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هذا الشهر
تع�صف  التي  النفايات  اأزمة  خ�صم  في 

بلبنان منذ �صهور نتيجة عدم اعتماد حلول 

علمية وعملية، وبعد ف�صل م�صروع ت�صدير 

اإلى خارج البالد، ي�صيء  النفايات المتراكمة 

بالنفايات  العالمية  التجارة  على  العدد  هذا 

التي تنطوي على عمليات م�صروعة واأخرى 

التنفيذي التفاقية  االأمين  بمقابلة من  التحقيق  ويرفد  غير م�صروعة. 

والتخل�ص  الحدود  عبر  الخطرة  النفايات  نقل  في  التحكم  ب�صاأن  بازل 

الذي يخنق  البال�صتيك  ا�صتهالك  للتخفيف من  اأفكاراً  يقدم  كما  منها. 

القارئ  العدد  مقاالت  وتاأخذ  ال�صنين.  مئات  في  يتحلل  وال  المطامر 

الكفوءة  االإ�صاءة  من  عربية،  بلدان  عن  عادة  ي�صمعه  ال  مما  كثير  اإلى 

اآالف  منذ  الم�صتخدمة  الزراعية  المدرجات  اإلى  االإمارات،  في  االإلزامية 

ال�صنين في جبال االأطل�ص المغربية، وتربية النحل في الجزائر، وتجربة 

مزارع االأ�صماك العائمة على مجاري االأنهار في العراق. ويتنقل عالميًا 

بطاقة متجددة  العالم  تزويد  كيفية  �صتانفورد عن  جامعة  درا�صة  من 

100% بحلول �صنة 2050، اإلى م�صاريع عمارة خ�صراء الإعادة »اختراع« 

غابات  تحمي  وقبائل  بدياًل،  علفًا  تنتج  للح�صرات  ومزارع  باري�ص، 

ال�صحراء  جماالت  عن  م�صور  مو�صوع  الطبيعة  كتاب  وفي  بوليفيا. 

اأفريقيا البرية  في االأردن، واآخر يت�صمن �صوراً مذهلة نادرة لحيوانات 

العدد عر�ص الأحدث مبادرات  بكاميرات »خفّية«. وفي  التقطت حديثاً 

لدعم  وم�صاعيه  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  ون�صاطات 

ا�صتناداً  العربي  العالم  لتنمية  ال�صرورية  البيئية  والبرامج  ال�صيا�صات 

اإلى العلم والتوعية.

»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
د. عدنان بدران )الأردن( رئي�س املجل�س، د. عبدالرحمن العو�ضي 

)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية، د. حممد الع�ضري )م�رص/الوليات 

العام الأمني  )لبنان(  �ضعب  جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة( 

خالد الإيراين )الأردن(، حممد البواردي )الإمارات(، رنـدىل بي�ضون 

)لبنان/ حبايب  نبيل  )العراق/الإمارات(،  جعفر  جميد  )لبنان(، 

)البحرين(،  حمزه  ريا�ض  د.  )لبنان(،  احلريري  �ضعد  الإمارات(، 

د. عدنان  )لبنان/الإمارات(،  مارون �ضمعان  )لبنان(،  مالك �ضّكر 

)فل�سطني/الكويت(،  �ضادق  عبدالكرمي  )الكويت(،  الدين  �ضهاب 

)الأردن/بريطانيا(،  امل�ضري  مازن  )ال�سعودية(،  الطخي�ض  د. علي 

)لبنان/الإمارات(،  اأدوني�ض ن�ضر  )لبنان/البحرين(،  اأكرم مكنا�ض 

�ضامر يون�ض )بريطانيا(

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

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

هو  للمنتدى  �لرئي�ضي  �ملنتج  دولية.  منظمة  ب�ضفة  وتتمتع 

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

مبادر�ت  ومن  �لبيئية.  �مل�ضاكل  ملعاجلة  و�ضيا�ضات  تد�بري 

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

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

يف  مر�قب  ع�ضو  ب�ضفة  �ملنتدى  يتمتع  �لبيئية.  و�لرتبية 

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

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

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

يف  رئي�ضيًا  دورً�  �ملنتدى  يلعب  �لبيئية،  �ل�ضيا�ضات  و�ضنع 

و�ملنظمات  للحكومات  �مل�ضورة  ويقدم  �لدولية  �ملفاو�ضات 

و�القت�ضاد  �ملناخ  تغري  �تفاقات  جماالت  يف  خا�ضة  �القليمية، 

�الأخ�ضر و�لتنمية �مل�ضتد�مة.

