 

الرياح.  مبزرعة  امل�صتفيدين  لو�صل 

و�صوف يخ�ص�س جزء من امليزانية لرتويج 

ا�صتدامة  ل�صمان  وت�صويقها  الرياح  طاقة 

ا�صتخدام الطاقة البديلة يف اليمن. وف�صاًل 

تناف�صية  اأكرث  طاقوي  قطاع  ت�صجيع  عن 

املتوقع  من  القت�صادية،  التنمية  وحتفيز 

نوعية  كبري  ب�صكل  امل�صروع  ن  يح�صّ اأن 

اجلزء  يف  مواطن  األف   75 لنحو  احلياة 

الغربي من البالد، من خالل توفري فر�س 

عمل وم�صدر موثوق لطاقة نظيفة.

اجلنوبية  اأمريكا  منطقة  تتمتع 

والكاريبي برثوات وافرة ن�صبيًا يف موارد 

اإليها  والو�صول  املوارد  هذه  لكن  الطاقة، 

نحو  فهناك  بالت�صاوي.  موزعة  لي�صت 

خلدمات  يفتقرون  �صخ�س  مليون   31

الكهرباء، يف حني يعتمد نحو 85 مليونًا 

الطبخ  لأغرا�س  احليوية  الكتلة  على 

املنزلية.  الأغرا�س  والتدفئة وغريها من 

م�صاريع  اإعداد  »مرفق  اإن�صاء  مت  وقد 

الفقراء«  اأجل  من  الطاقة  و�صيا�صات 

تنمية  وموؤ�ص�صة  »اأوفيد«  بني  بال�صراكة 

معاجلة  يف  للم�صاعدة   )CAF( الأنديز 

هذا العجز.

لهذا  اأويل  مبلغ  تخ�صي�س  مت  لذا، 

دولر،  مليون   1.6 مقداره  الرائد  املرفق 

اأجل  من  بالت�صاوي،  ال�صريكان  تقا�صمه 

حتديد واإعداد م�صاريع تعمل على تي�صري 

الطاقة.  اإىل  املنطقة  فقراء  و�صول  �صبل 

و�صوف ي�صتفيد من املرفق 14 بلدًا، هي: 

ت�صيلي،  الربازيل،  بوليفيا،  الأرجنتني، 

جمهورية  كو�صتاريكا،  كولومبيا، 

الدومينيكان، جمايكا، املك�صيك، بناما، 

وتوباغو،  ترينيداد  بريو،  باراغواي، 

الأولوية  تعطى  اأن  على  اأورغواي، 

للبلدان الأكرث حرمانًا.

جمالت  املرفق  ن�صاطات  ت�صمل 

فيها  مبا  الطاقة،  قطاع  �صمن  متنوعة 

خدمات  اىل  الو�صول  �صبل  تي�صـري 

وتطوير  والبحث،  والتحليل  الطاقة، 

حت�صني  �صيما  ول  الب�صـرية  القدرات 

ودعم  والتدريب،  احلكومية  ال�صوابط 

احلجم  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات 

يف اإنتاج الطاقة وتوزيعها. و�صوف ياأخذ 

يف  املتاحة  الطاقة  م�صادر  جميع  املرفق 

العتبار، مبا فيها امل�صادر املتجددة.

مزرعة رياح لتوليد الكهرباء يف اليمن

مرفق لسد عجز إمدادات الطاقة
يف أميركا الالتينية والكاريبي
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فلورنتين في�صر

ثقافية  اأهمية  ذو  فريد  طبيعي  مكان  امليت  البحر 

ي�صيف  اأن  ويتوّقع  لالأردن.  كبرية  واقت�صادية 

ال�صنوات  خالل  جديدة  غرفة   14.000 ال�صياحي  قطاعه 

مع  التعامل  يجب  ة،  اله�صّ البيئة  هذه  يف  املقبلة.  الع�صرين 

ال�صركة  حتدد  ملاذا  ر  يف�صّ ما  بعناية،  التنموية  الحتياجات 

يف  عالية  بيئية  معايري  التنموية  املناطق  لتطوير  الأردنية 

املخطط التوجيهي العام ملنطقة البحر امليت التنموية.

يف اجلانب املتعلق بالطاقة من هذه اخلطة، قّدم برنامج 

كفاءة  درا�صة  خالل  من  الدعم   )MED-ENEC( اإينك  ميد 

الطاقة، وحّدد ثالث جمموعات، اأو حزم، من تدابري القت�صاد 

مراحل  اأوىل  وهي  امليت،  البحر  كورني�س  ملنطقة  الطاقة  يف 

املرجعية  املباين  من  اأنواع  خم�صة  حتديد  مت  وقد  التطوير. 

ا�صتخدام  منتجع،  جنوم،   5 فندق  جنوم،   3 فندق  )�صكنية، 

الثالث  املجموعات  من  لكل  تقييم  واأجري  م�صرتك(. 

)اأ�صا�صية، اقت�صادية، اإيكولوجية( با�صتخدام »منوذج توازن 

الطاقة«، ا�صتنادًا اإىل املعيار  EN 13790  لالأداء احلراري يف 

املباين.

اإىل  البداية  يف  الأ�صا�صية  التدابري  حزمة  ا�صتندت 

املحاكاة  اأعمال  وبّينت  فقط.  الأردين  البناء  كود  ممار�صة 

الأوىل اأن اإمدادات التربيد وت�صخني املياه )خ�صو�صًا للفنادق 

واملنتجعات( متّثل اأهم الطلبات على الطاقة.

الطموحات  من  كجزء  الوطنية  املعايري  جتاوز  وبهدف 

البيئية للم�صروع، مت حت�صني هذا الأ�صا�س بتدابري »هامدة« 

التوجيه  مثل  الت�صميم،  م�صتوى  على  تقريبًا  �صيئًا  تكلف  ل 

معّدلت  فيها  )تقل  الفاحتة  الألوان  وا�صتخدام  الأمثل، 

كفاءة الطاقة
لتنمية البحر امليت

يف  النافذة  ن�صبة  زيادة  وعدم   ،)0.350 عن  المت�صا�س 

اجلدار على 15 يف املئة للواجهات الغربية وال�صرقية و20 يف 

ال�صمالية،  لالجتاهات  املئة  يف  و30  املقابلة  للواجهات  املئة 

احلراري  الك�صب  موؤ�صر  بح�صب  النوافذ  تظليل  يكون  واأن 

ال�صم�صي 0.25 على الأكرث.

اإىل  احلاجة  عدم  احلالة  هذه  يف  امللحوظة  النتائج  من 

الظروف  ب�صبب  املبنى  لغالف  احلرارية  املقاومة  زيادة 

املناخية اخلا�صة، وحتديدًا ارتفاع الك�صب احلراري ال�صم�صي 

املوؤدي اإىل اأحمال التربيد ال�صائدة وعدم احلاجة اإىل التـدفئـة 

ا�صتهالك  يف  انخفا�س  اإىل  التح�صينات  هذه  اأدت  تقريبـًا. 

)ال�صبب  جنوم   3 لفندق  املئة  يف   7 مبقدار  النهائي  الطاقة 

ومبقدار  اجلدار(،  اإىل  النافذة  ن�صبة  خف�س  هو  الرئي�صي 

التظليل  هو  الرئي�صي  )ال�صبب  ال�صكني  للمبنى  املئة  يف   29

التدابري  من  املح�صنة  الأ�صا�صية  احلزمة  هذه  اخلارجي(. 

�صتكون اإلزامية جلميع املباين يف امل�صروع.

يف  انخفا�صًا  القت�صادية  التدابري  حزمة  واأظهرت 

الأردين،  البناء  بكود  مقارنة  النهائي،  الطاقة  ا�صتهالك 

مبقدار 47 يف املئة لفندق 3 جنوم )ال�صبب الرئي�صي ا�صتخدام 

للمبنى  املئة  يف  و64  ال�صم�صية(،  بالطاقة  املياه  �صخانات 

»الهامدة«  التدابري  جميع  احلزمة  هذه  وتت�صّمن  ال�صكني. 

الطاقة،  كفاءة  خيارات  اإىل  بالإ�صافة  الأ�صا�صية،  للحزمة 

والتربيد  والتهوئة  لالإ�صاءة  موّثق،  مل�صق  يف  املذكورة 

واحلرارة ال�صم�صية لت�صخني املياه.

التقنية  املمار�صات  اأف�صل  الإيكولوجية  احلزمة  وت�صّمنت 

قّلل  ما  املتجّددة،  الطاقة  ا�صتخدامات  من  ومزيدًا  الدولية 

ال�صتهالك النهائي للطاقة بن�صبة 91 يف املئة لفندق 3 جنوم 

و125 يف املئة للمبنى ال�صكني الذي بات يزود ال�صبكة العامة 

بالكهرباء.

الإيكولوجية:  احلزمة  راأ�س  على  الآتية  التدابري  اأدرجت 

ت�صم  اإ�صاءة  اأنظمة  للهواء،  املبنى  غالف  منعة  حت�صني 

ا�صت�صعار  واأجهزة  املقت�صدة  الكهربائية   LED تطبيقات 

عند  بالتهوئة  يتحّكم  وتربيد  وتهوئة  تدفئة  نظام  الإ�صغال، 

طيار(،  ع�صوي  مرّكب  اأو  الكربون  اأوك�صيد  )ثاين  الطلب 

اأنظمة تربيد ت�صرتد احلرارة/الربودة وعالية الكفاءة )معامل 

الأداء 5.5(، وخاليا فوتوفولطية �صم�صية لتوليد الكهرباء.

لالإ�صاءة على حزمتي تدابري توفري الطاقة »القت�صادية« 

احلزمة  ت�صويق  الدرا�صة  اقرتحت  و«الإيكولوجية«، 

واحلزمة  »ذهبي«  م�صتوى  ذات  باعتبارها  القت�صادية 

مرجع  مع  بالتيني،  م�صتوى  ذات  باعتبارها  الإيكولوجية 

بالكيلوواط  للطاقة  النهائي  لال�صتهالك  حمتمل  معياري 

وتطوير  الت�صميم  يف  لالإبداع  �صنة،  مربع  �صاعة/مرت 

■ التكنولوجيا. 

مهند�صة  في�صر  فلورنتني 

معمارية، وهي اخلبرية الرئي�صية 

يف  الطاقـة  كفـاءة  برنامج  يف 

املتو�صط  البحر  يف  الإن�صاء  قطاع 

)MED-ENEC( »ميد ـ اإينك«

منطقة البحر امليت التنم�ية
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�صمير طر�بل�صي

اإملامًا  اأكرث  العربية  البلدان  يف  اجلمهور  اأ�صبح 

خمتلف  على  اخل�صراء«  »الأبنية  مب�صطلح 

جمموعات  اأي   codes( »الكودات«  وفيما  امل�صتويات. 

ونظم  املقايي�س  فاإن  اإلزامية،  طبيعة  ذات  هي  الأنظمة( 

املعايرة تبقى اأدوات طوعية. وهناك معايري متنوعة توؤثر يف 

اإعداد عملية �صن القوانني لتخاذ قرار حول »كود« وتطوير 

املقايي�س ونظم املعايرة.

نتيجة  �صلل  ب�صبه  العامل  اأ�صيب  اأخرى،  جهة  من 

املوارد.  ا�صتنزاف  بق�صايا  مقرتنة  امل�صتمرة،  املالية  الأزمة 

ي�صبحان  لأنهما  نظرًا  واملياه،  الطاقة  قطاعي  على  والرتكيز 

�صحيحني، اإ�صافة اإىل التدهور البيئي، ح�ّس �صناعة الإن�صاء 

قانون  خالل  من  حلول،  اىل  توؤدي  و�صائل  عن  البحث  على 

الإن�صاء، ومقايي�س كفاءة الطاقة، وال�صتخدام الكفوء للمياه 

اخلارج  يف  الهواء  نوعية  ومقايي�س  املياه،  كفاءة  ومقايي�س 

والداخل، ومقايي�س اأخرى تتعلق بالبيئة، وعوامل اجتماعية 

واقت�صادية متنوعة.

لت�صهيل  خمتلفة  اأدوات  لالأبنية  املختلفة  الفئات  تتطلب 

التطبيق املتما�صك ملبادئ الت�صميم امل�صتدام، ولتكون مبثابة 

مقيا�س لالإجناز ي�صفر عن م�صادقة على الت�صنيفات.

ا�صتهالك  اجمايل  من  املئة  يف   35 بنحو  الأبنية  ت�صتاأثر 

عملية  ت�صدرت  الطاقة  كفاءة  فاإن  لذلك  العامل.  يف  الطاقة 

�صعر  ويختلف  خمتلفة.  بلدان  يف  الإن�صاء  كودات  تعديل 

حتقيق  م�صاعي  يف  تفاوتًا  يعني  ما  واآخر،  بلد  بني  الطاقة 

كفاءة الطاقة، اإلزاميًا اأو طوعيًا.

يعود  عادة،  قدمية  الإن�صاء  كودات  اأو  قوانني  اأن  والواقع 

الع�صرين،  القرن  �صبعينات  اىل  البلدان  معظم  يف  تاريخها 

مواد  وتبني  معار�صة.  عادة  تواجه  لتغيريها  حماولة  واأي 

ت�صنيف  للمبنى،  البيئية  الب�صمة  ياأتي:  ما  عمومًا  الكودات 

الأرا�صي واإجمايل امل�صاحة املبنية، وزجاج الروؤية النهارية.

العربية  البلدان  بع�س  يف  حديثة  خطوات  اُتخذت  وقد 

والزجاج،  الكتلة  الغالف،  مثل:  جديدة  مواد  اإدخال  حاولت 

و�صورية  ولبنان  والأردن  وتون�س  م�صر  واعتمدت  العزل. 

والبحرين كودات ن�صت على اإن�صاء جدران خارجية متعددة 

الك�صب  دون  حتول  اإ�صافية  حواجز  اإيجاد  بهدف  الطبقات 

احلراري اأو الفقد احلراري.

على  الزجاج  ا�صتعمال  حت�صر  اأخرى  بنود  در�س  ويتم 

التبادل  وت�صبط  معينة،  مئوية  ن�صبة  يف  املبنى  واجهة 

احلراري. ومت اإلزام بع�س الأبنية بتوفري نظم لت�صخني املياه 

طلب  من  كجزء  والأردن،  لبنان  يف  كما  ال�صم�صية،  بالطاقة 

أبنية خضراء
للبلدان العربية

احل�صول على رخ�صة بناء. وقد اأ�صدرت الأمانتان العامتان 

يف  لال�صكان  الوزاري  واملجل�س  للكهرباء  الوزاري  للمجل�س 

جامعة الدول العربية خطوطًا اإر�صادية لكفاءة الطاقة، وهما 

تدر�صان كودات الأبنية اخل�صراء.

الكهرباء،  اإمدادات  يف  نواق�س  تواجه  التي  البلدان  يف 

ت�صبح مقايي�س كفاءة الطاقة التي تن�صرها منظمات متعددة 

يهدف  طوعي،  اإجراء  اتخاذ  على  ت�صجع  مفيدة  اأدوات 

بالدرجة الأوىل اىل خف�س التكاليف. وحتدد هذه املقايي�س 

عادة الغالف، والإنارة، والأدوات الكهربائية ومعدات التدفئة 

ال�صم�صية  الالقطات  اىل  اإ�صافة  الهواء،  وتكييف  والتهوئة 

اخلا�صة بت�صخني املياه واألواح اخلاليا الفوتوفولطية. ويعترب 

للبيئة  العربي  املنتدى  اأ�صدره  الذي  الطاقة«  كفاءة  »دليل 

والتنمية عام 2012 مثاًل على هذه امل�صاهمات.

  ASHRAE وقد �صدرت ن�صخة كويتية من دليل املقايي�س

2010-90.1  الذي ي�صمل الأبنية ال�صكنية املنخف�صة. وكانت 
اأثناء تطوير  اأخرى تتقيد ب�صكل غري مبا�صر باملقايي�س  بلدان 

نظم املعايرة. ومن الأمثلة على اعتماد مقايي�س كفاءة الطاقة 

على  بيانية  بطاقات  وو�صع  قطر،  يف  ال�صتدامة  تقييم  نظام 

الأدوات الكهربائية يف الأردن، واملقايي�س احلرارية يف لبنان.

اأداء  لتفح�س  كاأدوات  الأبنية  معايرة  نظم  تطوير  يتم 

الأبنية القائمة اأو الأداء املتوقع لالأبنية اجلديدة عند اإن�صائها، 

وترجمة ذلك اإىل تقييم �صامل ي�صمح باملقارنة.

كثري من اأدوات تقييم الأبنية اإما يتم ن�صخها كما هي، واإما 

التنمية  مكونات  من  خمتلفة  جمالت  على  لرتكز  تطويرها 

امل�صتدامة، وهي ُت�صمم لأنواع وا�صتعمالت خمتلفة لالأبنية. 

وهذه ت�صتخدم غالبًا نظم و�صع عالمات، مبا يف ذلك تقييمات 

للمياه،  الكفوء  وال�صتعمال  املياه  وكفاءة  الطاقة،  ا�صتهالك 

وت�صميم  احلياة،  دورة  كلفة  وحتديد  احلياة،  دورة  وتقييم 

وتقييمات  الإنتاجية،  وحتليل  الأداء،  وتقييم  الطاقة،  نظم 

نوعية البيئة يف الداخل، واإعادة التدوير والقيمة القت�صادية 

وت�صميم  ال�صيانة،  م�صتوى  ورفع  والت�صغيل  والجتماعية، 

املبنى الكلي وت�صغيله، اإ�صافة اىل اأمور اأخرى.

قيمًا  اخل�صراء  امل�صتدامة  الأبنية  معايرة  نظام  ياأخذ 

متعددة يف العتبار، مبا فيها الأ�ص�س والفرتا�صات التقنية، 

ومنهج و�صع العالمات لقيا�س اأداء املبنى، واجلوانب املتعلقة 

مبجتمع م�صتدام.

قطعت جمال�س الأبنية اخل�صراء يف لبنان والأردن وم�صر 

وقطر وال�صعودية والإمارات مراحل خمتلفة يف تطوير نظم 

معايرة الأبنية اخل�صراء. �صوف ميهد النجاح الطريق جلمع 

بيانات حمددة متكن من تنفيذ ت�صنيف لأبنية م�صتدامة يف 

■ بلدان عربية اأخرى. 

مبنى ال�سفارة اله�لندية يف عّمان، احلائز على

�سهادة LEED لكفاءة الطاقة والت�سميم البيئي

طرابل�صي  �صمري  الدكتور 

الهند�صة  يف  وحما�صر  م�صت�صار 

الكهربائية يف اجلامعة الأمريكية 

�صابق  رئي�س  وهو  بريوت.  يف 

اخل�صراء  لالأبنية  لبنان  ملجل�س 

.)LGBC(
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دولية  مالية  موؤ�ص�صة  للتنمية  ال�صالمي  البنك 

اأن�صئت تطبيقًا لبيان العزم ال�صادر عن موؤمتر وزراء 

كانون  يف  جدة  مدينة  يف  عقد  الذي  الإ�صالمية،  الدول  مالية 

ملجل�س  الفتتاحي  الجتماع  وعقد   .1973 )دي�صمرب(  الأول 

املحافظني يف متوز )يوليو( 1975، وبداأ اأن�صطته ر�صميًا يف 20 

ت�صرين الأول )اأكتوبر( 1975.

اأن يكون، بحلول �صنة  يتطلع البنك الإ�صالمي للتنمية اإىل 

اإىل  �صاهم  املبادئ،  اإ�صالمي  الطراز،  عاملي  اإمنائيًا  بنكًا   ،2020

العامل  يف  ال�صاملة  الب�صرية  التنمية  وجه  تغيري  يف  كبري  حد 

الب�صرية  بالتنمية  النهو�س  يف  ر�صالته  وتتمثل  الإ�صالمي. 

وهي:  الأولــويــة،  ذات  املجالت  على  الرتكيز  مع  ال�صاملة، 

ودعم  ال�صحية،  الأو�صاع  وحت�صني  الفقر،  وطاأة  من  التخفيف 

التعليم، وتطوير احلوكمة، وحتقيق الزدهار لل�صعوب.

يبلغ عدد الدول الأع�صاء يف البنك حاليًا 56 دولة من اأقاليم 

خمتلفة. وال�صرط الأ�صا�صي لالن�صمام اليه هو اأن تكون الدولة 

د الق�صط  املر�صحة ع�صوًا يف منظمة التعاون الإ�صالمي، وت�صدِّ

البنك،  راأ�صمال  اأ�صهم  يف  اكتتابها  من  الأدنى  احلد  من  الأول 

وتقبل باأي اأحكام و�صروط قد يقررها جمل�س املحافظني.

اإ�صالمي.  دينار  بليون   30 للبنك  به  امل�صرح  املال  راأ�س  يبلغ 

مبلغ  منه  اكتتب  اإ�صالمي،  دينار  بليون   18 امل�صّدر  املال  وراأ�س 

17.8 بليون دينار اإ�صالمي، وُدفع منه 4.6 بليون دينار اإ�صالمي 

حتى نهاية عام 1433 هجري )2012 ميالدي(.

ووحدته  )القمرية(.  الهجرية  ال�صنة  هي  املالية  البنك  �صنة 

احل�صابية هي الدينار الإ�صالمي الذي يعادل وحدة من وحدات 

ولغته  الــدويل.  النقد  �صندوق  لدى  اخلا�صة  ال�صحب  حقوق 

والفرن�صية  الإنكليزية  اللغتني  لكن  العربية،  هي  الر�صمية 

ت�صتعمالن ب�صكل اإ�صايف كلغتي عمل.

يقع مقر البنك الإ�صالمي للتنمية يف جدة باململكة العربية 

ال�صعودية، وله اأربعة مكاتب اإقليمية يف الرباط عا�صمة املغرب 

ودكار  كازاخ�صتان  يف  واأملاتي  ماليزيا  عا�صمة  وكوالملبور 

كيانات  خم�صة  من  البنك  جمموعة  وتتاألف  ال�صنغال.  عا�صمة 

هي، اإ�صافة اإىل البنك الإ�صالمي للتنمية:

املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب
اأن�صئ عام 1981، وي�صطلع مبهّمة قوامها دعم تطوير وموؤازرة 

التنمية  ز  تعزِّ و�صاملة  ن�صيطة  اإ�صالمّية  مالية  خدمات  �صناعة 

اإجراء  ويبا�صر  الأع�صاء.  الدول  يف  والقت�صادية  الجتماعية 

القدرات،  وتعزيز  رة،  املتطوِّ التطبيقّية  ال�صيا�صات  بحوث 

البنك
االسالمي 

للتنمية
واملالّية  القت�صاد  جمال  يف  ال�صت�صارّية  اخلدمات  وتقدمي 

معرفّيًا  مركزًا  يكون  اأن  اإىل  ذلك  من  يرمي  وهو  الإ�صالمّيني. 

عاملّيًا لالقت�صاد واملالية الإ�صالميني وفق روؤيته اجلديدة.

املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار 
وائتمان الصادرات 

منظمة  يف  الأع�صاء  والدول  للتنمية  الإ�صالمي  البنك  اأن�صاأها 

التعاون الإ�صالمي عام 1994. تتمثل مهمتها يف امل�صاعدة على 

اأجل  من  الأع�صاء،  للدول  التجارية  املعامالت  نطاق  تو�صيع 

وتقدمي  اإليها،  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  تدفق  تي�صري 

الدول  يف  ال�صادرات  ائتمان  لوكالت  التاأمني  اإعادة  ت�صهيالت 

اأدوات  توفري  طريق  عن  الأهداف  هذه  حتقق  وهي  الأع�صاء. 

واإعادة  الُقطرية  واملخاطر  الئتمان  لتاأمني  و�صرعية  منا�صبة 

تاأمينها.

املؤسسة اإلسالمية
لتنمية القطاع الخاص

)يوليو(  متوز   8 منذ  اأن�صطتها  تزاول  وبداأت   1999 عام  اأن�صئت 

2000. وتتمثل ر�صالتها يف تكميل الدور الذي ي�صطلع به البنك 

عن طريق تنمية القطاع اخلا�س وت�صجيعه، كو�صيلِة لتحقيق 

هدفاها  اأما  الأع�صاء.  الدول  يف  والزدهار  القت�صادّي  النمّو 

الأع�صاء  الدول  يف  القت�صادية  التنمية  دعم  فهما:  الرئي�صيان 

النهو�س  من  ميكنها  الــذي  بالتمويل  اإمــدادهــا  طريق  عن 

امل�صورة  وتقدمي  ال�صريعة،  ملبادئ  وفقًا  اخلا�س  القطاع  بتنمية 

القطاع  ت�صجيع  اأجــل  من  اخلا�صة،  واملنظمات  للحكومات 

اخلا�ّس وتطويره وحتديثه.

املؤسسة الدولية اإلسالمية
لتمويل التجارة

�صة لتمويل التجارة يف كنف جمموعة البنك. اأن�صئت  هي خم�صَّ

ح به قدره  عام 2005، وبداأت اأن�صطتها عام 2008 براأ�صمال م�صرَّ

القدرات  وتعزيز  الأ�صواق  تطوير  تدعم  وهي  دولر.  باليني   3

من   
ّ

الإ�صالمي التعاون  منظمة  يف  الأع�صاء  للدول  التجارية 

اأجل النهو�س بالأهداف الإمنائية ال�صرتاتيجية التي و�صعتها 

لتنمية  حافزًا  تكون  اأن  يف  مهمتها  تتمثل  البنك.  جمموعة 

 
ّ

الإ�صالمي التعاون  منظمة  يف  الأع�صاء  الدول  بني  التجارة 

اتخذته  الــذي  بوعدها  وفــاًء  العامل،  دول  بقية  وبني  وبينها 

■ �صعارًا، وهو »تطوير التجارة وحت�صني الظروف املعي�صّية«. 

يمول البنك 
املشاريع 

االقتصادية 
واالجتماعية 

ورفع القدرات 
ومكافحة 

الفقر، بما يف 
ذلك مشاريع 

الزراعة والصحة 
والتعليم واملياه 

والكهرباء 
والنقل 

واإلصحاح البيئي
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العلمي  للتقدم  الكويت  ملوؤ�ص�صة  امل�صتقبلية  الروؤية 

والثقافة  املنظومة  »تطوير  يف  ــا  دوره تعك�س 

الوطنية الفاعلة للعلم والتكنولوجيا والإبداع، وتقوية قدرات 

واملعرفة  البتكار  تعزز  قاعدة  خلق  اأجل  من  العلمي  البحث 

كما ت�صكل دعامة لتنمية م�صتدامة«.

»التحفيز  خالل  من  الأ�صا�صية  ر�صالتها  املوؤ�ص�صة  تقدم 

والدعم وال�صتثمار يف تنمية القدرات الب�صرية ويف مبادرات 

والإبداع  والتكنولوجيا  للعلم  �صلبة  قاعدة  بناء  يف  ت�صاهم 

املبادرات  تلك  ت�صمل  لذلك«.  املمكنة  الثقافية  البيئة  وتعزيز 

البحث  قدرات  وتقوية  املجتمع،  يف  العلمية  الثقافة  تطوير 

املعارف  وترجمة  واملتميزين،  املوهوبني  ودعم  والبتكار، 

القطاع  يف  التكنولوجية  القدرات  وت�صجيع  البتكار،  اإىل 

اخلا�س.

وتطبيق  املوؤ�ص�صة  اأهداف  لتحقيق  البحوث  اإدارة  ت�صعى 

ور�صالتها  روؤيتها  �صوء  على  املحدثة  ا�صرتاتيجيتها 

املحور  يف  العلمي  البحث  برامج  اإدارة  خالل  من  اجلديدة، 

يف  العلمي  البحث  قدرات  »دعم  بـ  اخلا�س   )ST2( الثاين 

والتكامل  التعاون  وتعزيز  والوطنية  العلمية  املوؤ�ص�صات 

بينها«، اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف اإدارة عنا�صر البحث العلمي 

ِمَنح  برنامج  وهي:  املوؤ�ص�صة  يف  الأخرى  الربامج  حماور  يف 

البحوث، وبرنامج املياه والطاقة، وبرنامج البيئة.

برنامج منح البحوث
اإىل امل�صاركة يف دعم وتطوير جماعات بحثية علمية  يهدف 

مؤسسة 
الكويت 
للتقدم 
العلمي

الكويتية،  البحثية  القدرات  بزيادة  وذلك  فاعلة،  كويتية 

وبخا�صة  املتقدمة  العلمية  الأبحاث  متويل  على  وامل�صاعدة 

املنح  من  عدد  وتوفري  الكويت،  لدولة  املميزة  الأهمية  ذات 

يعمل  كما  املختلفة.  مراحلها  يف  العلمية  الأبحاث  مل�صاريع 

الوطنية  امل�صرتكة  الأبحاث  متويل  وتوفري  ت�صجيع  على 

بعيدة  فعالة  تعاونية  بحثية  اأن�صطة  وتاأ�صي�س  والدولية، 

من  يتم  التي  الرئي�صية  البوابة  الربنامج  هذا  ويعد  املدى. 

)التطبيقية،  البحثية  املنح  طلبات  جميع  ت�صلم  خاللها 

وتقييمها  وال�صناعية(  الوطنية  والبحوث  والأ�صا�صية، 

ومتويلها ومراقبتها.

برنامج املياه والطاقة
املوؤ�ص�صات  يف  البحثية  القدرات  تطوير  م�صاندة  اإىل  يهدف 

الأولوية  ذات  الأبحاث  على  الرتكيز  مع  الوطنية،  البحثية 

اخلا�صة باملياه والطاقة. ويتوىل متويل بع�س امل�صاريع التي 

للمياه  الأمثل  وال�صتخدام  الإنتاج  كفاءة  بتح�صني  تهتم 

والكهرباء.

برنامج البيئة
واملتعددة  املتقدمة  البيئية  الأبحاث  اإجراء  تي�صري  اإىل  يهدف 

ودعم  الوطنية،  بالأولويات  ال�صلة  والوثيقة  التخ�ص�صات 

احللول واملقاربات الإبداعية يف اإدارة البيئة، وحتفيز وتطوير 

جمتمعيًا  ومقبولة  املدى  طويلة  متينة  ا�صرتاتيجية  خطة 

■ لبيئة كويتية م�صتدامة. 

استراتيجية
لدعم البحث واالبتكار

والتكنولوجيا

املقر الرئي�سي مبنى م�ؤ�س�سة الك�يت للتقدم العلمي
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م�صاهمة  �صركة  وهي   نا�صيونال،  اخلرايف  تعترب 

املقاولت  �صركات  كربيات  من  مقفلة،  كويتية 

مقاولت  ك�صركة   1976 عام  اأعمالها  باكورة  خطت  العاملية. 

الإجنازات  من  العديد  بتحقيق  م�صريتها  وات�صمت  حملية، 

التي تبواأت من خاللها مكانة رائدة يف جمال تطوير امل�صاريع 

املرافق.  خدمات  وتقدمي  التحتية  البنية  باأعمال  املتعلقة 

القطاعات  يف  متعددة  اأن�صطة  ذات  عاملية  �صركة  اليوم  وهي 

والطاقة،  ال�صحي،  ال�صرف  مياه  ومعاجلة  باملياه،  اخلا�صة 

والبنية  والبرتوكيماويات،  النفايات  واإدارة  والغاز،  والنفط 

التحتية.

تو�صعت ال�صركة عامليًا ب�صكل كبري من خالل امتداد رقعة 

الأو�صط  ال�صرق  دول  اإىل  لت�صل  امل�صتمرة  اأعمالها  ت�صغيل 

موظف   35.000 فيها  العاملني  عدد  ويفوق  اأفريقيا.  و�صمال 

من 58 جن�صية خمتلفة. ولدى ال�صركة اإمكانية اإن�صاء واإجناز 

وفقًا  متعددة  م�صاريع  بت�صليم  واللتزام  امل�صاريع  وتقدمي 

للجداول املحددة، مع التزامها الكامل ب�صمان اجلودة العاملية 

واملحافظة على البيئة.

مميز  عمل  بفريق  نا�صيونال  ــرايف  اخل �صركة  تتمتع 

خالل  من  وذلك  الكربى.  امل�صاريع  وتنفيذ  العمليات  لإدارة 

اجلودة  ذات  الإن�صائية  املعدات  من  �صخم  باأ�صطول  اإمدادها 

املتخ�ص�صة  للم�صاريع  الت�صنيع  خدمات  وتقدمي  العالية، 

الأمريكية  اجلمعية  ملعايري  وفقًا  الت�صنيع،  �صروط  م�صتوفية 

للمهند�صني امليكانيكيني وغريها من ال�صرتاطات العاملية.

لدى ال�صركة خدمات الدعم الداخلي مبا ي�صمل ال�صقالت 

لأعلى  وفقًا   )Calibration( واملعايرة  )Scaffolding(

وال�صالمة  ال�صحة  اإجراءات  تطبيق  مع  اجلودة،  م�صتويات 

ا�صتيفاء  ميكن  الإمكانات  وبهذه  البيئة.  على  واملحافظة 

احتياجات الت�صنيع مل�صاريع متعددة ومتزامنة.

تقدمي  على  نا�صيونال  اخلرايف  �صركة  ا�صرتاتيجية  ترتكز 

العامة  الإدارة  قبل  من  باجلودة  والهتمام  اخلدمات  اأف�صل 

والعمليات والعاملني. وت�صتند هذه الإ�صرتاتيجية اإىل زيادة 

التعاون داخل ال�صركة عن طريق الرتكيز على ثالث مراحل 

املرافق.  واإدارة  امل�صروع،  وت�صليم  التطوير،  هي:  اأ�صا�صية 

وذلك لكي يت�صنى لها اإنتاج اأكرب قيمة من خالل امل�صاريع على 

نطاق وا�صع.

قاعدتها  تو�صيع  يف  نا�صيونال  اخلرايف  �صركة  وت�صتمر 

عن  اجلديدة،  الإقليمية  الأ�صواق  يف  الت�صغيلي  ونطاقها 

 PPP بنظام  امل�صاريع  ممار�صة  يف  الوا�صعة  خرباتها  طريق 

التي نالت من خاللها مكانة مرموقة. وهي اأ�صبحت احلليف 

التحتية  بالبنية  املتعلقة  واخلدمات  احللول  لتوفري  املنا�صب 

للفريق  الوا�صعة  اخلربة  بف�صل  النامية،  الأ�صواق  جميع  يف 

■ البارع يف م�صاريع �صراكة القطاعني العام واخلا�س. 

الريادة يف املرافق والبنية التحتية
الخرايف ناشيونال

حمطة ال�ساد ملعاجلة مياه ال�سرف، حيث ُي�ستخدم

الغاز احلي�ي )بي�غاز( املنبعث يف ت�ليد الكهرباء
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اجلامعة  اكت�صبت  �صنها،  حداثة  من  الرغم  على 

عاملية  �صمعة   )AUS( ال�صارقة  يف  الأمريكية 

عام  اأ�ص�صها  وبراجمها.  ن�صاطاتها  وتنوع  الأكادميي  لتميزها 

ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ   1997

لت�صاهم  ال�صارقة،  وحاكم  الإمارات  لدولة  الأعلى  املجل�س 

لدعمه  جت�صيدًا  وذلك  والثقافية،  العلمية  احلياة  جتديد  يف 

التقدم العلمي كطريق اإىل تطوير املجتمعات العربية.

والت�صميم،  العمارة  هي:  كليات  اأربع  اجلامعة  ت�صم 

تقدم  وهي  والإدارة.  الأعمال  الهند�صة،  والعلوم،  الآداب 

برنامج  و13  فرعيًا  اخت�صا�صًا  و54  رئي�صيًا  اخت�صا�صًا   26

 80 من  اأكرث  اإىل  ينتمون   5371 طالبها  عدد  ماج�صتري. 

جن�صية خمتلفة.

الجامعة األميركية 
يف الشارقة

بكالوريوس علوم
يف العلوم البيئية

الذي  البيئية،  العلوم  يف  العلوم  بكالوريو�س  برنامج 

يت�صمن  لطالبها،  ال�صارقة  يف  الأمريكية  اجلامعة  توفره 

يف  الطالب  ت�صاعد  اأخرى  وعلومـًا  والكيمياء  البيولوجيا 

وهو  احللول.  وا�صتنباط  وفهمها  البيئية  الق�صايا  حتديد 

يركز على ما ياأتي:

فهم الطالب لهذه الق�صايا.   ●

تطوير املهارات التي يحتاجونها لي�صبحوا حمرتفني يف   ●

العلوم البيئية.

اإىل  يوؤدي  الأوىل  اجلامعية  ال�صنوات  يف  تعليم  توفري   ●

التخرج يف العلوم البيئية.

التقدم العلمي طريق إلى تطوير املجتمع

يعقد املؤتمر 
السنوي السادس 
للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية 
يف الجامعة 

األميركية يف 
الشارقة، العضو 

يف املنتدى. 
هنا نبذة عن 

الجامعة
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وفيزيائيون،  وكيميائيون  بيولوجيون  علماء  يتوىل 

خالل  من  الطالب  توجيه  ومتمر�صون،  متحم�صون 

البيئية  الق�صايا  حتديد  يف  مل�صاعدتهم  الربنامج،  هذا 

هذا  يف  تطبيقها  ميكن  حلول  وتطوير  وفهمها  احليوية 

امليدان البيئي الدائم التو�صع.

ي�صعى الربنامج اإىل:

والتطبيقات  للمبادئ  متكاملة  مبعرفة  الطالب  تزويد   ●

تهيئهم  �صوف  التي  البيئية،  بالعلوم  اخلا�صة  الع�صرية 

الأبحاث  يف  والعمل  متقدمة  �صهادات  على  للح�صول 

وال�صناعة والتعليم وميدان الأعمال.

بالتجارب  غنية  اجلودة،  عالية  تعليمية  بيئة  توفري   ●

املخربية، حيث يتعلم الطالب املبادئ املخربية ال�صحيحة، 

الطرق  وميار�صون  ويجرونها،  لالختبارات  ويخططون 

البيانات، ويتو�صلون اىل ا�صتنتاجات  العلمية، ويحللون 

منطقية.

م�صاريع  يف  للم�صاركة  املوؤهلني  للطالب  الفر�س  توفري   ●

بحثية جدية حتت اإ�صراف اأ�صاتذة العلوم البيئية.

الطبيعية  العلوم  يف  منا�صبة  بخلفية  الطالب  تزويد   ●

الأ�صا�صية التي ت�صكل الأ�صا�س لدرا�صاتهم البيئية.

تعزيز احلوافز والفر�س للتعلم مدى احلياة.  ●

حاجات  يعك�س  ديناميكي  درا�صي  منهاج  على  احلفاظ   ●

عامل متغري.

اإتاحة الفر�س للطالب لفهم الق�صايا البيئية العاملية.  ●

على  قادرين  الطالب  �صيكون  الربنامج،  من  التخرج  عند 

املهارات الآتية:

التجربة  على  قائم  عملي  تعليم  يف  بفعالية  امل�صاركة   ●

واخلربة، من خالل املوؤمترات والتجارب امليدانية وور�س 

العمل وامل�صاريع البحثية امل�صتقلة.

بحثي،  فريق  يف  كاأع�صاء  العمل  على  القدرة  اكت�صاب   ●

يف  امل�صتخدمة  املتطورة  املعدات  ا�صتعمال  يف  واملهارة 

التحليل البيئي.

املحلية  البيئية  التهديدات  م�صادر  ومناق�صة  تقييم   ●

والإقليمية، وتنفيذ درا�صات تقييم الأثر البيئي.

يف  وامل�صاعدة  وتنفيذها،  �صهلة  بحثية  مهمات  حتديد   ●

العمل  مقت�صيات  ح�صب  تعقيدًا  اأكرث  بحثية  مهمات 

املهني.

البيئية  للنمذجة  الأ�صا�صية  باملبادئ  املعرفة  اإثبات   ●

وتقنيات املراقبة البيئية وتقييم املخاطر.