أهداف »أفد«
يف �لبلد�ن �لعربية  البيئة والتنمية  املهتمني ب�ضوؤون  جمع 

و�ضع  يف  و�مل�ضاعدة  و�لوطنية  �الإقليميـة  �مل�ضاكـل  ملناق�ضـة 

�ل�ضيا�ضات �ملالئمة من �أجل �لت�ضدي للتحديات.

و�ال�ضتخد�م  �لبيئة  حماية  على  العربية  املجتمعات  ت�ضجيع 

�لر�ضيد للمو�رد �لطبيعية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، 

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

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

�ضنع  يف  و�مل�ضاهمة  و�لتنمية،  �لبيئة  ب�ضوؤون  �ملهتمني  من 

�ل�ضيا�ضات �لبيئية �ملالئمة.

�لبيئية  �لرتبية  دور  دعم  طريق  عن  البيئي  الوعي  ن�ضر 

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

جمـال �لبيئة.

www.afedonline.org

واإلمارات: السعودية  يف  االقتصاد  تنويع 

نوعية الحياة أهم من أرقام النمو

�ل�ضنو�ت  خالل  �ململكة  �ضهدته  �لذي  و�ل�ضكاين  �القت�ضادي  �لنمو  »اأّدى 

�لع�ضرين �ملا�ضية �إىل �رتفاع �ال�ضتهالك �ملحلي للطاقة مبعدالت عالية جدً�، 

�لطاقة،  هدر  زيادة  يف  ت�ضبب  ما  و��ضتهالكها،  �إنتاجها  كفاءة  عدم  نتيجة 

لي�ضّكل �ال�ضتهالك �ملحلي نحو 38 يف �ملئة من �إجمايل �إنتاج �ململكة من �ملو�د 

م�ضتو�ه  �ضعفي  �إىل  لي�ضل  �ال�ضتهالك  منو  �ضي�ضتمر  و�لغاز...  �لنفطية 

�حلايل بحلول �ضنة 2030، ما مل ُتتخذ �إجر�ء�ت تهدف �إىل تر�ضيد ورفع كفاءة 

�ال�ضتهالك وحت�ضني �الإنتاج«.

مثاًل،  )�أفد(،  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  للمنتدى  تقرير  يف  �لكالم  هذ�  جاء  لو 

لبقي يف �إطار �لتمنيات. لكن �أهميته تكمن يف �أنه جاء على ل�ضان نائب وزير 

�لبرتول و�لرثوة �ملعدنية �ل�ضعودي �الأمري عبد�لعزيز بن �ضلمان، يف �فتتاح 

يكتِف  مل  وهو  �لريا�ض.  يف  موؤخرً�  ُعقد  �لذي  و�لكهرباء«  �ملياه  »منتدى 

بت�ضخي�ض �مل�ضكلة، بل عر�ض للحلول �لتي يعمل »�ملركز �ل�ضعودي لكفاءة 

ماليني  ثالثة  يعادل  ما  توفري  �إىل  �ضتوؤدي  و�لتي  تنفيذها،  على  �لطاقة« 

�ال�ضتهالك  كفاءة  لتح�ضني  نتيجة   ،2030 �ضنة  بحلول  يوميًا  نفط  برميل 

و�الإنتاج يف قطاعات �لطاقة و�ملياه و�ل�ضناعة.

من  فبداًل  �لتوّجه.  لهذ�  تطبيقيًا  �إطارً�  و�ضعت  �جلديدة  �ل�ضعودية  �ملو�زنة 

على  رّكزت  �لنفط،  من  �لدخل  تر�جع  ملو�جهة  ع�ضو�ئيًا  �الإنفاق  تخفي�ض 

وتعزيز  �لنفط،  على  �عتماده  لتخفيف  �القت�ضاد  تنويع  �إىل  توؤدي  تد�بري 

�لكفاءة و�حلد من �لهدر. وملا كانت �لتنمية �لب�ضرية يف �أ�ضا�ض تنوع �القت�ضاد 

وبناء ركائز �ال�ضتقر�ر �الجتماعي، دعمت �ملو�زنة �جلديدة قطاعات �لرتبية 

لتطوير  و�زنة  ح�ضة  على  حافظت  كما  و�ل�ضحة.  �لعلمي  و�لبحث  و�لتعليم 

و�الت�ضال  �لنقل  وو�ضائل  و�ملياه  �لبلدية  �خلدمات  فيها  مبا  �لتحتية،  �لبنية 