والثقافية  واملدنية  والجتماعية  الأخالقية  الأبعاد  تقييم   ●

وال�صيا�صية وعالقتها بالق�صايا البيئية.

يف  ال�صائع  بالأ�صلوب  و�صفهية  كتابية  تقارير  اإعداد   ●

املوؤلفات العلمية.

برنامج البكالوريو�س يف العلوم البيئية معتمد من وزارة 

العربية  الإمارات  دولة  يف  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

املهن  من  متنوعة  ملجموعة  اخلريجني  ر  يح�صِّ وهو  املتحدة، 

اأربعة  يف  بنجاح  العمل  اإىل  فينطلقون  وامل�صرفة،  ال�صيقة 

املوارد  على  احلفاظ  البيئة،  حماية  هي:  عامة،  جمالت 

الأبحاث  البيئية،  والت�صالت  الرتبية  وحمايتها،  الطبيعية 

البيئية.

منتدى األعمال ومعرض الوظائف
يربط املجتمع األكاديمي بالصناعة

اجلامعة  يف  الوظائف  ومعر�س  الأعمال  منتدى  ُيعقد 

�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  رعاية  حتت  ال�صارقة  يف  الأمريكية 

ال�صارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن 

اأهمية  احلدث  هذا  وُيظهر  ورئي�صها.  اجلامعة  وموؤ�ص�س 

وطني  اقت�صاد  لتعزيز  الأعمال  وعامل  اجلامعة  بني  ال�صراكة 

متنوع ون�صط.

العلم  واأهل  ال�صيا�صة  ل�صانعي  فر�صة  املنتدى  هذا  يوفر 

وقادة الأعمال لتبادل التجارب الديناميكية والن�صائح املهنية 

والعامليني،  الإقليميني  الغد  قادة  مع  التجارية  والفر�س 

الأو�صط:  ال�صرق  يف  املتنورة  الأكادميية  البيئات  اإحدى  يف 

اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة.

الأفكار  لتبادل  وا�صعًا  الباب  ُيفتح  اجلامعة،  هذه  يف 

بحيث  اخلا�س،  والتعليم  اخلا�صة  ال�صناعة  بني  واملواهب 

التناف�صي  العامل  ففي  الجتاهني.  كال  يف  الفوائد  تتدفق 

للبحث  التعليمي  القطاع  اىل  الأعمال  قطاع  يتطلع  اليوم، 

واإنتاج اأفكار توؤدي اإىل حت�صن �صامل يف منط حياتنا.

حرم  يف  الوظائف  ومعر�س  الأعمال  منتدى  يجمع 

اجلامعة الأمريكية يف ال�صارقة جمموعة من القادة املتمكنني 

»جامعة  من  ا�صتقوها  متنوعة  خربات  ميلكون  الذين 

اإيجاد  اإىل  اأ�صاتذة ومبتكرين متفوقني ي�صعون  احلياة«، مع 

حلول جديدة حلاجاتنا املجتمعية والقت�صادية الراهنة.

وقادة  اإدارات  جمال�س  روؤ�صاء  الرئي�صية  اجلل�صات  ت�صم 

املتحدة،  العربية  الإمارات  يف  كربى  و�صناعات  �صركات 

العمل  جمالت  يف  موا�صيع  وحتليل  ملناق�صة  ا�صتعداد  على 

وال�صتثمار، والطاقة والبيئة، وو�صائل الإعالم والتكنولوجيا، 

اىل  الأكرب:  ال�صوؤال  حتت  تندرج  اأخرى  موا�صيع  اإىل  اإ�صافة 

اأين نحن متجهون؟

ينظمه  �صنوي  حدث  الوظائف  ومعر�س  الأعمال  منتدى 

اجلامعة  يف   )ODAA( اخلريجني  و�صوؤون  الإمناء  مكتب 

يحيي  ال�صابقة،  الأعوام  يف  وكما  ال�صارقة.  يف  الأمريكية 

احلدث هذه ال�صنة قادة بارزون يف قطاع الأعمال وال�صناعة 

للتفوق  خمترب  مبثابة  املنتدى  ويكون  الأكادميي.  واملجتمع 

قادة  يحدد  كيف  ويبني  العملية،  والتطبيقات  الأكادميي 

يف  املعقدة  القت�صادات  منو  يف  الراهنة  الجتاهات  ال�صناعة 

املنطقة.

ملزيد من املعلومات، ميكن زيارة موقع املنتدى:

www.ausbusinessforum.com■
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بقلم مجيد جعفر

دور القطاع الخاص 
في تطوير

الغاز الطبيعي العربي

رأي

اأمام  ال�صانحة  الفر�س  اإحدى  الطبيعي  الغاز  م�صادر  متثل 

خالل  من  امل�صتدامة،  للطاقة  �صيا�صات  لو�صع  العربي  العامل 

دفع  مع  الكربونية،  والنبعاثات  الطاقة  تكاليف  من  احلد 

العمل.  فر�س  من  املزيد  وتوفري  املنطقة  يف  القت�صاد  عجلة 

بيد اأن حتقيق هذا الهدف يتطلب من حكومات املنطقة و�صع 

القطاع  دور  تعزيز  �صيما  ول  وتطبيقها،  املالئمة  ال�صيا�صات 

اخلا�س من خالل حت�صني اأطر ال�صتثمار و�صروطه بالن�صبة 

م�صاألة  معاجلة  عن  ف�صاًل  والإنتاج،  ال�صتك�صاف  لعمليات 

الدعم الذي يعد اأحد اأهم املعوقات.

الغاز  من  موارده  تطوير  موؤخرًا  العربي  العامل  بداأ 

من  املئة  يف   40 ن�صبته  ما  املنطقة  ت�صم  حيث  الطبيعي، 

واقع  يف  العامل.  م�صتوى  على  الغاز  من  املوؤكد  الحتياط 

املا�صية  العقود  خالل  املوارد  هذه  معظم  اكت�صاف  مت  الأمر، 

تبداأ  ومل  النفط،  عن  التنقيب  اأثناء  امل�صادفة  مبح�س 

كم�صدر  الطبيعي  الغاز  عن  للتنقيب  املخ�ص�صة  العمليات 

من  اأكرب  كميات  اإيجاد  اإمكانية  زالت  وما  موؤخرًا،  اإل  للطاقة 

الغاز الطبيعي قائمة. على �صبيل املثال، مل يتم تطوير حقل 

ال�صمال يف قطر، الذي يعرف الآن باأنه اأكرب حقل للغاز على 

م�صتوى العامل، اإل بعد 20 عامًا من اكت�صافه.

اأما اليوم فهناك اجتاه عاملي يرى اأنه يف حني كان الفحم هو 

م�صدر الوقود الرئي�صي للقرن التا�صع ع�صر والنفط هو م�صدر 

هو  الطبيعي  الغاز  فاإن  الع�صرين،  للقرن  الرئي�صي  الوقود 

خا�صة  والع�صرين،  احلادي  القرن  يف  املف�صل  الوقود  م�صدر 

ذلك  وينطبق  وال�صناعة.  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  بالن�صبة 

ب�صفة خا�صة على العامل العربي، حيث القت�صادات النامية 

والزيادة ال�صريعة لعدد ال�صكان والطلب املتزايد على الطاقة.

وقود  هو  الطبيعي  الغاز  اأن  بحقيقة  العرتاف  هنا  علينا 

الفحم  ي�صدرها  التي  الكربون  انبعاثات  ثلث  ي�صدر  نظيف، 

ول يحتوي على امللوثات اخلطرة مثل اأوك�صيدات النيرتوجني 

كلفة  اأقل  وقود  باأنه  اأي�صًا  الطبيعي  الغاز  وميتاز  والكربيت. 

ميكن  كما  الوقود.  موازنة  يف  وفورات  حتقيق  على  وي�صاعد 

اأن يلعب دورًا هامًا كوقود مالئم ملرحلة النتقال من ا�صتخدام 

الوقود ال�صلب وال�صائل اإىل ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة 

ومزيج طاقوي اأكرث ا�صتدامة، حيث يتوقع اأن ت�صتغرق عملية 

النتقال عادة عدة عقود.

الوليات  جتربة  بني  مطابقة  اإجراء  مبكان  الأهمية  من 

املتحدة وجتربة اأوروبا عند درا�صة القت�صادات النامية. ففي 

 ،)shale gas( الوليات املتحدة، بف�صل ثورة الغاز ال�صخري

ارتفع احتياطي الغاز واإنتاجه وانخف�س �صعره املحلي، الأمر 

الذي اأدى اإىل تخفي�س انبعاثات الكربون اإىل اأدنى حد لها منذ 

ما يزيد على ع�صرين عامًا، حتى جتاوزت اأهداف بروتوكول 

ويف  �صابقًا.  به  اللتزام  املتحدة  الوليات  رف�صت  الذي  كيوتو 

اقت�صاد  تعزيز  اإىل  الطاقة  كلفة  انخفا�س  اأدى  ذلك،  غ�صون 

الوليات املتحدة ورفعه اإىل م�صتوى تناف�صي، حيث اأ�صبحت 

ال�صناعات الثقيلة مثل �صناعة البرتوكيماويات متثل مناف�صًا 

فح�صب،  ذلك  لي�س  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  لدول  قويًا 

م�صدري  اأحد  قريبًا  ت�صبح  ان  املتحدة  للوليات  ميكن  بل 

الغاز، ويعود ذلك اىل القطاع اخلا�س الذي ي�صم العديد من 

ال�صركات ال�صغرية العاملة يف جمال ا�صتك�صاف هذا القطاع 

الهام وتطويره عرب ا�صتخدام اأحدث التكنولوجيات.

الطاقة  دعم  �صيا�صة  اأوروبا  تتبع  اأخرى،  ناحية  من 

على  الطلب  لتلبية  كافية  وغري  مكلفة  تعترب  وهي  املتجددة، 

اإجراء التطوير الالزم  الطاقة، الأمر الذي انتهى بها اإىل عدم 

الفحم  ا�صترياد  اإىل  م�صطرة  فباتت  الطبيعي،  الغاز  لقطاع 

وقد  الكهربائية.  الطاقة  توليد  اأجل  من  املتحدة  الوليات  من 

اأدى اتباع هذه ال�صيا�صة غري املنطقية اإىل ارتفاع كلفة الطاقة 

�صيما  ل  منها،  احلد  من  بدًل  الكربونية  النبعاثات  وزيادة 

ينبغي  لذا،  اأملانيا.  مثل  الكربى  القت�صادات  ذات  الدول  يف 

الأخرى  املناطق  جتارب  من  ال�صتفادة  العربي  العامل  على 

حول العامل من اأجل و�صع اأف�صل ال�صيا�صات لتطوير م�صادر 

الطاقة ال�صخمة لديه وحتقيق ال�صتخدام الأمثل لها.

العربية،  الدول  تتبعها  التي  القدمية  التنمية  مناهج  اإن 

اعتمادًا على القطاع احلكومي يف ا�صتك�صاف الغاز الطبيعي 

مع  ولكن  الغاز  من  �صخم  احتياطي  توفر  اإىل  اأدت  واإنتاجه، 

على  يزيد  ما  العربي  العامل  ميتلك  حيث  ن�صبيًا،  متدّن  اإنتاج 

40 يف املئة من الحتياطي العاملي املوؤكد للغاز يف حني ينتج 

جميد جعفر هو الرئي�س التنفيذي 

والع�صو  الهالل،  نفط  ل�صركة 

وع�صو  غاز،  دانة  ل�صركة  املنتدب 

العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�س 

للبيئة والتنمية )اأفد(.
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20 يف املئة من الإنتاج العاملي. وبالتايل جند اأن العامل العربي 

يتمتع باحتياطي الغـاز الأطـول عـمرًا على م�صتوى العامل، 

مما ميّكنه من اإنتاج الغاز بامل�صتويات احلالية ملدة ل تقل عن 

130 �صنة، مقارنة باملتو�صط العاملي الذي يبلغ 64 �صنة.

اإىل مواجهة  يحتاج حتقيق هذا التحول يف جمال الطاقة 

حتديات ا�صتثمارية �صخمة. ووفقًا لتقديرات الوكالة الدولية 

 2.2 جتاوز  مبالغ  ا�صتثمار  اإىل  املنطقة  حتتاج  �صوف  للطاقة، 

تريليون دولر خالل اخلم�س والع�صرين �صنة املقبلة من اأجل 

الكهربائية  والطاقة  والغاز  للنفط  التحتية  بالبنية  الحتفاظ 

على م�صتويات مالئمة. ويعد و�صع �صيا�صات للطاقة ت�صهل 

يف  املنطقة  ت�صع  التي  العوامل  اأهم  من  ال�صتثمار  عمليات 

املزايا  من  الأمد  الطويلة  ال�صتفادة  لتحقيق  مركز  اأف�صل 

التناف�صية عرب تطبيق �صيا�صات الطاقة امل�صتدامة.

اخلا�س  القطاع  جتعل  الطبيعي  الغاز  �صناعة  طبيعة  اإن 

الأ�صا�صية  ال�صناعة  هذه  تنمية  يف  هام  دور  اأداء  على  قادرًا 

ال�صخمة  ال�صتثمارات  العربي:  للعامل  بالن�صبة  والهامة 

والت�صويق  النقل  والتخزين،  املعاجلة  لقطاعي  الالزمة 

اإدارة  عمليات  املعاجلة،  ومعدات  الأنابيب  مثل  ملنتجات 

عالية  وفنية  جتارية  مهارات  تتطلب  كلها  املعقدة،  امل�صاريع 

نظرًا لت�صالها بال�صناعات الثقيلة و�صناعة البرتوكيماويات، 

�صيما  ول  اخلا�س،  القطاع  دور  تعزيز  ي�صتلزم  الذي  الأمر 

ال�صركات الإقليمية.

تنفيذ  املنطقة  حكومات  على  يحتم  ذلك  حتقيق  اأن  بيد 

ب�صاأن  ال�صحيحة  القرارات  اتخاذ  اأجل  من  عاجلة  خطوات 

وا�صتثماراته  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز  ال�صيا�صات  و�صع 

غري  املنطقة  اإمكانات  �صتظل  واإل  الهامة،  ال�صناعة  هذه  يف 

القت�صادية  التنمية  ا�صتدامة  �صيعر�س  الذي  الأمر  حمققة، 

للمخاطر. وقد راأينا بالفعل بوادر هذه املخاطر، حيث تعاين 

جميع الدول العربية اليوم، با�صتثناء قطر، من نق�س الغاز. 

الغاز  اإنتاج  اأخذ  املنطقة:  دول  من  هامة  اأمثلة  ثالثة  لناأخذ 

يف  املا�صية،  الأربعة  الأعوام  خالل  الرتاجع  يف  م�صر  يف 

للدعم  نتيجة  �صنويًا  املئة  يف   10 مبعدل  الطلب  ارتفع  حني 

قد  الغاز  من  م�صر  �صادرات  اأن  اإىل  ذلك  وي�صري  احلكومي، 

تتال�صى يف وقت قريب، بل قد حتتاج اأي�صًا اإىل ا�صترياد الغاز 

الأمثلة  من  ال�صعودية  العربية  اململكة  وتعد  باهظة.  باأ�صعار 

حمطات  يف  اخلام  النفط  بحرق  تقوم  حيث  الهامة،  الأخرى 

توليد الطاقة الكهربائية بكلفة تزيد على 100 دولر للربميل، 

يتم  حني  يف  التوربينات،  واإتالف  التلوث  اإىل  يوؤدي  وهذا 

للربميل.  دولرات  لأربعة  مكافئ  ب�صعر  الطبيعي  الغاز  بيع 

من  مكعب  قدم  بليون  على  يزيد  ما  اإحراق  يتم  العراق،  ويف 

معظم  يف  الكهربائية  الطاقة  تتوفر  ل  بينما  يوميًا،  الغاز 

ال�صكان  ي�صطر  مما  يوميًا،  �صاعات  لب�صع  اإل  البالد  اأنحاء 

ت�صغيل  اأجل  من  الثمن  الباهظ  ال�صائل  الوقود  ا�صتهالك  اإىل 

املولدات الكهربائية.

يف هذا ال�صياق، هناك عدة متطلبات رئي�صية، من بينها 

ال�صتك�صاف  قطاع  يف  لال�صتثمار  التنظيمية  الأطر  تعزيز 

الغاز  عن  للتنقيب  املالئمة  احلوافز  اإيجاد  اأجل  من  والإنتاج 

احلجم  العتبار  يف  تاأخذ  اأن  هذه  وعلى  واإنتاجه.  الطبيعي 

الغاز،  قطاع  يتطلبها  التي  الراأ�صمالية  لال�صتثمارات  ال�صخم 

والأنابيب،  املعاجلة  جمال  يف  يحتاجها  التي  التحتية  والبنى 

اأن  بد  ول  ال�صتثمار.  ل�صرتداد  املطلوبة  الأطول  والفرتة 

الغاز  اأ�صعار  اأكرب يتطلب حوافز تربط  ا�صتقطاب ا�صتثمارات 

بالقيمة ال�صوقية، لتكون كافية لتربير ال�صتثمارات املطلوبة 

يف املدى البعيد. وهذا بدوره ي�صتدعي اأي�صًا معاجلة مو�صوع 

دعم اأ�صعار الطاقة مبا يوؤدي اإىل ت�صعري متجان�س مع اأو�صاع 

ال�صوق يف القطاعات التي ت�صتخدم الغاز، مثل اإنتاج الكهرباء 

وال�صناعة.

املطلوب اإذًا اأخذ ال�صل�صلة الكاملة لقيمة الغاز يف العتبار، 

وتطبيق احلوافز والأنظمة ال�صحيحة يف كل مرحلة، للنجاح 

�صال�صل  جميع  يف  ي�صتثمر  كي  اخلا�س  القطاع  اجتذاب  يف 

اإنتاج الغاز ومعاجلته وتوزيعه. هكذا، ت�صمن الدول العربية 

طويلة  ولفرتات  معتدلة  بكلفة  وقود  اإمدادات  على  احل�صول 

اأجل توليد الطاقة وتغذية ال�صناعات، مع حتقيق تنمية  من 

اإىل  اإ�صافة  جديدة.  عمل  فر�س  واإيجاد  �صريعة  اقت�صادية 

عملية  وت�صهيل  الكربونية  النبعاثات  من  احلد  �صيتم  ذلك، 

النتقال اإىل تطبيق مناهج بيئية �صليمة. كل هذا ي�صاهم يف 

اخلا�س  القطاع  يكون  ا�صتدامة،  اأكرث  طاقة  �صيا�صات  تطوير 

■ اأحد اأعمدتها يف جمال تنمية �صناعة الغاز يف املنطقة. 
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مصطفى كمال طلبه

�س مفه�م  م�سطفى كمال طلبه والبيئة �سن�ان. فه� من اأ�سّ

»ديبل�ما�سية البيئة«، حني حّ�ل العمل البيئي من �سعارات 

واأمنيات اأطلقها م�ؤمتر ا�ست�كه�مل ح�ل البيئة االإن�سانية عام 

1972، اإىل معاهدات واتفاقات دولية، منذ عمل مع م�ري�س 

�سرتونغ على تاأ�سي�س برنامج االأمم املتحدة للبيئة )ي�نيب( عام 

1973، ليت�ىل قيادته كمدير تنفيذي حتى عام 1992.

عامل ح�سل على الدكت�راه من »اإمبرييال ك�لدج« يف جامعة 

لندن عام 1949، و�سغل منا�سب اأكادميية و�سيا�سية رفيعة يف 

م�سر، منها وزارة ال�سباب ورئا�سة االأكادميية امل�سرية للبحث 

العلمي والتكن�ل�جيا، قبل التحاقه بـ»ي�نيب«. وه� كان 

الرئي�س االأول ملجل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

)اأفد(، وله امل�ساهمة الكربى يف حتديد ت�جهاته. ل�ال دعمه 

وت�جيهه، ملا كان ممكنًا تاأ�سي�س املنتدى. اأعتز اأنه معّلمي 

و�سديقي الكبري، واأعرتف اأنني اأ�سعر باالمتنان الأنه ُكتب يل 

اأن اأعي�س يف ع�سر م�سطفى كمال طلبه. اأطال اهلل بعمره، وما 

زال يف ذروة العطاء يف عامه احلادي والت�سعني.

عكف الدكت�ر طلبه خالل ال�سنتني املا�سيتني على كتابة 

مذّكراته، التي ُن�سر جزء منها ح�ل ال�سق امل�سري وال�سيا�سي 

يف �سل�سلة »كتاب الي�م« لدار االأخبار امل�سرية. وه� خ�س قراء 

»البيئة والتنمية« باجلزء ح�ل البيئة، الذي نن�سره ح�سريًا يف 

حلقات ابتداء من هذا العدد.

نجيــب �صعــب

والدة »يونيب«

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
نيروبي إلى  استوكهولم  من  »يونيب«...  والدة  األولى:  الحلقة 
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م�سطفى كمال طلبه

مع م�ري�س وهان �سرتونغ

م�صطفى كمال طلبه

اأنه مل يدر بخلدي  قد َيعجب القارئ الكرمي اذا علم 

يف يوم من الأيام اأن اأعمل خارج اجلامعة يف م�صر، 

ومل يخطر ببايل اأبدًا اأنني ميكن اأن اأعمل يف الأمم املتحدة.

كان كل فكري، منذ عودتي بعد ح�صويل على الدكتوراه من 

لندن ولقائي الأول مع اأ�صتاذي املرحوم الدكتور ح�صني �صعيد 

واإ�صراره على اأن اأبداأ الإ�صراف مبا�صرة على باحثني يعملون 

اأ�صري  اأن  معي للح�صول على درجات املاج�صتري والدكتوراه، 

الإ�صراف  يف  طوياًل  عملت  وفعاًل  العلمي.  الجتاه  هذا  يف 

لدرجتي  يدر�صون  كانوا  الذين  والطلبة  الطالبات  على 

ُعرت اإىل جامعة بغداد 
اأ اأن  املاج�صتري والدكتوراه، حتى بعد 

وُعينت  العايل  التعليم  ووزارة  للعلوم  الأعلى  املجل�س  اإىل  ثم 

والتكنولوجيا.  العلمي  البحث  لأكادميية  رئي�صًا  ثم  وزيــرًا 

ا�صتمر ذلك طيلة الفرتة من 1949 اىل 1973، قرابة ربع قرن.

الرئيس السادات
وعملي يف األمم املتحدة

ُعينت رئي�صًا لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف �صهر 

قد  دولة  كل  كانت  الفرتة،  تلك  يف   .1971 )�صبتمرب(  اأيلول 

�صكلت جلنة قومية لالإعداد للموؤمتر الأول للبيئة الإن�صانية، 

حزيران  يف  بال�صويد  ا�صتوكهومل  يف  عقده  مقررًا  كان  الذي 

ُعينت  لالأكادميية،  كرئي�س  من�صبي  بحكم   .1972 )يونيو( 

رئي�صًا لهذه اللجنة. وبحكم املن�صب اأي�صًا، لأنه مل تكن هناك 

اإىل  م�صر  لوفد  رئي�صًا  ُعينت  الوقت،  ذلك  يف  بيئة  وزارة 

البحث  جمال  يف  مطلوبة  عاجلة  اأمور  هناك  كانت  املوؤمتر. 

بدء  بعد  يومني  ا�صتوكهومل  اإىل  �صفري  فاأجلت  العلمي، 

ا�صتوكهومل،  اىل  و�صلت  عندما  الأمور.  تلك  لأكمل  املوؤمتر 

نائبًا  غيابي  يف  ر�صحتني  العربية  املجموعة  باأن  فوجئت 

اأعرف  ل  وانُتخبت.  العربية،  املجموعة  عن  املوؤمتر  لرئي�س 

يف  علمية  موؤ�ص�صة  لأكــرب  رئي�صًا  كنت  لأين  هل  ال�صبب. 

املنطقة العربية، اأم لأين م�صري؟ ل اأعلم، ومل اأ�صاأل.

با�صم  املتحدث  اأكون  اأن  مني  وطلبوا  الجتماع،  ح�صرت 

ق�صرية  بفرتة  وبعدها  املفاو�صات.  يف  العربية  املجموعة 

املجموعة  با�صم  املتحدث  اأكون  اأن  الأفريقية  الدول  طلبت 

اإعالن  حول  املوؤمتر  يف  ــور  الأم تاأزمت  اأي�صًا.  الأفريقية 

ا�صتوكهومل. دار حوله جدل كبري بني الدول النامية والدول 

ال�صناعية. مل ينتهوا اإىل �صيء خالل اجلل�صات املفتوحة التي 

كانت متتد حتى ال�صاعة الثالثة اأو الرابعة �صباحًا. اأمني عام 

من  �صغرية  جلنة  بت�صكيل  قام  �صرتونغ،  موري�س  املوؤمتر، 

الآخر  ون�صفهم  النامية  الدول  من  ن�صفهم  الوفود،  روؤ�صاء 

ر�صميـة  غري  م�صاورات  يف  يجتمعون  ال�صناعية،  الدول  من 

لإيجاد حل للق�صايا املعلقة. وفعاًل جل�صنا يومني كاملني يف 

�صرتونغ  موري�س  لحظ  حل.  اىل  و�صلنا  حتى  مغلقة  حجرة 

الدول  فكر  بني  توفيقية  �صياغات  مرة  من  اأكرث  اأعددت  اأنني 

اىل  النهاية  يف  و�صلنا  حتى  ال�صناعية،  الـدول  وفكر  النامية 

)يونيو(  حزيران  يف  املوؤمتر  انتهى  الطرفان.  يقبله  �صكل 

1972، وعدت اىل عملي يف القاهرة.

ذهب موري�س �صرتونغ بنتائج املوؤمتر ـ  اإعالن ا�صتوكهومل 

يف  املتحـدة  ــالأمم  ل العامة  اجلمعية  اإىل  ـ  العمل  وخطة 

اأو�صى  قد  املوؤمتـر  وكان   .1972 )اأكتوبر(  الأول  ت�صـرين 

تنفيـذ  ملتابعة  املتحـدة  الأمم  يف  ما  كيـان  اأو  منظمة  باإن�صاء 

لالأمم  العامـة  اجلمعيـة  اأن�صاأت  وبالفعل  تو�صياتـه. 

 United Nations( للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  املتحـدة 

Environment Programme – UNEP(، و�صدر قرارها 
بال�صكل  الربنامج  باإن�صاء   1972 )دي�صمرب(  الأول  كانون  يف 

نف�صه الذي اقرتحه املوؤمتر، اأي يتكون من جمل�س حمافظني 

اجلمعية  تنتخبها  دولة   56 من   )Governing Council(

العامة، و�صندوق متويل، و�صكرتارية يراأ�صها مدير تنفيذي 

اأربع  ملدة  املتحـدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  بوا�صطة  )ُينتخب 

مع  تن�صيق  جمل�س  اىل  بالإ�صافة  للتجديد(،  قابلة  �صنوات 

منظمات الأمم املتحدة الأخرى ي�صمى جمل�س تن�صيق البيئة 

 )Environment Co-ordination Board-ECB(

ويراأ�صه املدير التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة. وبذلك 

تنتخبه  الذي  الوحيد  هو  للربنامج  التنفيذي  املدير  اأ�صبح 

الربامج  روؤ�صاء  كل  بني  املتحدة،  لــالأمم  العامة  اجلمعية 

عام  اأمني  اىل  بالإ�صافة  املتحدة،  لالأمم  التابعة  والهيئات 

بعد  التنفيذي  املدير  ير�صح  العام  الأمني  كان  املتحدة.  الأمم 

م�صاورات مع الدول، ولكن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هي 

التي تنتخبه.

اأول  يف  العمل  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  بداأ 

كانون الثاين )يناير( 1973. يف �صباط )فرباير( 1973، ات�صل 

بي موري�س �صرتونغ تليفونيًا من جنيف واأخربين اأنه انُتخب 

مديرًا للربنامج اجلديد، واأنه يريد اأن يزورين يف م�صر زيارة 

�صخ�صية ولي�س زيارة ر�صمية. جاء فعاًل، وقابلته يف الفندق 

اأنه قابل كورت فالدهامي، اأمني عام  اأقام فيه، واأخربين  الذي 

الأمم املتحدة يف ذلك الوقت، بعد �صدور قرار اجلمعية العامة 

لالأمم املتحدة بانتخابه مديرًا تنفيذيًا ليونيب، وذكر له اأنه ل 

وجود  دون  من  اجلديد  الربنامج  هذا  عمل  يقود  اأن  ي�صتطيع 

�صخ�س قادر علميًا من الدول النامية كنائب له. كان تربيره 

من  واأنه  البتدائية،  الدرا�صة  �صوى  متعلمًا  لي�س  اأنه  لذلك 

متحم�صة  غري  زالت  ما  النامية  الدول  وكل  املتقدمة،  الدول 

لق�صية البيئة. ومن هنا جاء تركيزه على اأن يكون نائب مدير 

لي�س  اأنه  م�صيفًا  نامية،  دولة  ومن  العلميني  من  الربنامج 

لديه اأ�صماء اإل م�صطفى طلبه من م�صر لهذا املن�صب. وطلب 

على  امل�صرية  احلكومة  موافقة  على  يح�صل  اأن  فالدهامي  من 

مهندس البيئة العالمية يكتب تاريخ البيئة حصرياً في »البيئة والتنمية« 
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تعيني م�صطفى طلبه كاأمني عام م�صاعد لالأمم املتحدة نائبًا 

له، م�صرًا على اأنه بغري ذلك ل ميكن اأن يقود الربنامج ولي�س 

اأمامه اإل اأن ي�صتقيل.

من  ي�صل  عندما  العر�س  اأقبل  اأن  �صرتونغ  مني  وطلب 

البيئة،  جمال  يف  معه  بالعمل  اأرحب  اإنني  له  قلت  نيويورك. 

من  بقرار  معني  فاأنا  بيدي،  لي�س  �صيئًا  مني  يطلب  ولكنه 

جاء  واإذا  ل.  اأو  نعم  اأقول  اأن  اأ�صتطيع  ول  اجلمهورية،  رئي�س 

هو  ليقرر  اأوًل  اجلمهورية  رئي�س  اىل  يقدم  ف�صوف  عر�س 

القبول اأو الرف�س.

�صغري  وفد  يف  ليبيا  اىل  م�صافرًا  كنت  مبا�صرة  بعدها 

جمايل  يف  الــتــعــاون  الليبيني  امل�صوؤولني  مــع  لنناق�س 

طرابل�س  يف  الجتماع  ا�صتمر  الذرية.  والطاقة  الإلكرتونيات 

يل  يقولون  م�صاء  الفندق  اىل  عدت  كلما  وكنت  اأيام.  اأربعة 

تقول  م�صر  يف  اخلارجية  وزارة  من  تليفونية  مكاملة  جاءتك 

م�صر.  اىل  عدت  حتى  هذا  وا�صتمر  عاجاًل.  اأمــرًا  هناك  اإن 

ح�صن  الأ�صتاذ  وجدت  القاهرة  يف  الطائرة  من  نزلت  عندما 

يل،  عزيزًا  و�صديقًا  اخلارجية  لوزارة  وكياًل  كان  الذي  بلبل، 

اأيام  اأربعة  بك  الت�صال  حاولت  قال:  الطائرة.  باب  عند  واقفًا 

و�صلت  قال:  العاجل.  الأمر  هو  ما  �صاألته  اأجنح.  ومل  متتالية 

عامًا  اأمينًا  طلبه  م�صطفى  فيها  يطلب  فالدهامي  من  برقية 

الأمم  لربنامج  التنفيذي  للمدير  نائبًا  املتحدة  لالأمم  م�صاعدًا 

املتحدة للبيئة. واأ�صاف اأن �صديقي الدكتور مراد غالب، وزير 

الدكتور  بعمله  ويقوم  البالد  خارج  الوقت،  ذلك  يف  اخلارجية 

حامت  الدكتور  اطلع  وعندما  الإعالم.  وزير  حامت  القادر  عبد 

على الربقية راأى �صرورة عر�صها على رئي�س الوزراء، الدكتور 

نرد  اأن  قرر  الذي  ـ  جميعًا   عليهم  اللـه  رحمة  ـ   �صدقي   عزيز 

على فالدهامي باأن احلكومة امل�صرية موافقة.

الرئي�س  الــوزراء  رئي�س  ا�صتاأذن  هل  بلبل  ح�صن  �صاألت 

ال�صادات. فاأجاب: ل ت�صاألني، اأنا ل اأعرف، ت�صرف اأنت.

كان حافظ ا�صماعيلـ  رحمه اللـه ـ   يعمل م�صت�صارًا  للرئي�س 

وكان  ا�صماعيل،  عثمان  حممد  بعد  القومي،  لالأمن  ال�صادات 

�صديقًا عزيزًا اأي�صًا. �صاألته تليفونيًا فور و�صويل اإىل منزيل اإذا 

التي وردت  اأنا راأيت الربقية  كان قد عرف بهذا الطلب. قال: 

اأر الرد. فذكرت له ما علمت من ح�صن  من فالدهامي، لكن مل 

اإن  قال  قابلته  عندما  مكتبه.  يف  عليه  اأمر  اأن  فطلب  بلبل، 

ا�صتقالته،  تقدمي  الوزراء  رئي�س  من  طلب  ال�صادات  الرئي�س 

ت�صيري  يف  ي�صتمر  اأن  الرئي�س  منه  وطلب  وُقبلت،  وقدمها 

العمل. وقال اإن الرئي�س ال�صادات هو يف ال�صكندرية، ي�صكل 

الوزارة اجلديدة برئا�صته �صخ�صيًا. ثم اأردف: لن ن�صتطيع اأن 

نبلغه هذا الأمر لأنه منع الت�صال به متامًا.

نف�صه،  اليوم  م�صاء  تليفونيًا  ا�صماعيل  حافظ  حدثني 

وقال اإن الرئي�س ات�صل به وقال اإنه �صيح�صر اإىل القاهرة بعد 

ال�صرتاكي  لالحتاد  املركزية  اللجنة  اإىل  و�صيتحدث  يومني، 

ليعلن ا�صتقالة احلكومة وت�صكيله هو للحكومة اجلديدة، واإنه 

العايل  التعليم  على  املركزية  للجنة  حديثه  يف  يركز  اأن  يود 

العلمي  البحث  عن  مني  ورقة  يريد  واإنــه  العلمي،  والبحث 

اليوم  �صباح  يف  جاهزة  تكون  �صفحتني  اأو  �صفحة  حدود  يف 

�صائقـًا  يل  ير�صل  �صوف  ـ   ا�صماعيل   حافظ  ـ  واإنــه   التايل، 

يف  الرئي�س  اىل  لنقلها  لياأخذها  �صباحًا  الثامنة  ال�صاعة  يف 

املتحدة.  الأمم  مو�صوع  يف  فعل  عما  �صاألته  ال�صكندرية. 

تقول  فالدهامي  من  و�صلت  برقية  اإن  للرئي�س  قلت  اأجــاب: 

م�س  م�صطفى  فارغ،  كالم  »بال�س  الرئي�س:  فرد  وكذا.  كذا 

حافظ  يل  قال  ثم  احلكومة«.  يف  معاي  م�صتمر  هامي�صي، 

ا�صماعيل اإنه يعتقد اأن الرئي�س ال�صادات �صكل احلكومة فعاًل 

املركزية  اللجنة  يف  ي�صمني  �صوف  الذي  الت�صكيل  و�صيعلن 

بعد غد.

فوزي  حممود  الدكتور  ملقابلة  التايل  اليوم  يف  ذهبت 

م�صاعد رئي�س اجلمهوريةـ  وهو اأول رئي�س للوزراء عملت معه 

وكان رجاًل فا�صاًل عميق التفكري �صديد احلكمة ـ و�صرحت له 

ما جرى وما �صمعته من حافظ ا�صماعيل. قال: هذا املو�صوع 

خطري لأنه ي�صعنا يف موقف حرج مع الأمم املتحدة، والرئي�س 

فعاًل حظر مقابلة اأي �صخ�س، لكن هذا املو�صوع ل بد اأن اأنقله 

له قبل اأن يعلن القرار اجلمهوري بت�صكيل احلكومة اجلديدة.

�صافر حممود فوزي اىل ال�صكندرية، وقابل الرئي�س، الذي 

ا�صت�صاط غ�صبًا لأن رئي�س الوزراء وافق من دون ا�صت�صارته. 

)فرباير(  �صباط  يف  برئا�صته  الوزراء  جمل�س  ال�صادات  و�صكل 

واأ�صدر  اإ�صرائيل.  مع  للحرب  ا�صتعدادًا  هذا  وكان   ،1973

رئي�س  يح�صر  اأن  على  ين�س  جمهوريًا  قرارًا  ذاته  الوقت  يف 

اجتماعات  العامة  املخابرات  ورئي�س  العلمي  البحث  اأكادميية 

التي  الــوزراء  وجمل�س  ال�صرتاكي  لالحتاد  املركزية  اللجنة 

يراأ�صها رئي�س اجلمهورية.

اجلمهوري  القرار  توقيع  يرف�س  ال�صادات  الرئي�س  ظل 

باإعارتي اىل الأمم املتحدة من �صهر �صباط )فرباير( اىل �صهر 

اأخرى  مرة  فوزي  حممود  الدكتور  تدخل   .1973 )مايو(  اأيار 

بعد اأن طالت املدة، فاأقنع الرئي�س ووقع القرار.

هكذا يت�صح اأنها امل�صادفة فقط هي التي قادتني اىل العمل 

رئي�صًا  واأعنيَّ  ال�صباب  وزارة  اأترك  مل  فلو  املتحدة.  الأمم  يف 

لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا ملا عينت رئي�صًا للجنة 

لوفد  رئي�صًا  عينت  وملا  للبيئة،  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر  القومية 

م�صر اإىل املوؤمتر.

االلتحاق بـ »يونيب«
)مايو(  اأيار  يف  ليونيب،  املوقت  املقر  جنيف،  اىل  �صافرت 

اأيلول  ثم  )اأغ�صط�س(  اآب  يف  نريوبي  اإىل  ومنها   ،1973

)�صبتمرب( 1973.

طلبه م�ستقباًل ك�رت 

فالدهامي، اأمني عام االأمم 

املتحدة اآنذاك،  خالل زيارته

مقر »ي�نيب« يف نريوبي

عام 1981

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
نيروبي إلى  استوكهولم  من  »يونيب«...  والدة  األولى:  الحلقة 
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الرئي�س  طلب   ،1973 )اأكتوبر(  الأول  ت�صرين  حرب  بعد 

ـ  حجازي  عبدالعزيز  الدكتور  من   1974 اأوائل  يف  ال�صادات 

لأ�صغل  م�صر  اإىل  اأعود  اأن  ـ  للوزراء  رئي�صًا  اأ�صبح  قد  وكان 

من  اأكرث  الطلب  هذا  وعاود  العايل.  التعليم  وزير  من�صب 

اأزوره  وكنت  حجازي،  عبدالعزيز  ال�صديق  مني  طلب  مرة. 

عند مروري بالقاهرة يف اأواخر عام 1975، اأن اأ�صتعد للعودة 

بعد  امل�صتمر  الطلب  هذا  توقف  نريوبي.  اإىل  رجوعي  بعد 

ت�صكيل املرحوم ممدوح �صامل للوزارة اجلديدة خلفًا للدكتور 

حجازي.

كما  ـ   للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  عملي  ت�صلمت 

ذكرت ـ يف منت�صف اأيار )مايو( 1973 يف مقره يف جنيف. 

يونيب  انتقل  حني   ،1973 )اأغ�صط�س(  اآب  اآخر  اإىل  وبقيت 

اإىل مقره الدائم نريوبي يف اأول اأيلول )�صبتمرب( 1973.

بداأت عملي يف الأمم املتحدة ومعي عدد من التجارب:

العلمية  مدر�صته  له  جامعي  كاأ�صتاذ  العلمي  العمل   ●

وبحوثه الكثرية املن�صورة يف املجالت العلمية العاملية.