و�خلدمات �الإلكرتونية، وذلك »لتح�ضني نوعية حياة �ملو�طنني« كما جاء يف 

من �سفحة ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم على تويرت
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طبعت هذه �ملجلة على ورق �أعيد 

ت�ضنيعه بطريقة �ضليمة بيئيا
www.afedmag.com

جملة عربية ت�ضدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�ضرح �ملو�زنة. و�بتد�ء من هذه �ل�ضنة، �ضتزد�د ح�ضة �ملد�خيل من �لقطاعات 

غري �لنفطية بن�ضبة 2٩ يف �ملئة، لرتتفع تدريجًا يف �ل�ضنو�ت �لتالية.

�أمناط  تبديل  يف  و�ملياه  �لطاقة  خلدمات  �لعادل  �لت�ضعري  باأهمية  و�عرت�فًا 

دعم  �أنظمة  يف  �لنظر  �جلديدة  �ملو�زنة  �أعادت  �لكفاءة،  وتعزيز  �ال�ضتهالك 

يف  و�ملاء  و�لكهرباء  �لوقود  �أ�ضعار  عن  �لدعم  رفع  فورً�  بد�أت  وهي  �الأ�ضعار. 

برنامج تدريجي ي�ضتمر خم�ض �ضنو�ت. وجاء يف �ضرح �ملو�زنة �أن هذ� �لتدبري 

�ملو�رد  على  و�حلفاظ  �لطاقة،  ��ضتخد�م  يف  �لكفاءة  »حتقيق  �إىل  يهدف 

من  تخفف  بحيث  �الإجر�ء�ت  هذه  ممت  �ضُ وقد  �لهدر«.  ووقف  �لطبيعية، 

تناف�ضية  على  وحتافظ  و�ملتو�ضط،  �ملحدود  �لدخل  ذوي  على  �ل�ضلبية  �الآثار 

قطاع �الأعمال. و�ضيقود �ملجل�ض �القت�ضادي �لذي ير�أ�ضه ويل �لعهد �الأمري 

�لتنمية  مبادئ  يعتمد  �لذي  �جلديد،  �لتوجه  هذ�  حتقيق  �ضلمان  بن  حممد 

�مل�ضتد�مة ب�ضكل �ضريح.

مبادئ  و�عتماد  �القت�ضاد  لتنويع  ه  �لتوجُّ يف  وحيدة  �ل�ضعودية  لي�ضت 

بن  حممد  �ل�ضيخ  �الإمار�ت  دولة  رئي�ض  نائب  �أعلن  فقد  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية 

�أبوظبي �ل�ضيخ حممد بن ز�يد يف  �أنه ي�ضارك ويل عهد  ر��ضد �ل�ضهر �ملا�ضي 

�لنفط،  من  ت�ضّدره  برميل  باآخر  »لالحتفال  �ليوم  منذ  ت�ضتعد  �الإمار�ت  �أن 

القت�ضاد  و�ضواًل  �لروؤية،  هذه  لتحقيق  �ضامل  وطني  برنامج  بو�ضع  و�ضنبد�أ 

�الإمار�ت  �قت�ضاد  من  �ملئة  يف   ٧0 �أن  �أعلن  و�إذ  �لقادمة«.  لالأجيال  م�ضتد�م 

جديدة،  �قت�ضادية  قطاعات  »�ضن�ضيف  قال:  �لنفط،  على  يعتمد  ال  �ليوم 

و�ضنطور كفاءة و�إنتاجية �لقطاعات �حلالية، و�ضنعّد �أجيااًل ت�ضتطيع قيادة 

�قت�ضاد وطني م�ضتد�م ومتو�زن«.

يف  جديدة  حكومة  ت�ضكيل  مت  �لتعهد�ت،  هذه  على  قليلة  �أ�ضابيع  بعد 

و�خلربة  �الخت�ضا�ض  �أ�ضحاب  من  �ل�ضباب  عن�ضر  عليها  طغى  �الإمار�ت، 

و�ضجالت �لنجاح، وذلك لتحقيق �لروؤية �مل�ضتقبلية �ملعلنة.

�لد�فع  �أعطى  فهو  �أي�ضًا.  �إيجابية  �آثارً�  �لنفط  �أ�ضعار  النخفا�ض  �أن  يبدو 

حقيقي  ثمن  وو�ضع  �لهدر  ووقف  �لكفاءة  وتعزيز  �القت�ضاد  تنويع  لت�ضريع 

يحّركها  �لتي  �لدول  �أن  بد  وال  �لب�ضرية.  �لقدر�ت  وتنمية  �لطبيعية  للمو�رد 

جميع  يف  �الأخ�ضر  �القت�ضاد  مبادئ  �عتماد  �إىل  �ضت�ضارع  �مل�ضتقبل  قلق 

�إد�رة  مع  بالتو�زي  �لعمل،  فر�ض  من  مزيد  خلق  �إىل  يوؤدي  مبا  �لقطاعات، 

�أف�ضل للمو�رد �لطبيعية ورعاية �لبيئة.

�أعرتف �أننا ن�ضعر بالر�ضى حني نرى كيف �أن �لتو�ضيات �لتي خل�ضت �إليها 

تقارير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد(، حول �إد�رة �ملو�رد و�القت�ضاد 

د�ئمًا  قلنا  وقد  �لتنفيذ.  �إىل  طريقها  جتد  �مل�ضتد�م،  و�ال�ضتهالك  �الأخ�ضر 

ولي�ض  للنا�ض،  �أف�ضل  حياة  نوعية  تاأمني  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  من  �لهدف  �إن 

جمرد �رتفاع يف �أرقام �لنمو.

جنيب �ضعب

nsaab@afedonline.org
www.najibsaab.com

  الموازنة السعودية: 

»تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة 

 والحفاظ على الموارد الطبيعية 

ووقف الهدر«
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رسائل

حملة شباب حي األندلس 
لتجميل العاصمة الليبية

تنمية من الذات

الإط��ارات  تكد�س  من  ليبيا  في  نعاني 

»ر�صيدًا«  ونمتلك  ال�صنين،  مر  على 

وربوع  المكبات  في  ينت�صر  منها  هائاًل 

�صباب  »حملة  في  قمنا  وق��د  ال��ب��الد. 

العا�صمة  في  التطوعية  الأندل�س«  حي 

طرابل�س بجلب عدد كبير من الإطارات 

مائية،  ب��األ��وان  وطالئها  الم�صتعملة 

وو�صعنا في و�صطها اأزهارًا واأ�صجار زينة 

ذات نمو محدد لتزين جوانب الطرقات. 

وانت�صرت هذه الظاهرة في طرابل�س.

اأنا من متابعي مجلة »البيئة والتنمية« 

مقالتها  من  واأ�صتلهم  �صنين،  منذ 

ومبادراتها ومن جهود المنتدى العربي 

للبيئة والتنمية )اأفد(. واأنا اليوم ع�صو 

لجنة  ورئي�س  البلدي  المجل�س  في 

قبل  اأطلقت  وقد  والتنمية.  ال�صتثمار 

اأربعة اأ�صهر حملة تهتم بالنظافة العامة 

الذاتية،  بالجهود  ال�صوارع  وتجميل 

المواطن  ل��دى  والثقة  الأم���ل  لبعث 

واإحياء روح الم�صاهمة والتطوع من اأجل 

طيبة  اأ�صداء  الحملة  ولقيت  �صوارعنا. 

لدى اأهالي طرابل�س وربوع ليبيا. لدينا 

»حملة  با�صم  فاي�صبوك  على  �صفحة 

�صباب حي الأندل�س«، و�صفحة ن�صائية 

الأندل�س«،  حي  ن�صاء  »حملة  با�صم 

وفيهما �صور واأخبار مف�صلة عن عملنا.

�شمير �شقوارة

طرابل�س، ليبيا

عندما  غزة  في  يقطن  مواطن  اأعجبني 

�صم�صيًا  فرنًا  بنايته  �صطح  على  �صّمم 

�صفائح  با�صتخدام  الأدوات،  باأب�صط 

فقط،  و�صيليكون  زجاج  واألواح  �صوداء 

ال�صيف  �صم�س  ح��رارة  من  وا�صتفاد 

ن�صرت  وق��د  ال��دج��اج.   
ّ

و���ص��ي للطبخ 

»البيئة والتنمية« خبرًا عنه.

في  ي��زرع  لمن  احترامًا  اأنحني  اأي�صًا 

بيته  �صطح  اأو  �صرفته  على  اأو  حديقته 

ي�صع  ولمن  الفواكه،  واأ�صجار  الخ�صار 

لم�صاته الفنية والذوقية اأمام منزله وفي 

منطقة �صكنه.