الأعلى  للمجل�س  عام  ك�صكرتري  التخطيطي  العمل   ●

للعلوم ورئي�س لأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ووزير  العايل  التعليم  لوزارة  كوكيل  التنفيذي  العمل   ●

والتكنولوجيا  العلمي  البحث  لأكادميية  ورئي�س  لل�صباب 

)بديل وزارة البحث العلمي(.

التنفيذي  املجل�س  يف  مناوب  كع�صو  الدويل  العمل   ●

لليون�صكو ورئي�س وفد م�صر اإىل موؤمتر الأمم املتحدة للبيئة 

يف ا�صتوكهومل 1972.

التنفيذي  املجل�س  يف  جتربتي  بيونيب  التحاقي  �صبق 

لليون�صكو، عندما كان ال�صدام حمتدمًا بني م�صر واإ�صرائيل 

منذ  م�صر  تديره  كانت  الذي  غزة  قطاع  يف  الكتب  ب�صاأن 

القطاع  يف  الكتب  لتغيري  الدائمة  اإ�صرائيل  وحماولت   1948

املجل�س  داخل  يتم  اخلالف  هذا  كان  امل�صرية.  الكتب  عن 

التنفيذي لليون�صكو طيلة الفرتة من 1966 اىل 1973، اأ�صا�صًا 

ولكن  الإ�صرائيلي.  والع�صو  املنتخب  امل�صري  الع�صو  بني 

غياب الع�صو املنتخب )وزير الثقافة اأو وزير التعليم العايل( 

القاهرة  يف  م�صوؤولياته  ب�صبب  الجتماعات  من  عدد  عن 

الإ�صرائيلي.  املندوب  مع  املبا�صرة  املواجهة  يف  اأنا  و�صعني 

اجتذاب  ــاولت  وحم الإقليمية  التكتالت  خاللها  عرفت 

من  الق�صوى  الفادة  وكيفية  اآخر،  اأو  جانب  اىل  الأ�صوات 

الأمم  جمال�س  من  جمل�س  يف  للعمل  الإجرائية  القواعد 

املتحدة.

جامعة  ن�صاأْت 
َ
اأ حني  العربية  جتربتي  اأي�صًا  هذا  �صبق 

والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  العربية  الدول 

موؤمتر  لها  وكان  العاملية،  اليون�صكو  ن�صق  على  )األي�صكو( 

دولة  كل  عن  ــدًا  واح ممثاًل  ي�صم  تنفيذي  وجمل�س  عــام 

عربية. وكنت اأنا ممثاًل مل�صر، وانتخبت اأول رئي�س للمجل�س 

اأع�صاء  مواقف  بني  الختالفات  كل  و�صاهدت  التنفيذي، 

احللول  اإيجاد  للمجل�س  رئا�صتي  طيلة  وحاولت  املجل�س، 

الو�صط التي يقبلها اجلميع. اأعتقد اأن جتربتي اأثناء درا�صتي 

يف لندن اأفادتني يف هذا املجال.

الأمم  يف  للعمل  انتقلت  عندما  معي  حملته  هذا  كل 

الوطني  امل�صتوى  على  التجارب  هذه  و�صاعدتني  املتحدة. 

والإقليمي والدويل يف اإدارة يونيب.

طلبه، رئي�س اأكادميية 

البحث العلمي يف م�سر 

يتحدث مع وزير التعليم 

العايل والبحث العلمي

يف ال�س�دان �س. اخلليفة، 

خالل م�ؤمتر االأمم املتحدة 

للبيئة االإن�سانية يف 

ا�ست�كه�مل، ال�س�يد،

5 حزيران )ي�ني�( 1972
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اختيار نيروبي مقرًا ليونيب
مل يكن اختيار نريوبي مقرًا لربنامج الأمم املتحدة للبيئة اأمرًا 

�صهاًل. عند اإقرار اإن�صاء الربنامج، عر�صت كينيا م�صروع قرار 

ي�صدر عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة من فقرتني، تن�س 

املتحدة  الأمم  يف  ُتن�صاأ  جديدة  منظمة  اأي  اأن  على  الأوىل 

منظمة  اأي  هناك  يكن  فلم  نامية.   دولة  يف  ُتن�صاأ  اأن  بد  ل 

وكندا  املتحدة  الوليات  خارج  املتحدة  الأمم  منظمات  من 

واإيطاليا و�صوي�صرا وفرن�صا واإنكلرتا، بل كانت كلها يف اأمريكا 

ال�صمالية واأوروبا الغربية. وتن�س الفقرة الثانية من م�صروع 

برنامج  ـ  اجلديدة  للمنظمة  مقرًا  نريوبي  اختيار  على  القرار 

الأمم املتحدة للبيئة.

وافقت كل الدول النامية على الفقرة الأوىل، ودار تناف�س 

على مقر الربنامج بني املك�صيك والهند وكينيا. فازت نريوبي 

�صخيًا.  عر�صها  وكان  وطبيعة،  جوًا  الأجمل  لأنها  )كينيا( 

نريوبي  يف  مركزًا  املتحدة  لالأمم  الكينية  احلكومة  قدمت 

جومو  اإىل  ن�صبة  للموؤمترات«،  كينياتا  »مركز  ا�صم  يحمل 

للمنظمة  قدموا  كينيا.  يف  للجمهورية  رئي�س  اأول  كينياتا 

احلادي  الطابق  من  املركز،  هذا  يف  طابقًا  ع�صر  �صتة  الوليدة 

ن�صف  بدفع  هم  يتكفلون  والع�صرين،  ال�صاد�س  حتى  ع�صر 

يف  فدان  مئة  اىل  بال�صافة  �صنوات،  خم�س  ملدة  اإيجارها 

منطقة غابات جيجريي خارج نريوبي مبا�صرة.

ال�صاد�س  الطابق  يف  ومكتبي  الربنامج  مدير  مكتب  كان 

جبلني  على  نطل  فكنا  كينياتا.  مركز  من  والع�صرين 

املقر امل�قت لربنامج االأمم املتحدة للبيئة )ي�نيب( يف نريوبي، كينيا عام 1978، وه� ال يزال م�ستخدمًا حتى الي�م ملكاتب برامج متعددة يف منظ�مة االمم املتحدة

املدخل اإىل مقر »ي�نيب« حاليًا

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
نيروبي إلى  استوكهولم  من  »يونيب«...  والدة  األولى:  الحلقة 
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بانوراما  كاملينجارو،  وماونت  كينيا  ماونت  هما  جميلني 

ويخدم  بالثلوج  كليًا  مغطى  كان  وكالهما  رائعة،  طبيعية 

�صياحة التزحلق على اجلليد يف ال�صتاء. هذان اجلبالن فقدا 

وي�صتخدم  العامل،  حرارة  معدل  ارتفاع  ب�صبب  اجلليد  معظم 

العاملي  والحــرتار  املناخ  تغري  على  الهامة  الأدلة  كاأحد  هذا 

.)Global Warming(

اأعمال ذكيًا  كان موري�س �صرتونغ، مدير الربنامج، رجل 

اإىل اأبعد احلدود، على رغم اأنه مل يح�صل اإل على قدر حمدود 

من التعليم. وهو كرر اأكرث من مرة اأنه يرى اأن برنامج البيئة 

اإدارته.  يف  ال�صتمرار  عليه  وي�صعب  علميًا  برناجمًا  اأ�صبح 

�صنوات  ثالث  من  اأقل  بعد  الكندية،  احلكومة  �صرتونغ  اأقنع 

اأن�صاأت  للطاقة.  كندية  موؤ�ص�صة  باإن�صاء  ليونيب،  اإدارته  على 

يف  يونيب  وترك  لها،  رئي�صًا  �صرتونغ  وعني  املوؤ�ص�صة،  كندا 

نهاية 1975.

لقرار  طبقًا  ليونيب،  التنفيذي  للمدير  املقررة  املدة  كانت 

اأربع �صنوات. ات�صل بي الأمني العام لالأمم  اإن�صاء الربنامج، 

اأكون  اأن  يريدين  اإنه  وقال  فالدهامي،  كورت  اآنذاك  املتحدة 

مديرًا للمنظمة بالإنابة خالل ال�صنة الباقية من فرتة موري�س 

ي�صمح  ما  يونيب  اإن�صاء  قرار  يف  هناك  لي�س  قلت  �صرتونغ. 

اأن مدير املنظمة ينتخب من  بهذا، فقرار الإن�صاء ين�س على 

وكون  �صنوات،  اأربع  ملدة  املتحدة،  لالأمم  العامة  اجلمعية 

�صرتونغ بقي ثالث �صنوات فقط يعني، يف تقديري، اأن تكون 

ال�صنة الباقية بالنتخاب من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

وافق فالدهامي على هذا الراأي، واأعلنت الأمم املتحدة عن 

للمن�صب،  خمتلفة  اأ�صماء  احلكومات  قدمت  املن�صب.  خلو 

ودعا فالدهامي، طبقًا للنظام املتبع يف الأمم املتحدة، روؤ�صاء 

الغربية،  واأوروبــا  اأفريقيا،  ملقابلته:  الإقليمية  املجموعات 

واأوروبا ال�صرقية )كانت اأوروبا جمموعتني يف ذلك الوقت(، 

الالتينية  واأمريكا  ال�صمالية،  واأمريكا  والبا�صيفيكي،  واآ�صيا 

ا�صمي  وقدم  املر�صحة.  الأ�صماء  لهم  قدم  الكاريبي.  ودول 

ب�صفتي نائب مدير املنظمة، لأن م�صر مل تتقدم برت�صيحي. 

فوجد اأن غالبية الدول توؤيد م�صطفى طلبه، وقدم ا�صمي فقط 

لل�صنة  بالإجماع  وانتخبت  املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية 

اعتقادي  يف   .)1976( �صرتونغ  موري�س  فرتة  من  الباقية 

واأن  بالإن�صاء  عهد  حديث  الربنامج  اأن  ترى  كانت  الدول  اأن 

انتخابي ميثل ال�صتمرارية.

اأ�صماء  ير�صح  الــدول  من  عدد  بداأ  ال�صنة  تلك  نهاية  يف 

اأعاد  برت�صيحي،  م�صر  تتقدم  ومل  الربنامج،  مدير  ملن�صب 

الأ�صماء،  على  الدول  مع  نف�صه  الت�صاور  اأ�صلوب  فالدهامي 

ذلك  يف  للربنامج  التنفيذي  املدير  باعتباري  ا�صمي  ومعها 

�صنوات  اأربع  ملدة  بالإجماع  انتخابي  اإىل  الأمر  انتهى  الوقت. 

 .1984 ـ   1981 للفرتة  نف�صه  الأمــر  وتكرر   .)1980 )1977ـ 

اأمني عام جديد لالأمم املتحدة هو برييز دي كويالر،  انُتخب 

عام  انتخابي  اأعيد  اأخرى  ومرة  يونيب  ملدير  الرت�صيح  وعاد 

1985، ثم اأعيد انتخابي للمرة اخلام�صة ملدة اأربع �صنوات من 

1989 حتى 1992.

قلت،  كما  كان،  �صرتونغ.  موري�س  �صـديقـي  اىل  اأعود 

نريوبي،  يف  العمل  من  �صنتني  بعد  جدًا.  ذكيًا  اأعمال  رجل 

قيمة  مقدمًا  تدفع  اأن  الكينية  احلكومة  على  �صرتونغ  اقرتح 

عن  املئة(  يف   50( ن�صغله  الذي  املقر  اإيجار  يف  م�صاهمتها 

على  الكينية  احلكومة  ووافقت  الباقية،  الثالث  ال�صنوات 

ذلك. عاد �صرتونغ بعد ذلك اىل جمل�س املحافظني يف يونيب 

واأخطرهم باأنه ح�صل على مليون دولر، هو ن�صيب احلكومة 

وطلب  التالية.  الثالث  ال�صنوات  عن  الإيجار  يف  الكينية 

من  ي�صتدين  اأن  وعلى  املبلغ،  هذا  قبول  على  املجل�س  موافقة 

خا�صًا  مبنى  لي�صيد  اأخرى  دولر  مليون  املنظمة  �صندوق 

لنا  قدمتها  التي  الأر�س  على  للبيئة  املتحدة  الأمم  بربنامج 

تعادل  �صنوية  اأق�صاط  على  دولر  املليون  يعيد  واأن  كينيا، 

قيمة الإيجار بعد النتقال اإىل املبنى اجلديد.

نهاية  يف  ت�صلمناه  ب�صيطًا  مبنى  و�صّيدنا  املجل�س،  وافق 

اجلديد  من�صبه  لتويل  نريوبي  �صرتونغ  غادر  اأن  بعد   ،1975

يف كندا مبا�صرة.

غرو هارمل برونتالند، 

رئي�سة وزراء الرنوج، ت�قع 

معاهدة التن�ع البي�ل�جي 

بالنيابة عن بالدها، خالل 

م�ؤمتر االأمم املتحدة للبيئة 

والتنمية يف ري� دي جانريو، 

الربازيل، يف حزيران 

)ي�ني�( 1992. ويبدو 

الدكت�ر طلبه اإىل اليمني
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شخصيات يف حياتي

محمد عبد الفتاح القّصاص

التحق حممد الق�صا�س بكلية العلوم بعد التحاقي بها ب�صنة 

بعد  ولكن  الدرا�صة.  فرتة  اأثناء  كثريًا  نرتبط  مل  ــدة.  واح

ال�صلة  وتوثقت  معيدًا  عني  ـ   )1944( ب�صنة  بعدي  ـ  تخرجه 

ق�صم  يف  ياأتينا  وكان  الربل�س،  برج  من  الق�صا�س  بيننا. 

النبات بال�صردين والف�صيخ الرائع.

بعثة  يف  �صنة  بعد  وتبعني  اإنكلرتا،  اىل  بعثة  يف  اأُوفدت 

يف  يدر�س  وكان  لندن،  يف  اأدر�س  كنت  اأي�صًا.  اإنكلرتا  اىل 

القاهرة  اىل  عدت  حتى  با�صتمرار  نتزاور  كنا  كامربيدج. 

النبات،  ق�صم  يف  مدر�صني  اأ�صبحنا  بعام.  بعدي  هو  وعاد 

�صلتي  تنقطع  مل  اأ�صتاذين.  ثم  م�صاعدين،  اأ�صتاذين  ثم 

اآذار   21 يف  تويف  حتى  عامًا  �صبعني  قرابة  منذ  بالق�صا�س 

�صالتنا  وتوثقت  فريدة،  ال�صيدة  تــزوج   .2012 )مار�س( 

ال�صيدة  اأن تويف، وا�صتمرت قوية بعد وفاته مع  العائلية اىل 

حرمه وولده �صريف وكرميته عايدة.

بيئة  جمال  يف  العامليني  ــرباء  اخل اأحــد  كان  الق�صا�س 

اأحد كبار امل�صت�صارين يل يف يونيب، ويرجع  ال�صحراء. كان 

املتحدة  الأمم  موؤمتر  وعقد  باإعداد  جناحي  يف  الف�صل  اإليه 

امل�صت�صار  كان  اأنه  كما  برناجمه.  وتنفيذ   1977 عام  للت�صحر 

الرئي�صي خالل كل املفاو�صات التي جرت للو�صول اىل اتفاقية 

الأمم املتحدة ملواجهة الت�صحر.

يكتب  اأنه  اإىل  اإ�صافة  العربية،  اللغة  يف  حجة  اأي�صًا  كان 

يف  ع�صوًا  اختري  اأكرث.  ورمبا  العربية  ب�صهولة  النكليزية 

البارزين  الأع�صاء  اأحد  اأنه  اإىل  اإ�صافة  العربية،  اللغة  جممع 

يف املجمع العلمي امل�صري، اأقدم املوؤ�ص�صات العلمية يف م�صر 

الذي اأن�صاأه نابوليون بونابارت.

لالحتاد  رئي�صًا  الق�صا�س  انتخب  ليونيب،  قيادتي  اأثناء 

 International Union for the(( الدويل حلماية الطبيعة

Conservation of Nature – IUCN. كانت كل الأفكار يف 
تلك املنظمة تدور حول املحميات الطبيعية وحماية الطبيعة. 

احلفاظ  م�صطلح  معنى  عن  طوياًل  ـ  واأنا  الق�صا�س  ـ  حتدثنا 

واتفقنا   )Conservation of Nature( الطبيعة  على 

الرثوة  م�صادر  على  احلفاظ  ي�صبح  اأن  يلزم  املفهوم  اأن  على 

الطبيعية با�صتخدامها ا�صتخدامًا ر�صيدًا .

وحتركت  ذلك،  اىل  را�صخ  وبعلم  بجـراأة  الق�صا�س  دعا 

احلياة  و�صندوق  يونيب  مع  بال�صرتاك  واأ�صدرت  املنظمة 

 World( للطبيعة  العاملي  امليثاق   )WWF( الــربيــة 

حلفـظ  العامليـة  ال�صرتاتيجيـة  ثم   ،)Charter of Nature
اأعلنها   )World Conservation Strategy( الطبيعة 

واأقرتها  م�صرتك  �صحايف  موؤمتر  يف  الثالث  املنظمات  مديرو 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.

منهما  كل  مدة  دورتني  بعد  املنظمة  تلك  الق�صا�س  ترك 

اأربع �صنوات، هي اأق�صى ما ميكن اأن ينتخب لها رئي�س، غريَّ 

تغيريًا  كثرية  عقودًا  دامت  التي  املنظمة  تلك  مفاهيم  فيها 

�صاماًل.

اأخي املرحوم حممد الق�صا�س كان ل مير اأ�صبوع من دون 

به  اعتززت  عمر  �صديق  مرات.  عنه  اأ�صاأل  اأو  عني  ي�صاأل  اأن 

و�صوف اأعتز به طيلة حياتي. كان بالن�صبة اإيل ما قاله العرب 

واأن  بالرحمة  له  الـله  اأدعو  اأمك.  تلده  مل  لك  اأخ  رب  قدميًا: 

وللعامل  لوطنه  قدمه  ما  مقابل  اجلزاء  خري  اآخرته  يف  يجزيه 

ـ  وزمالءه  واأ�صدقاءه  اأ�صرته  ـ  جميعًا  واأعاننا  وجهد،  علم  من 

على حتمل هذا الفقد الكبري.

مذكرات مصطفى كمال طلبه  
نيروبي إلى  استوكهولم  من  »يونيب«...  والدة  األولى:  الحلقة 

مر بي يف حياتي آالف من البشر من مختلف الجنسيات واملستويات. أعتقد أنه يصعب ىلع أي 
إنسان أن يذكر كل من قابله، خاصة اذا تعرض مثلي للعمل الدولي لفترة طويلة وزار والتقى 

علماء ومحامين ومسؤولين يف أكثر من ثمانين دولة.
لكن هناك أسماء تركت موقعًا خاصًا يف نفسي، وهناك مواقف مع أشخاص بعينهم ال 
تمحى من ذاكرتي. وسيتم نشرها بالتوالي شهريًا  ىلع حلقات من فترات زمنية متنوعة.

مصطفى كمال طلبه
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نجيب صعب

ومار�صها.  ال�صحافة  اأي�صًا  در�س  لبناين  معماري  مهند�س 

ــالم.  الإع اإدارة  يف  يونيب  يف  معي  العملية  حياته  بــداأ 

ترك  الت�صور.  كل  فاقت  بدرجة  البيئة  لق�صايا  حتم�س 

لكنه  الهند�صي،  العمل  ليمار�س  مبكرة  مرحلة  يف  يونيب 

ا�صتمر يف تاأدية مهام ا�صت�صارية للمنظمة، واأقام يف هولندا 

ناجحًا  عماًل  يرتك  اأن   1996 عام  جنيب  قرر  زوجته.  موطن 

ويرتك  العاملية،  ال�صركات  لكربيات  هند�صي  كم�صت�صار 

جملة  لي�صدر  لبنان  اىل  ويعود  اأوروبــا،  يف  هادئة  حياة 

العامل  اىل  العربية  باللغة  موجهة  والتنمية«  »البيئة  با�صم 

العربية  النظرة  لت�صتت  نظرًا  عليه  اأ�صفقت  كله.  العربي 

الأفكار  وتباعد  بها  الهتمامات  وتغاير  البيئة  ق�صايا  حول 

واأ�صبحت  التجربة،  وبداأ  غامر  جنيب  لكن  الأولويات.  حول 

العربي،  العامل  كل  يف  والتنمية«معروفة  »البيئة  جملة 

العربية  ال�صحافة  اليها  تعود  مراجع  موادها  واأ�صبحت 

اإقليمية  بيئية  جملة  واآخر  اأول  اأعتربها  واأنا  والدار�صون. 

عربية ذات م�صتوى رفيع. تعّر�س يف افتتاحياته مل�صكالت 

البيئة العربية ب�صدق واأمانة اأعجبت الكثريين، ولكنها اأي�صًا 

اأغ�صبت الكثريين. وكان فكري دائمًا يف �صف جنيب، لأنه 

ل يجامل بل يقول احلقيقة، ولكن ال�صراحة ل بد اأن تغ�صب 

البع�س.

نن�صئ  اأن  املجلة،  اأمــر  ا�صتقر  اأن  بعد  جنيب،  اقــرتح 

اإقليمية  منظمة  كاأول  والتنمية«  للبيئة  العربي  »املنتدى 

ميينًا  و�صافر  وكافح  وجاهد  املو�صوع.  يف  حكومية  غري 

وي�صارًا للح�صول على الدعم املايل واملعنوي لإن�صاء املنتدى. 

اتفقنا  عدة.  ل�صنوات  املنتدى  اأمناء  جمل�س  راأ�صت  وجنح. 

على اأن اأهم ما ميكن اأن يقوم به املنتدى اإعداد تقارير �صنوية 

عن حالة البيئة العربية، تكتب بلغة تخاطب املواطن العادي 

كل  مرة  الكبري.  العربي  وطنه  يف  البيئة  مب�صاكل  وتعّرفه 

خم�س �صنوات يكون التقرير �صاماًل، ويتناول ق�صايا حمددة 

يف كل �صنة بينها. جنح جنيب يف حتقيق ذلك. ُعر�صت �صتة 

تقارير حتى الآن على املوؤمتر العام للمنتدى، الذي يعقد يف 

�صهر ت�صرين الأول )اأكتوبر( اأو ت�صرين الثاين )نوفمرب( من 

كل عام وي�صم ممثلني عن كل الدول العربية، بينهم الوزراء 

والأكادمييون واملنظمات غري احلكومية، ويدعى حل�صوره 

التقرير  اإىل  ا�صتندُت  وقد  الأجانب.  اخلرباء  من  الكثريون 

مذكراتي  من  الثاين  الف�صل  يف  كتبته  ما  يف  املف�صل  الأول 

عن حالة البيئة يف العامل العربي.

در�س  حيث  اأولده،  اإىل  انتقل  بالبيئة  جنيب  �صغف 

كامربيدج  جامعتي  يف  والبيئة  الطاقة  �صيا�صات  البكر  ابنه 

كرميته  وتعمل  الأمريكية.  هوبكنز  وجونز  الربيطانية 

للح�صول على الدكتوراه يف القانون الدويل يف جامعة لندن 

اأثر تغرّي املناخ على حقوق الإن�صان. �صعدُت بها حني  حول 

ا�صت�صارتني حول خمطط بحثها.

عن  الوحيدة  الإقليمية  العربية  املجلة  موؤ�ص�س  جنيب، 

للبيئة  العربي  »املنتدى  عام  واأمــني  والتنمية«   »البيئة 

الإقليمية  احلكومية  غري  املنظمة  اأخرى،  مرة  والتنمية«، 

بي  الت�صال  دائم  زال  ما  املجال،  هذا  يف  الوحيدة  العربية 

والت�صاور معي يف ما يقوم به املنتدى.

دعائي له با�صتمرار التوفيق والعطاء.  

مهندس البيئة العالمية يكتب تاريخ البيئة حصرياً في »البيئة والتنمية« 

م�سطفى كمال طلبه 

وجنيب �سعب خالل امل�ؤمتر 

ال�سن�ي للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )اأفد( يف 

املنامة، البحرين، عام 2008

وليام براون

كلية  يف  النبات  اأمرا�س  اأ�صتاذ  براون  وليام  الدكتور  كان 

العلوم بالكلية المرباطورية للعلوم والتكنولوجيا يف لندن.

 ،1949 عام  اإ�صرافه  حتت  الدكتوراه  على  ح�صلت  اأن  بعد 

ال�صكر  له  لأقدم  مكتبه  يف  زرته  الوطن،  اإىل  عودتي  وقبل 

اأمام  كر�صيه  على  للخلف  وتراجع  اأمامه  اأجل�صني  واأودعه. 

كل  جزءين،  من  ر�صالة  اأعددَت  لقد  وقال:  اإيل  ونظر  املكتب 

على  للح�صول  يرقى  ـ  اخلارجي  املمتحن  باعرتاف  ـ  منهما 

درجة الدكتوراه. وقد مر علي عدد من امل�صريني عملوا حتت 

اإ�صرايف، كلهم كانوا متميزين، ولكني مل اأ�صمع بعد عودتهم 

اإل عن واحد منهم فقط يف جمال البحث العلمي.  اإىل م�صر 

بكر�صي  ت�صتمتعون  م�صر  اإىل  تعودون  عندما  اأنكم  يبدو 

مريح، ت�صربون القهوة وتقراأون اجلرائد وتن�صون العلم.

ثبت يف ذهني هذا الكالم.

اإىل  عودتي  قبل  كامربيدج  اأزور  اأن  علي  لإ�صراره  كان 

الكربى  املدر�صة  يف  يتم  ما  بع�س  على  للتعرف  الوطن 

بروك�س  الأ�صتاذ  مدر�صة  ـ  تخ�ص�صي  جمال  يف  ــرى  الأخ

مهاترات،  ول  تعاٍل  ل  نف�صي.  يف  الأثر  اأكرب  ـ  كامربيدج  يف 

ورمبا  اإنكلرتا  يف  مدر�صتني  اأكرب  بني  متبادل  احرتام  واإمنا 

اأن  رغم  هذا  مت  املجال.  هذا  يف  الوقت  ذلك  يف  كله  العامل  يف 

ال�صائد يف ذلك الوقت كان اأن جامعات اأك�صفورد وكامربيدج 

واإمبرييال ل تدعو اإن�صانًا بلقب »دكتور« من احلا�صلني على 

الدكتوراه من جامعات اأخرى. كان اجلميع بالن�صبة اإىل كل 

■ منها »ال�صيد« ).Mr(  ما عدا خريجيها. 
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اأ�شجار القرم 

اأو املنغروف

محمية القرم والحفية

تحكي طبيعة الشارقة
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أثمرت جهود الحماية عودة ملحوظة للتنوع الحيوي 
إلى هذه املنطقة املميزة التي أدرجت ىلع قائمة 

اتفاقية »رامسار« لحماية األراضي الرطبة

ال�شارقة ـ  »البيئة والتنمية«

من مرتفعات جبال احلجر، نزواًل اإىل غابات 

ال�شمر يف ال�شهول الفي�شية، و�شواًل اىل ال�شهول 

املاحلة وال�شاطئ وغابات القرم اأو املنغروف، حتفل حممية 

اأ�شجار القرم واحلفية يف ال�شارقة بنظم بيئية متنوعة 

جعلتها موئاًل الأنواع كثرية من الكائنات الربية والبحرية.

اأن�شئت املحمية يف خور كلباء مبر�شوم اأمريي يف 

30 متوز )يوليو( 2012. وكانت هيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية يف ال�شارقة تهيئها منذ عام 1999 كي تكون 

اإحدى املناطق املحمية املهمة يف املنطقة، كونها تتمتع 

بتنوع بيولوجي غني، ف�شاًل عن اأهميتها التاريخية حيث 

مت العثور فيها على اآثار تعود اإىل 3000 �شنة قبل امليالد.

وكان الهدف من اإن�شاء املحمية اإعادة تاأهيل الطبيعة 

الفطرية التي كانت موطنًا لكنوز اندثرت ب�شبب تعر�شها 

لعمليات تخريب، مثل ال�شيد اجلائر واملمار�شة الب�شرية 

اخلاطئة. وتطمح الهيئة اإىل جعلها منطقة م�شتدامة 

قابلة للنمو االقت�شادي وقادرة على تقدمي فر�ص العمل 

واالأعمال والتعليم حمليًا ودوليًا.

تعي�ص يف هذه املحمية اأنواع كثرية من الطيور املائية، 

مثل البل�شون االأبي�ص والبل�شون الرمادي والهازجة 

والفالمنغو والنوار�ص. وهي مالذ للرفراف املطوق التي 

يواجه خطر االنقرا�ص وال يفق�ص اإال يف كلباء حيث يوجد 

منه االآن 55 زوجًا فقط. وقد �شجلت فيها زواحف نادرة 

مثل ال�شحلية ذات االأ�شابع الطويلة التي تنفرد املحمية 

با�شتيطانها، وال�شالحف اخل�شراء املهددة باالنقرا�ص، 

وحيوانات مل يتم ت�شجيل وجودها �شابقًا يف املنطقة 

و�شيتم االإعالن عنها قريبًا.

قرم وسمر
ت�شم املحمية اإحدى اأكرب واأقدم غابات القرم من نوع 

Avicennia marina. وتنمو هذه االأ�شجار وال�شجريات 
يف مناطق ما بني املد واجلزر على ال�شواحل. وهي مقاومة 

للملوحة بف�شل خوا�ص ت�شاعدها على التكيف، كاإفراز 

االأمالح عن طريق »غدد« ملحية وتركيزها يف االأوراق ثم 

التخل�ص منها. كذلك تتميز بانت�شار جذورها الهوائية يف 

م�شافات متفرقة من االأرا�شي الطينية حيث تكون الرتبة 

فقرية باالأوك�شيجني، حتى قيل اإن هذه االأ�شجار »تتنف�ص 

من خالل جذورها«.

متثل اأ�شجار القرم ج�شرًا وا�شاًل بني النظم البيئية 

يف الرب والبحر، وتعترب من اأكرث االأرا�شي الرطبة اإنتاجًا 

وتنوعًا. وهي حا�شنة لالأ�شماك والرخويات واملحار 

والروبيان والق�شريات ك�شرطان البحر، وتع�ش�ص فيها 

اأعداد كبرية من الطيور، وترتدد عليها اأنواع من الثدييات 

طيور مائية 

تلوذ باملحمية
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غزالن من نوع الدماين مت اطالقها يف املحمية

اأ�شجار ال�شمر )اأكا�شيا( يف منطقة احلفية
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والزواحف والربمائيات واحل�شرات. وتعمل على حماية 

ال�شواطئ املنخف�شة من االأمواج والرياح وحركة املد 

واجلزر، ولها دور فعال يف امت�شا�ص ملوثات مياه ال�شرف 

ال�شحي، كما تعترب خمازن هامة للكربون.

 )Acacia tortilis( وتنت�شر اأ�شجار ال�شمر اأو االأكا�شيا

يف اأرجاء منطقة احلفية، التي ت�شمل مرتفعات جبلية 

و�شهواًل ح�شوية، وال�شمر من اأهم االأ�شجار املعمرة 

املحلية التي تنمو طبيعيًا يف دولة االإمارات، وت�شتخدم 

يف جماالت الت�شجري وجتميل املناظر. تتحمل اجلفاف 

وامللوحة، اإذ تنمو يف مناطق يقل فيها املطر ال�شنوي عن 

40 مليمرتًا ، وميكنها النمو يف مناطق الكثبان الرملية 

واملنحدرات ال�شخرية والرتبة احل�شوية. وتعترب م�شدر 

غذاء للحيوانات، اإذ حتتوي اأوراقها على ن�شبة وافرة من 

الربوتني. كما تعمل على حماية الرتبة من االجنراف 

ومكافحة الت�شحر، وي�شتخدم خ�شبها يف البناء و�شنع 

اأجود اأنواع الفحم، ويعترب زهرها م�شـدرًا جيدًا للرحيق 

الذي ينتج منه النحل اأجود اأنواع الع�شل. وت�شتخدم 

االأوراق والقلف والبذور وال�شمغ االأحمر امل�شتخرج منها يف 

الطب ال�شعبي.

إطالق حيوانات نادرة
يف اآذار )مار�ص( 2013 مت اإدراج حممية اأ�شجار القرم 

واحلفية �شمن اتفاقية حماية االأرا�شي الرطبة )رام�شار(. 

وقالت هنا �شيف ال�شويدي، رئي�شة هيئة البيئة واملحميات 

الطبيعية يف ال�شارقة، اإن امل�شوحات احلديثة اأظهرت 

عودة التنوع احليوي اإىل املنطقة ب�شكل مثري، وُر�شدت 

اأع�شا�ص جديدة لل�شالحف البحرية واأ�شراب كبرية من 

الطيور النادرة وكائنات اأخرى تزايدت اأعدادها.

ومت موؤخرًا اإطالق ع�شرين غزااًل من نوع الدماين النادر 

يف املحمية. وتخطط الهيئة الإطالق حيوانات اأخرى 

مهددة باالنقرا�ص، وتعمل على توطني اأنواع من الطيور 

واحليوانات الربية التي كانت تزدهر يف املنطقة ال�شتعادة 

نظمها البيئية ال�شابقة.

وبداأ العمل على اإقامة مركز للزوار �شمن املحمية، 

�شي�شم معر�شًا الأنواع من احليوانات املحلية مثل 

الزواحف والثعالب والقطط الربية والطيور والغزالن 

اجلبلية، كما �شيت�شمن غرفًا للتعلم واإقامة ور�ص العمل 

والتدريب. و�شوف تن�شاأ مزارع وحظائر للماعز واجلمال 

واخلراف، فيتمكن الزوار، خ�شو�شًا االأطفال، من 

اال�شتمتاع بوقتهم خارج املركز اأي�شًا.

وجترى درا�شات وبحوث علمية حول خمزون املنطقة 

من التنوع احليوي. ويتم االآن اإعداد خطة متكاملة لتاأهيل 

حممية اأ�شجار القرم واحلفية كي تكون موقعًا ا�شرتاتيجيًا 

للبحوث العلمية واأن�شطة التوعية والتعلم البيئي، ف�شاًل 

عن االأن�شطة ال�شياحية املرتكزة على معايري ال�شياحة 

■ البيئية العاملية. 

ق الرفراف املطوَّ

املهدد باالنقرا�ض

�شلحفاة خ�شراء
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الغابة 
السوداء

رئة أملانيا األسطورية

الو�شق  االأوروبي المهدد باالنقرا�ض تم اطالق اأعداد منه موؤخرًا في الغابة ال�شوداء

جبال ووهاد تغطيها غابات كثيفة، 
اشتهرت منذ القدم بأساطيرها، وهي 
اآلن أكبر متنزه وطني يف أملانيا ومن 

أشهر املناطق السياحية يف العالم
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فريبرغ  ـ  »البيئة والتنمية«

اكت�شبت الغـابة ال�شوداء ا�شمها من الالتينيـة 

Silva Nigra، اإذ وجدها الرومان مكانًا وعرًا 
كاحلًا حيث اأ�شجار ال�شنوبر والتنوب حتجب �شوء ال�شم�ص. 

وُن�شجت بوحي منها اأ�شاطري اأملانية، من اأ�شهرها »هان�شل 

وغريتل« و»ال�شغرية والذئب«.

متتد الغابة ال�شوداء بطول 200 كيلومرت وعر�ص 60 

كيلومرتًا يف جنوب غرب اأملانيا. وتتكون من اأرا�ص جبلية 

يرتاوح ارتفاعها عن �شطح البحر بني 200 و1500 مرت. 

وتتنوع ت�شاري�شها بني غابات كثيفة يف ال�شمال واأقل كثافة 

يف الو�شط، بينما ت�شود يف اجلنوب �شل�شلة جبال تنحدر 

اىل نهر الراين وت�شكل نحو ثلثي م�شاحة الغابة، واأعالها 

قمة جبل فيلدبرغ الذي يبلغ ارتفاعه 1493 مرتًا، وفيه 

تاأ�ش�ص اأول ناد للتزلج يف و�شط اأوروبا.

يتخلل الغابة عدد من االأنهار، منها نهر الدانوب الذي 

ينبع منها وي�شكل ملتقى نهري بريغا�ص وبريغ. وت�شود 

كتاب الطبيعة

ما زالت قطعان االأيائل تعي�ض بحرية في الغابة ال�شوداء

اأ�شجار التنوب الكثيفة من نوع دوغال�ض تنت�شر في الغابة وتحجب �شوء ال�شم�ض في بع�ض اأنحائها 
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معظم اأرجائها اأ�شجار ال�شنوبر والتنوب التي يزرع بع�شها 

الأغرا�ص جتارية. وكما هي احلال يف غابات اأخرى، قطعت 

اأ�شجار بع�ص مناطق الغابة ب�شكل مكثف لالجتار بخ�شبها، 

كما مت ا�شتبدال االأ�شجار القدمية ذات اخل�شب ال�شلب 

باأ�شجار �شنوبرية �شريعة النمو.

ال�شياحة هي القطاع الرئي�شي يف الغابة ال�شوداء، 

التي تتخللها �شبكة ممرات تنا�شب ريا�شة امل�شي وركوب 

الدراجات والتزلج. ويبلغ الطول االجمايل لهذه ال�شبكة 

نحو 23 األف كيلومرت، تتوىل �شيانتها والعناية بها »جمعية 

الغابة ال�شوداء« التي تاأ�ش�شت قبل اأكرث من 130 �شنة وت�شم 

نحو 90 األف ع�شو.

تنت�شر يف الغابة قرى تاريخية وبحريات جليدية 

و�شالالت ت�شكل وجهات �شياحية فريدة، منها �شالالت 

تريربغ االأ�شهر يف اأملانيا. وفيها عدد كبري من الفنادق 

واال�شرتاحات التي تقدم األوانًا من املاأكوالت املحلية.

تزخر الغابة ال�شوداء باحلياة. ومن حيواناتها الربية 

الكبرية الدب البني واخلنزير الربي والو�شق االأوروبي الذي 

بات مهددًا باالنقرا�ص. وتروم يف اأرجائها اأنواع من االأيائل، 

خ�شو�شًا الرو والغزال االأحمر. ومن حيواناتها ال�شغرية 

االأرنب الربي والثعلب االأحمر وال�شنجاب االأحمر والغرير. 

وتلوذ بها مئات االأنواع من الطيور، منها الطيهوج والبوم 

الن�شري.

وتربى يف الغابة قطعـان اأبقار من �شاللة »هنرتفالد« 

التي باتت اأندر االأبقار االأوروبية.

احلفر على اخل�شب مهنة تقليدية يف الغابة ال�شوداء. 

ويتمـيز يف هذا القطـاع �شانعـو ال�شاعات امليكانيكيـة 

الدقيقة التي تبـاع كتحف، خ�شو�شًا �شاعات الـ»كـوكو« 

التي ت�شنع يف املنطقـة منذ قرون. وي�شتهر يف الغابة 

متحف مك�شوف لل�شاعات التي تـروي �شـورة حياة 

املزارعني يف القرنني ال�شاد�ص ع�شر وال�شابع ع�شر.

لعل خري دليل على جمال الغابة ال�شوداء وهدوئها ن�شب 

ال�شيا�شي االأملاين ب�شمارك يف تريربغ، فهو كان يق�شد 

املنطقة يف القرن التا�شع ع�شر للراحة، بعيدًا عن هموم 

■ ال�شيا�شة يف برلني. 

�شاعات الحائط الخ�شبية �شناعة تقليدية ل�شكان الغابة

ثعلب اأحمر

يطارد فاأرًا

على الثلج

بومة ن�شرية
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نتائج مسابقة »أفد« للمدارس العربية

عبدالهادي النجار

�إىل  �مل�سابقة  هذه  تنظيم  خالل  من  �ملنتدى  �سعى 

�عتماد  على  �لعربي  �لعامل  يف  �ملد�ر�س  ت�سجيع 

�ملعارف وتبّني �لن�ساطات �لبيئية �لتي �حتو�ها دليل »�لبيئة 

تهتّم  مدر�سية  بيئية  نو�ٍد  �إن�ساء  ذلك  يف  مبا  �ملدر�سة«،  يف 

بن�سر �لوعي و�لعمل �لبيئي لدى �لتالميذ و�سواًل �إىل �أهاليهم 

وجمتمعاتهم.

و�سائل  حتّققه  �لذي  �لتفاعل  من  �ملنتدى  ��ستفاد  وقد 

عاماًل  ليكون  �لفي�سبوك،  �سيما  وال  �الجتماعي،  �لتو��سل 

روح  وتعزيز  �مل�ساركة  �ملد�ر�س  الأن�سطة  �لرتويج  يف  هامًا 

�سيعملون  �لذين  تالميذها  لدى  و�ملبادرة  و�لتعاون  �ملناف�سة 

بها،  يقومون  �لتي  �لفعاليات  �أخبار  ن�سر  على  باأنف�سهم 

م�ساهمات  خالل  من  يتلّم�سون  ويافعني  �سغار  كاإعالميني 

�لقّر�ء و�ملتابعني �الأثر �الإيجابي �لذي يرتكه ن�ساطهم �لبيئي 

على �ملجتمع و�ملحيط حولهم.

�ساركت يف م�سابقة »�لبيئة يف �ملدر�سة« 122 مدر�سة من 

خمتلف �أنحاء �لعامل �لعربي، و�سلت 27 منها �إىل �لت�سفيات. 

لبنان  هي  عربية  دول  خم�س  من  �ملد�ر�س  م�ساركات  وبرزت 

�مل�سابقة  �أظهرت  وقد  و�ليمن.  و�الأردن  و�جلز�ئر  و�الإمار�ت 

تناف�سًا �سديدً� بني مد�ر�س هذه �لدول، ال �سيما على �ملر�كز 

�الأوىل، وفق ما �أظهرته �لنتائج �لتف�سيلية �لتي خل�ست �إليها 

جلنة �لتحكيم �مل�ستقّلة.

معايير تقييم املدارس املشاركة
�لبيئية  �ل�سفحات  بتقييم  م�ستقّلة  حتكيم  جلنة  قامت 

�إىل  �لتقييم  معايري  تق�سيم  مّت  حيث  �مل�ساركة،  للمد�ر�س 

وفعالية  ن�ساط  تت�سّمن  �الأوىل  �ملجموعة  جمموعتني. 

�سفحتها  �سعبية  خالل  من  وذلك  �الإنرتنت،  على  �ملدر�سة 

ومقد�ر  �ملتابعني،  ع��دد  يّحددها  �لتي  �لفي�سبوك،  على 

�أو �الإعجاب، ونوعية �ملو�د �ملن�سورة،  �لتفاعل معها بالتعليق 

وحجم �جلهد �ملبذول من خالل عدد هذه �ملو�د، باالإ�سافة �إىل 

�أ�سالتها وحد�ثتها.

ن�ساط  ت�سّمنت  فقد  �لثانية  �لتقييم  معايري  جمموعة  �أما 

وفعالية �ملدر�سة على �أر�س �لو�قع من خالل ما تظهره �سفحة 

�الأن�سطة  حجم  على  �ملعايري  هذه  ��ستملت  وقد  �لفي�سبوك. 

يف  �البتكار  ومدى  �مل�ساِركة،  �ملدر�سة  بها  تقوم  �لتي  �لبيئية 

بعد إطالقه دليل »البيئة يف املدرسة« عام 2012، 
يف طبعة ورقية وعبر اإلنترنت، قام املنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )أفد( هذه السنة بتنظيم مسابقة 
بيئية للمدارس هي األولى من نوعها يف املنطقة 
العربية، وذلك باالشتراك مع مجلة »البيئة والتنمية«. 

وكان موضوع املسابقة إنشاء صفحة بيئية ىلع موقع 
التواصل االجتماعي فيسبوك. وسيتم توزيع الجوائز يف 

احتفاالت تقام يف بلدان املدارس الفائزة

البيئة يف املدرسة
مدرسة الشهيد بو هالي زّيان الجزائرية  األولى

دار الحنان اللبنانية الثانية

عمر المختار األردنية الثالثة

صفحة بيئية
ىلع فيسبوك
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جمموعة من �صفحات البيئة 

املدر�صية �صمن برنامج 

 afedecoschool
على الفي�صبوك

�لتعاون  ومقد�ر  و�ملحيط،  �ملجتمع  يف  و�أثرها  �الأن�سطة،  هذه 

يف �إجناز هذه �الأن�سطة، باالإ�سافة �إىل ��ستد�مة هذه �الأن�سطة 

و��ستمر�ريتها.

رّكزت  �ملت�سابقة  �ملد�ر�س  معظم  �أّن  �لالفت  من  وكان 

�لفي�سبوك  �سفحة  عرب  �إلكرتونيًا  �لن�ساط  على  �إما  جهودها 

�الأخبار  خ��الل  من  �لبيئي  �لوعي  ن�سر  على  باالعتماد 

�لقيام  خالل  من  �لو�قع  �أر�س  على  �لن�ساط  و�إما  و�ملعلومات، 

كثريً�  �الهتمام  دون  متعّددة،  بيئية  و�أن�سطة  بفعاليات 

مدر�ستان  ذلك  من  وي�ستثنى  �لفي�سبوك.  �سفحة  مبحتوى 

على  �لن�ساط  بني  معقول  تو�زن  هناك  كان  حيث  ثالث،  �أو 

�الإنرتنت وعلى �الأر�س يف �آن و�حد.

مدارس بيئّية بجدارة
معظم �ملد�ر�س �مل�ساركة يف �مل�سابقة حققت نتائج جيدة عند 

وقد  بجد�رة.  �لبيئية  �ملد�ر�س  لقب  ت�ستحق  وهي  �لتقييم، 

متّيزت منها �ملد�ر�س �لتالية:

متوسطة الشهيد بوهالي زيان الجزائرية

عدد  يقرتب  �جلز�ئرية  �جللفة  والية  يف  �لبطمة  في�س  بلدة 

�سّكانها من 25 �ألف ن�سمة، �إال �أن هذه �لبلدة �ل�سغرية قّدمت 

لنا �إحدى �أف�سل �ملد�ر�س �لبيئية �لعربية �مل�ساركة يف م�سابقة 

»�لبيئة يف �ملدر�سة«.

بوهايل  �ل�سهيد  متو�سطة  يف  �الأخ�سر  �لنادي  متّكن  لقد 

�لبيئية �لعربية، من  �ملناف�سة على �سد�رة �ملد�ر�س  زيان من 

وال  بها،  قام  �لتي  و�لبيئية  �ملجتمعية  �لن�ساطات  تنوع  خالل 

�سيما يف �ملجال �لفني �الإبد�عي وزر�عة �مل�سّطحات �خل�سر�ء 

�أغنت  �لتي  و�ملتنوعة  �لكثرية  و�ملبادر�ت  �حلقلية  و�لزيار�ت 

يف  غاية  ومعلومات  باأخبار  �لفي�سبوك  على  �لنادي  �سفحة 

�لتمّيز و�الأ�سالة.

دار الحنان اللبنانية

�ملنارة يف  على بعد 63 كيلومرتً� من مدينة بريوت تقع بلدة 

�آالف  خم�سة  عن  �سّكانها  عدد  يزيد  ال  �لتي  �لغربي،  �لبقاع 

جلنة  �عتربتهم  �لذين  �حلنان  د�ر  تالميذ  بينهم  من  ن�سمة، 

يف  متّيزً�  �الأكرث  �ملدر�سة«  يف  »�لبيئة  م�سابقة  يف  �لتحكيم 

�الأن�سطة �لبيئية �مليد�نية.

مبدعة  �أفكارً�  ميلك  �للبنانية  �حلنان  د�ر  يف  �لبيئة  نادي 

وفعاليات تعترب منوذجية على �مل�ستوى �لعربي، ال �سيما يف 

جمال تعزيز �لوعي �لبيئي حول �إد�رة �لنفايات �ل�سلبة و�إد�رة 

�ملو�رد �ملائية وحماية �ملو�ئل �لطبيعية، وكّل ذلك يف �إطار من 

�لتعاون و�مل�ساركة بني تالميذ �لد�ر وجمتمعهم.

مدارس شيخ الشهداء عمر املختار األردنية

تالع  منطقة  تقع  عّمان  مدينة  غرب  مرت   1000 �رتفاع  على 

�لتي  �ملختار،  عمر  �ل�سهد�ء  �سيخ  مد�ر�س  ت�سّم  وهي  �لعلي، 

�لو�عدة  �لتحرير  رئي�سة  �بر�هيم  �أ�سماء  �لتلميذة  لنا  قّدمت 

معّلمتها  باإ�سر�ف  �لفي�سبوك  على  �لبيئية  �ملد�ر�س  ل�سفحة 

ن�سرين �سرد�ح.

�ملتعّددة  �لبيئية  �لن�ساطات  تغطية  على  �أ�سماء  عملت 

�لتي قامت بها �ملد�ر�س، باالإ�سافة �إىل حترير جمموعة كبرية 

بطريقة  �لبيئية،  �لفيلمية  و�لو�سائط  و�ملعلومات  �الأخبار  من 

زمالئها  مع  �لتقدير،  كل  عليها  ت�ستحّق  جّذ�بة  �حرت�فّية 

بن�ساطاتهم  �ل�سفحة  حمتوى  تدعيم  يف  �ساركوها  �لذين 

�لفنية �لبيئية، مما ز�د من فر�س �ل�سفحة يف �ملناف�سة على 

�ملر�كز �الأوىل يف م�سابقة »�لبيئة يف �ملدر�سة«.

ثانوية العرفان اللبنانية

جبل  يف  �مل�سايف  �أجمل  من  تعترب  �لتي  �سوفر،  مدينة  �إىل 

�لغريب  من  لي�س  ولذلك  �لعرفان.  ثانوية  تنت�سب  لبنان، 

طالبها  يتمّيز  �أن  �لر�ئعة  �لطبيعة  �أح�سان  يف  تقع  ملدر�سة 

بن�ساطهم �لبيئي وال �سيما يف حماية �ملو�ئل و�إد�رة �لنفايات. 

�لبيئية  �لعرفان  ثانوية  �سفحة  تفّردت  ذل��ك،  �إىل  �إ�سافة 

بالعديد من �ملعلومات و�الأخبار، وب�سكل خا�س يف مو��سيع 

�الهتمام باملحميات و�لتنوع �حليوي يف جبل لبنان.

مدارس واعدة وإعالميون صغار
مدر�شة حمّمد بن حمد ال�شرقي يف اإمارة الفجرية بدولة 

�لو�عدة. وهي  �لبيئية  �ملد�ر�س  �ملتحدة من  �لعربية  �الإمار�ت 

ميكن  بحيث  �مليد�نية  �لبيئية  �لن�ساطات  من  بالعديد  تقوم 

يف  ميد�نيًا  نا�سطة  مد�ر�س  ثالث  �أف�سل  بني  من  ت�سنيفها 

بتغطية  يحَظ  مل  �لكبري  �لن�ساط  هذ�  ولكن  �لبيئة.  جمال 

�إعالمية و��سعة �سمن �سفحة �ملدر�سة على �لفي�سبوك.

الثقافة  ق�شر  ثانوية  �سفحة  جند  �سبق  ما  عك�س  على 

احلديثة يف بريوت، �إذ �إن �جلهود �لتي بذلتها رئي�ستا حترير 

�ل�سّيد  و�سان�دي  ح�امي�س  م�روى  �لطالبتان  �ل�سفحة  هذه 

بحيث  حّقًا،  ��ستثنائية  فاكهاين  عبري  معّلمتهما  باإ�سر�ف 

جلميع  �لبيئية  �ل�سفحات  �سد�رة  يف  �ملدر�سة  �سفحة  جعلتا 

باملعلومات  غنّية  فال�سفحة  �مل�سابقة.  يف  �مل�ساركة  �ملد�ر�س 

�إىل  �إ�سافة  �لتو�سيحية،  و�لر�سوم  �لطبيعة  و�سور  �لبيئية 

�ملقاطع �لفيلمية ور�سوم �لكاريكاتور، ولكنها يف �ملقابل تفتقر 

لعر�س �لن�ساطات �لبيئية �مليد�نية للمدر�سة.

�أما �سفحة ثانوية البيحاين النموذجية يف مدينة عدن 

�ملعلومات  حيث  من  �سو�ء  ومتو�زنة،  جّيدة  فهي  اليمنية، 

�مليد�ين  �لن�ساط  حيث  من  �أو  تت�سمنه  �ل��ذي  و�ملحتوى 

يف  فر�ستها  جتد  وقد  �الأر���س.  على  وفاعليتها  للمدر�سة 

خا�سة  �ملقبلة،  �ل�سنو�ت  يف  �لعربية  �لبيئية  �ملد�ر�س  �سد�رة 

يف  �أكرث  وتنوع  �ل�سفحة  حمتوى  يف  �أكرب  متّيز  هناك  كان  �إذ� 

�لن�ساط �مليد�ين.

�سرورة  �لتحكيم  جلنة  وجدت  �لتي  �ملمّيزة  �ملد�ر�س  ومن 

�الهتمام  يف  �لتدري�سي  وكادرها  تالميذها  بجهود  للتنويه 

بق�سايا �لبيئة مدر�شة ال�شموخ للبنات يف اإمارة اأبوظبي، 

طة يف مدينة م�شعدة يف  ومدر�شة الطهريي بلخري املتو�شّ

اجلزائر، ومدر�شة اأجماد يف لبنان.

مل  لكنها  متنوعة،  جم��االت  يف  م��د�ر���س  متيزت  كما 

طليعتها  يف  �ملناف�سة،  ل�سدة  �الأوىل  �لع�سر  �ملر�تب  �إىل  ت�سل 

ال�شّديق  مدر�شة عي�شى بن مرمي يف بريوت، ومدر�شة 

�شيدة  ومدر�شة  الر�شمية  الغبريي  ومدر�شة  العني،  يف 

اللويزة )لبنان(، ومدر�شة الأ�شواء يف العني.
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نماذج مختارة من صفحات الفيسبوك املدرسية يف مسابقة »أفد«

متو�صطة بوهايل زيان،  في�ض البطمة، اجلزائر

دار احلنان، املنارة ـ البقاع الغربي، لبنان

ثانوية العرفان، �صوفر، لبنان

اإىل الي�سار: مدر�صة حممد بن حمد 

ال�صرقي، الفجرية، الإمارات

اإىل اليمني: مدر�صة �صيدة اللويزة، 

زوق م�صبح، لبنان

مدر�صة عمر املختار، عّمان، الأردن

مدر�صة الطهريي بلخري، م�صعدة، اجلزائرثانوية ق�صر الثقافة احلديثة، بريوت، لبنان

ثانوية البيحاين، عدن، اليمن
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للبيئة  العربي  املنتدى  اأ���ش��در 

برناجمه  �شمن  )اأف��د(  والتنمية 

دليل  البيئية  للرتبية  املتكامل 

»البيئة يف املدر�شة« عام 2012.

معلومات  على  الدليل  ي�شتمل 

معلومات  وي��ق��ّدم  متنوعة،  بيئية  ون�شاطات 

نواد  واإن�شاء  البيئية  الرتبية  مفهوم  حول  لة  مف�شّ

البيئية  للق�شايا  يعر�ض  وهو  املدار�ض.  يف  بيئية 

تغرّي  الهواء،  تلّوث  هي:  ف�شاًل،   11 يف  الرئي�شية 

البيولوجي،  التنّوع  البحار،  املياه،  الطاقة،  املناخ، 

ال�شجيج،  النفايات،  اإدارة  ال��زراع��ة،  الت�شّحر، 

التنمية امل�شتدامة.

ون�شو�شًا  بيئية  اختبارات  الدليل  يت�شمن  كما 

مواد  اختيار  ميكن  مو�شوع  كل  ومع  منوذجية، 

واأغان  وثائقية  اأفالم  من  داعمة  ب�شرية   � �شمعية 

عرب  تنزيلها  ميكن  ومل�شقات  بيئية  وم�شرحيات 

الإنرتنت ل�شتخدامها يف املدار�ض.

وقد مّت اعتماد دليل »البيئة يف املدر�شة« من قبل 

وبلدان  واجلزائر  والأردن  ال�شعودية  يف  مدار�ض 

عربية اأخرى، وعممته وزارة الرتبية يف لبنان على 

متوافر  وهو  واخلا�شة.  الر�شمية  املدار�ض  جميع 

الإنرتنت  على  اإلكرتونية  ون�شخة  ورقية  طبعة  يف 

متاحة جلميع امل�شتخدمني يف العامل العربي على 

www.afed-ecoschool.org     املوقع

أول 10 مدارس
1. متو�شطة ال�شهيد بوهايل زيان، في�ض البطمة، ولية اجللفة، اجلزائر

2. دار احلنان، املنارة، البقاع الغربي، لبنان

3. مدار�ض �شيخ ال�شهداء عمر املختار، عّمان، الأردن

4. ثانوية العرفان، �شوفر، ق�شاء عاليه، لبنان

5. ثانوية ق�شر الثقافة احلديثة، برج اأبي حيدر، بريوت، لبنان

6. ثانوية البيحاين النموذجية، مديرية �شريه، عدن، اليمن

7. مدر�شة حممد بن حمد ال�شرقي للتعليم الثانوي، الفجرية، الإمارات

8. متو�شطة املجاهد طهريي بلخري، م�شعدة، ولية اجللفة، اجلزائر

9. مدر�شة ال�شموخ للبنات، املرفاأ، اأبوظبي، الإمارات

10. مدر�شة اأجماد، القبة، ال�شويفات، لبنان

من  �لكثري  �ملدر�سة«  يف  »�لبيئة  م�سابقة  �أظهرت  لقد 

لل�سغار  �ملوّجه  �لبيئي  �الإع��الم  ف�ساء  يف  �لو�عدة  �ملو�هب 

و�ليافعني، �لتي نتوقع لها م�ستقباًل م�سرقًا يف حال متابعتها 

و�سقل موهبتها بالتدريب و�لتوجيه.

�لبيئة  بق�سايا  �ملتز�يد  �الهتمام  عن  �مل�سابقة  ك�سفت  كما 

يف  �سيما  وال  �لعربي،  �لعامل  يف  �لتدري�سية  �لهيئات  لدى 

�لبيئة،  حماية  يف  �ملبدعة  و�مل�ساهمات  �حلقلية  �لن�ساطات 

�ملد�ر�س  جميع  قبل  من  و�الختبار  �لتعميم  ت�ستحق  و�لتي 

ق�سايا  يف  �لطالب  الإ�سر�ك  مدخاًل  ذلك  باعتبار  �لعربية، 

■ جمتمعهم وحميطهم ب�سكل فاعل وموؤثر. 

تألفت لجنة تحكيم مسابقة البيئة في المدرسة 

على الفيسبوك من عضوين مستقلين هما 

عبدالهادي نّجار  )حمص( وهو كاتب بيئي ناشط على 

اإلنترنت مؤسس أول موقع إخباري عربي بيئي )أخبار 

البيئة( وباتر وردم )عّمان( وهو رئيس تحرير موقع 

»البيئة العربية« وأحد أبرز الكتاب البيئيين على اإلنترنت. 

كما شارك فيها نجيب صعب األمين العام للمنتدى 

العربي للبيئة والتنمية وراغدة حداد رئيسة التحرير 

التنفيذية لمجلة »البيئة والتنمية«

دليل البيئة
يف املدرسة
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�أع��ل��ن��ت �جل��ام��ع��ة �الأم��ريك��ي��ة يف 

بريوت �أن �أ�ستاذ �لكيمياء �لربوف�سور 

تدرج  �أن  على  �أ�سر  حد�دين  خملوف 

تفاعل  �أحدث  ت�سمية  يف  »بريوت« 

تعاون  ثمرة  وهو  �كت�سفه،  كيميائي 

كورث  مارك  �لربوف�سور  وبني  بينه 

من جامعة كاليفورنيا يف د�يفي�س.

ب��ريوت   � د�يفي�س  تفاعل  ويعترب 

يوؤدي  وقد  طبية،  لتطبيقات  و�ع��دً� 

�أف�سل  عالجية  خيار�ت  توفري  �إىل 

�لكي�سي  بالتليف  للم�سابني 

و�أمر��س �لتهابية �أخرى مثل �لتهاب 

�ملفا�سل �لروماتيزمي.

وق��ال ح��د�دي��ن: »�أوؤم���ن ب��اأن هذه 

�أن  ميكن  كان  ما  �لعظيمة  �جلامعة 

فلبنان  �آخر.  عربي  بلد  �أي  يف  توجد 

وحماها،  �الأكادميية  حريتها  �سجع 

و�جلامعة �عتمدت على هذ� �المتياز 

عرب  ج��دي��دة  م��ع��ارف  �إن��ت��اج  لدعم 

�لتي  و�لتطبيقية  �الأ�سا�سية  �لبحوث 

جترى فيها«.

تفاعل كيميائي طبي باسم بيروت

طائرات سعودية خفيفة
وال طيار ال يرصدها الرادار

طائرة   38 ت�سنيع  يف  �سعودي  �ساب   200 جنح 

و�سقر4.  و�سقر3  �سقر2  ّميت  �سُ طيار  دون  من 

و�لتقنية  للعلوم  عبد�لعزيز  �مللك  مدينة  وك�سفت 

عن تفا�سيل تلك �لطائر�ت �لتي قامت باإنتاجها، 

م�ستوى  على  نوعها  من  �الأوىل  تعد  خطوة  يف 

�ل�سعودية و�ملنطقة.

على  �مل�سرف  �حل�سان،  خالد  �لدكتور  وق��ال 

�إن  �ملدينة،  يف  �لطري�ن  لتقنية  �لوطني  �ملركز 

على  �لباب  �ستفتح  تطورت  ما  �إذ�  �ل�سناعة  هذه 

م�سر�عيه يف جمال ت�سنيع �لطائر�ت م�ستقباًل. 

�الألياف  من  م�سنعة  �لطائر�ت  هذه  �أن  و�أو�سح 

وزنها  بخفة  وتتميز  و�لكربونية،  �لزجاجية 

�لر�د�ر  باأجهزة  ر�سدها  ميكن  وال  حتملها،  وقوة 

غرفة  خالل  من  برجمتها  وتتم  و�ال�ستطالع، 

تتعامل  لوغرثميات  بر�مج  وفيها  �أر�سية.  حتكم 

كالرياح  للطري�ن،  �لبيئية  �لظروف  مع  وتتكيف 

�الح��رت�ق  وزي��ادة  �ملختلفة  �حل��ر�رة  ودرج��ات 

�أو  �ال�سطر�ري  �ل�سعود  �أو  و�لهبوط  �ملحرك  يف 

�النحر�ف عن م�سار �لطري�ن.

�لطائرة  م�سار  حتديد  يتم  �لربجمة  خالل  من 

كالت�ساري�س  ت�سويرها،  �مل���ر�د  و�الأه����د�ف 

و�لعمر�ن،  و�لطرق  و�مل��ز�رع  و�جلبال  و�لوديان 

مثل  وتعقبها  متحركة  �أهد�ف  حتديد  ميكن  كما 

حركة �ل�سيار�ت و�لقطار�ت و�الزدحام �لب�سري.

�لطائر�ت  �سناعة  من  �لهدف  �أن  �حل�سان  و�أفاد 

�لو�سول  ي�سعب  �لتي  �ملناطق  يف  ��ستخد�مها 

و�لبيئية،  �لطبيعية  �لكو�رث  حدوث  عند  �إليها 

بعد  عن  و�ال�ست�سعار  �جلغر�يف  �لت�سوير  ويف 

و�لتنقيب و�لزر�عة ومر�قبة �حلدود.

�صقر 2

د. خملوف حدادين

الجوز يفيد وال يسّمن

�أجرى علماء من جامعة ييل �الأمريكية بحوثًا 

على �جلوز، فاأكدو� نتائج در��سات �سابقة حتدثت 

عن فائدته. فعلى رغم �أن �جلوز غني جدً� 

بال�سعر�ت �حلر�رية، �إال �أن تناوله ال يهدد بزيادة 

�لوزن. وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن �جلوز يحمل 

فائدة عظيمة ملن يعانون �لوزن �لز�ئد، خا�سة 

لتاأثريه �الإيجابي على جدر�ن �الأوعية �لدموية ما 

يحول دون �ن�سد�دها، وفعاليته �لوقائية من د�ء 

�ل�سكري.

فوائد عصير الّصبار
يبدو �أن هناك �سيحة جديدة يف عامل �مل�سروبات 

�ل�سحية. فقد �أ�سار خرب�ء �إىل فو�ئد كثرية 

لع�سري �ل�سبار من نوع aloe vera، من بينها �أنه 

يقلل م�ستوى �لكول�سرتول وي�ساعد يف تخفي�س 

�لوزن ويح�سن عملية 

�له�سم ويخل�س �جل�سم 

من �ل�سموم ويعزز 

وظيفة �جلهاز �ملناعي. 

كما �إّنه يحتوي على 

جمموعة و��سعة من 

�ملو�د �ملغذية، فه�و غني 

 A بالفيت�امينات مث�ل

وB وC وE وباملعادن 

مثل �لكال�سيوم و�ملغنيزيوم و�لزنك و�ل�سيلينيوم 

و�ل�سوديوم و�حلديد و�لبوتا�سيوم و�الأحما�س 

�الأمينية و�لدهنية �ملفيدة يف �لتغلب على ع�سر 

�له�سم.

جديد الصحة

التلوث يؤثر ىلع الصحة اإلنجابية
ن�سرت دورية »�خل�سوبة و�لعقم« يف �لواليات 

�ملتحدة تقريرً� جديدً� حتدث عن خال�سة بيانات 

ونتائج در��سات ت�سري �إىل عالقة �مللوثات �لبيئية 

و�لكيميائية بالعقم و�الأمر��س �لتي ت�سيب 

�حلامل و�جلنني. ويف مقدمة �مل�سببات منظفات 

�ملنزل و�ملبيد�ت �حل�سرية و�ملعادن �لثقيلة. 

وحذر �لتقرير من �الأكل و�ل�سرب باأطباق و�أكو�ب 

بال�ستيكية وتعري�سها لدرجات حر�رة عالية.

الكومبيوتر والتلفزيون
خطران يتربصان بأطفالنا

حّذر طبيب �الأطفال �الأملاين فولفر�م هارمتان من 

خطورة �لو�سائط �ملتعددة )ميديا( على �الأطفال 

�ل�سغار. و��ستند يف ذلك �إىل نتائج در��سات 

حديثة �أظهرت �أن م�ساهدة �الأطفال �ل�سغار �لذين 

ترت�وح �أعمارهم بني عام وثالثة �أعو�م للتلفزيون 

و�لكومبيوتر وغريهما من و�سائل »�مليديا« لفرت�ت 

طويلة ميكن �أن تت�سبب يف ��سطر�ب منوهم 

وتعر�سهم لزيادة �لوزن و�الإ�سر�ر ب�سحتهم.

و�أرجع هارمتان ذلك �ىل عاملني �أ�سا�سني: �الأول 

هو �جللو�س لفرت�ت طويلة �أمام هذه �لو�سائل، 

و�لثاين هو �لتتابع �ل�سريع لل�سور ب�سكل ي�سعب 

على دماغ �لطفل معاجلته.

ولتجنب هذه �الآثار �ل�سلبية �أو�سى هارمتان باأن 

ي�ستغني �الأهل عن م�ساهدة �لتلفزيون �أثناء 

تناول طفلهم �لطعام، و�أن ي�سجعوه على ممار�سة 

�حلركة و�للعب، و�أن يقر�أو� له ب�سورة منتظمة 

بداًل من م�ساهدة �لتلفزيون معه.

عالم العلوم
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عالم العلوم

»تويتر« يطلق نظام تحذير من الكوارث
�أطلق موقع »تويرت« نظام حتذير ميكن �ال�ستفادة منه لن�سر معلومات طارئة خالل �لكو�رث �لطبيعية 

وعندما تكون و�سائل �الت�ساالت �الأخرى غري �سغالة. وكان هذ� �ملوقع من�سة حيوية لن�سر �ملعلومات �أثناء 

موجات �ملد �لبحري )ت�سونامي( يف �ليابان و�الإع�سار »�ساندي« و�لتفجري�ت يف مار�تون بو�سطن.

وقد �سمح »تويرت« لعدد من �ملنظمات يف �لواليات �ملتحدة و�ليابان وكوريا �جلنوبية باإر�سال هذ� �لنوع 

من �لتحذير�ت، و�سي�سمح بذلك �أي�سًا ملوؤ�س�سات عامة ومنظمات غري حكومية يف �أنحاء �لعامل.

صاروخ روسي يسقط مطرًا

ناجحة  جتربة  �إجر�ء  عن  �لنقاب  رو�سيا  ك�سفت 

ل�ساروخ »م�ساد للجفاف«، رمبا �الأول من نوعه، 

ب�سعر  للبيع  يطرح  وقد  �ملطر،  �إ�سقاط  ميكنه 

زهيد.

جبل  م��ن   »12 »�أالز�ن  �ل�����س��اروخ  �إط���الق  مت 

جنوب  �ستافروبول  �إقليم  يف  �سرتيجامينت 

بكمية  تزويده  ومت  رو�سيا،  من  �الأوروبي  �ل�سطر 

من  فريق  �بتكره  ��سرتطابي«  »م�سحوق  من 

�لعلماء �لرو�س، ميكنه �أن يحول �لغيوم �خلفيفة 

�لرو�سية  �ل�سلطات  و�أكدت  ممطرة.  ثقيلة  �إىل 

ت�سبب  �إذ  �لتجربة  يف  هدفه  حقق  �ل�ساروخ  �أن 

ب�سقوط �ملطر.

ب�سعر  للبيع  �ل�ساروخ  طرح  يتم  �أن  �ملتوقع  ومن 

يقارب 240 دوالرً�.

أول جمنازيوم ُيشغَّل ذاتيًا

بري�ستول  مدينة  قرب  كونغري�سبوري  يف  �فُتتح 

�لربيطانية �جلمنازيوم »كادبوري هاو�س« �لذي 

��ستخد�م  حيث  من  �لعامل  يف  �الأول  يكون  قد 

تزويد  �ىل  �إ�سافة  بالطاقة  نف�سها  تزود  ماكينات 

�سر�ء  على  دوالر  �ألف   950 نحو  �أنفق  فقد  �ملبنى. 

42 ماكينة جديدة من طر�ز »�آرتي�س تكنوجيم«، 

مثل �لدر�جات و�آالت �لتمارين، �لتي تولد طاقتها 

�لذ�تية.

�ملاكينة  تتزود  �لتمرين  �مل�ستخدم  يبد�أ  عندما 

بالطاقة من ماأخذ �لكهرباء. وبعد �أن تولد كهرباء 

�لفائ�س  تزود  �لعر�س،  لوحات  لت�سغيل  كافية 

�ىل م�سدر طاقة �ملبنى. وتنتج كل ماكينة كهرباء 

�أن  حني  يف  و�ط،   100 م�سباح  ال�ساءة  كافية 

تكنولوجيا تخفي�س �الحتكاك تخف�س ��ستهالك 

�لطاقة يف ماكينات �مل�سي بن�سبة 30 يف �ملئة.

لومبوك

لومبوك

 ÚH ,ΩÉjCG áKÓK hCG Úeƒj ∫ÓN πMGôe áKÓK ≈∏Y QÉK :بركان ساماالس
 øe kÉÑ©µe kGÎeƒ∏«`c  40 kÉ`aPÉb ,1257  (ôHƒàcCG) ∫hC’G øjô°ûJh (ƒjÉe) QÉjCG

AÉ°†ØdG ‘ kGÎeƒ∏«`c  43 ´ÉØJQG ¤EG ºª◊Gh ¿ÉNódGh …ôî°üdG ΩÉcôdG

ساماالس
كالديرا

ÉjÉ≤H øe äÉæ«Y ¿ƒãMÉÑdG ¿QÉb

‹Éª°ûdG Ö£≤dG ó«∏L ‘  QÉÑ¨dG 

»àdG äÉfÉ«ÑdG ™e »Hƒæ÷G Ö£≤dGh

∂dP ‘ ÉÃ , ∑ƒÑeƒd øe â©ªL

´hòL ôFGhOh  ™°ûŸG ¿ƒHôµdG ïjQGƒJ

≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ¢Uƒ°üfh QÉé°TC’G

ماتارام

إندونيسيا

جاوة

بالي سومباوا

بحر بالي

املحيط
الهندي

º∏c 10

اكتشاف مصدر الثوران الغامض يف القرن ١٣
بركان ساماالس يف جزيرة لومبوك يف إندونيسيا هو اآلن املشتبه

به األول املسؤول عن الثوران الهائل يف القرن الثالث عشر  الذي
قذف الرماد البركاني إلى القطبين الشمالي والجنوبي. االنفجار
دمر جزيرة مملكة بأكملها ، وسبب طقسًا باردًا يف غير موسمه،
وأدى إلى  حدوث فيضانات وبوار مواسم الحصادحتى يف دول

بعيدة وصوال�  إلى أوروبا

© GRAPHIC NEWS

مقارنة
بين ثورات 

البراكين

بحيرة كرايتر (الحفرة)
¿É«µdG øe ≈≤ÑJ  Ée πc
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Rinjani National Park :Qƒ°üdG PNAS journal :Qó°üŸG
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المفكرة البيئية

تشرين الثاني )نوفمبر( 2013

7-  5
Bioenergy 2013

املوؤمتر الدويل الثامن 

للطاقة احليوية

�ساو باولو، �لرب�زيل.

www.bioenergia.net.br

8 -  5
Aquatech Amsterdam 2013

معر�ض تكنولوجيات مياه ال�شرب 

ومياه ال�شرف

�أم�سرتد�م، هولند�.

www.aquatechtrade.com

6
موؤمتر الأبنية اخل�شراء يف العراق

�إربيل، �لعر�ق.

www.eecosolutions.com/bigerbil.html

6
اليوم العاملي للحد من ا�شتنزاف البيئة يف 

احلروب والنزاعات امل�شلحة

9 - 6
ECOMONDO 2013

املعر�ض الدويل للمواد والطاقة

املتجددة والتنمية امل�شتدامة

رمييني، �يطاليا.

en.ecomondo.com

12 - 11
منتدى ال�شرق الأو�شط

لإدارة النفايات

دبي، �الإمار�ت.

http://goo.gl/RQMOu

16
يوم البيئة يف لبنان

19 - 17
منتدى البنية التحتية البيئية

جدة، �ل�سعودية.

www.enviro-infrastructure.com

20 - 18
IRES 2013

املوؤمتر واملعر�ض الدويل الثامن

لتخزين الطاقة املتجددة

برلني، �أملانيا.

www.energystorageconference.org

كانون األول )ديسمبر( 2013

6 - 3
Pollutec Horizons 2013

املعر�ض واملوؤمتر الدويل لالبتكارات 

والتكنولوجيات واحللول البيئية

باري�س، فرن�سا.

www.pollutec.com

5 - 4
موؤمتر ومعر�ض الكويت 

لتكنولوجيا املياه

�لكويت.

www.promediakw.com/2012/water/

11
يوم اجلبال العاملي

كانون الثاني )يناير( 2014

 24 -  22
IERC 2014

املوؤمتر الدويل لإعادة تدوير الإلكرتونيات

�سالزبورغ، �لنم�سا.

www.icm.ch

شباط )فبراير( 2014

13 - 11
موؤمتر كهرباء ال�شرق الأو�شط

دبي، �الإمار�ت.

www.middleeastelectricity.com

13 -  11
E-World Energy & Water 2014

معر�ض اقت�شادات الطاقة واملياه

�إ�سن، �أملانيا.

www.e-world-essen.com

26-  24
Petro Environment

موؤمتر ومعر�ض التكنولوجيات البيئية 

يف �شناعة البرتول والبرتوكيماويات

�خلرب، �ل�سعودية.

www.petroenvironment.com

2014 سنة البيئة يف العراق
حلماية  �لوطنية  �ال�سرت�تيجية  لتنفيذ  �لعمل  بد�أ 

عمل  ور�سة  تنظيم  خالل  من  �لعر�ق،  يف  �لبيئة 

�ل�سلة،  ذ�ت  �لوز�ر�ت  ميّثلون  م�ساركًا   90 �سّمت 

�لربملان،  يف  ونو�بًا  �ملحافظات،  يف  �لبيئة  ومدر�ء 

وممثلني عن �لقطاع �لتعليمي ومنظمات �ملجتمع 

�لتز�مها  عن  �لعر�ق  حكومة  �أعربت  وقد  �ملدين. 

و�أعلنت  �لوطنية،  �ال�سرت�تيجية  �أهد�ف  بتنفيذ 

2014 �سنة للبيئة.

قمة دبي لالقتصاد األخضر 2014
�ملجل�س  رئي�س  نائب  �لطاير،  حممد  �سعيد  �أعلن 

لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  للطاقة  �الأع��ل��ى 

لالقت�ساد  �لعاملية  »�لقمة  �أن  دبي،  ومياه  كهرباء 

ني�سان  و16   15 يومي  دبي  يف  �ستعقد  �الأخ�سر« 

)�أبريل( 2014، بالتز�من مع �لدورة �ملقبلة ملعر�س 

»ويتيك�س  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا 

ينبثق  �لقمة  هذه  تنظيم  �أن  �إىل  و�أ�سار   .»2014

�الأخ�سر«  لالقت�ساد  دبي  »�سر�كة  مبادرة  عن 

�لتي �أطلقها �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل 

عنو�ن  حتت  تعقد  و�سوف  دبي،  عهد  ويل  مكتوم 

»�سر�كات عاملية مل�ستقبل م�ستد�م«.

20 ألف زائر للمعرض الزراعي 
السعودي 2013

�ل�سعودي  �لزر�عي  »�ملعر�س  يف  م�ساركون  �أكد 

�لع�سوية  �لزر�عة  �سعبية  �أن  �لريا�س  يف   »2013

تزد�د يف �ململكة مع �رتفاع طلب �مل�ستهلكني على 

�ملنتجات �لع�سوية �ملحلية.

�جتذب �ملعر�س، يف دورته �لثانية و�لثالثني، �أكرث 

�لزر�عي.  بال�ساأن  �ملخت�سني  من  ز�ئر  �ألف   20 من 

نظمته  �لتي  �لريا�س  معار�س  �سركة  و�أف��ادت 

عددها  جتاوز  و�سفقات  �تفاقيات  عقد  �سهد  �أنه 

�أربعني �تفاقية كبرية بني م�ستثمرين �سعوديني 

وم�ساركني يف �ملعر�س من خارج �ململكة.

�لزر�عة  وزير  �فتتحه  �لذي  �ملعر�س،  يف  �ساركت 

من  �أكرث  بالغنيم،  عبد�لرحمن  بن  فهد  �لدكتور 

�ل�سني،  �ل�سعودية،  من  متخ�س�سة  �سركة   300

ماليزيا،  �إيطاليا،  �لهند،  هنغاريا،  �أملانيا،  م�سر، 

�لواليات  �الإم��ار�ت،  تركيا،  تايو�ن،  باك�ستان، 

�ملتحدة، بريطانيا، �الأرجنتني.
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www.kharafinational.com

Our uniquely broad range of services, skills and experience enables us to deliver increasingly complex capital 
projects and facilities management services efficiently and to the highest of international quality standards.

CULTURE OF EXCELLENCE

a REgiONaL wORLd-CLass
iNFRasTRUCTURE pROjECT dEvELOpER

Infrastructure Project Development - Engineering, Procurement & Construction

Facilities Management  Institutional & Commercial - Facilities Management Industrial Services

Fabrication Services - Scaffolding O
perations 

Equipm
ent D

ivision - Trading - Calibration Lab.
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