تنتظر  األ  الذاتية،  التنمية  هي  هذه 

�صعر  تخف�س لك  اأن  مثاًل   من الحكومة 

ذات��ك  على  تعتمد  ب��ل  المحروقات، 

علينا  المتاحة.  واإمكاناتك  وعقلك 

من  واأننا  قيمة،  �صيء  لكل  اأن  نعي  اأن 

القليل نقدر اأن ن�صنع الكثير. 

م�شطفى �شوي�شة

ان، الأردن
ّ
عم

د. كمال �شرقاوي غزالي، اأ�ستاذ العلوم البيولوجية في جامعة الإ�سكندرية

منهجي  بنظام  الحياة  الـله  خلق 

ــرار.  ــم ــت ــش مــحــكــم يــكــفــل لــهــا اال�

دقيق  تـــوازن  وجــود  فــي  ويتمثل 

االإنتاج  عمليات  بين  الطبيعة  في 

دورة  تَر  األم  اال�شتهالك.  وعمليات 

النيتروجين  ودورة  ــون  ــرب ــك ال

الماء؟  ودورة  االأوك�شيجين  ودورة 

عظيمة.  بحكمة  وتنتهي  تبداأ  كلها 

هذه  من  كمية  الطبيعة  اإلى  تدخل 

من  كمية  بالمثل  وتخرج  تلك،  اأو 

اأدى  ما  ظرفًا  اأن  ولو  تلك.  اأو  هذه 

فــاإن بع�ض  مــا،  اإلــى حــدوث تغيير 

توؤدي  االأخــرى  الطبيعية  الظروف 

اإلى تالفي اآثار هذا التغيير. خذ على 

حيث  الكربون،  دورة  المثال  �شبيل 

الدقيق بين عنا�شر  التوازن  يتجلى 

بامت�شا�ض  النبات  يقوم  البيئة. 

الهواء  من  الكربون  اأوك�شيد  ثاني 

ما  �شنع  في  ي�شتخدمه  ثم  الجوي، 

يحتاج اإليه من غذاء )بعملية البناء 

االأوك�شيجين  وينطلق  ال�شوئي(، 

عنا�شر  وتــاأتــي  ثــانــوي.  كــنــاتــج 

اال�شتهالك، فت�شتخدم االأوك�شيجين 

في عملياتها الحيوية وفي الح�شول 

اأوك�شيد  ثاني  وتطلق  الطاقة،  على 

لت�شتخدمه  الــهــواء،  اإلــى  الكربون 

بعد ذلك عنا�شر االإنتاج مرة اأخرى، 

وهكذا.

هذا �شنع الـله. فماذا �شنعنا نحن؟

نحن �شنعنا التلوث الذي يوؤثر على 

ال�شحة والبيئة بكل مكوناتها. ومن 

اأمرا�ض  ظهرت  التلوث  هــذا  جــراء 

غريبة اأطلق عليها م�شمى »االأمرا�ض 

هو  ذاته  االإن�شان  �شار  الع�شرية«. 

تحديد  دون  ومن  منها  يعاني  الذي 

م�شبباتها الحقيقية. ويوؤكد العلماء 

في  االإن�شان  اأحــدثــه  لما  نظراً  اأنــه 

�شتتغير  واإف�شاد،  تخريب  من  الجو 

ترتيبها  و�شيختل  ال�شنة  ف�شول 

علماء  ويوؤكد  بع�شها.  يختفي  وقد 

�شترتفع  الحرارة  درجة  اأن  اآخــرون 

الجليد  يذيب  مما  كله  العالم  في 

ويغرق  المتجمدين  المحيطين  في 

بقاعًا كثيرة من العالم.

داخــل  مــوجــودة  الفتك  عــوامــل  اإن 

ال�شم�ض  اأ�شعة  ذاتها.  االأمان  عوامل 

الرقيقة التي تبث الدفء وال�شعادة 

القيام  من  النبات  وتمكن  والجمال، 

لت�شنيع  ال�شوئي  البناء  بعملية 

بالفيتامينات،  الج�شم  وتمد  الغذاء 

ما  ب�شبب  للحياة  اأي�شًا  الهالك  تبث 

البنف�شجية  فوق  اأ�شعتها  في  يكمن 

من خطر. واالأ�شعة ال�شينية )اإك�ض( 

ما  بقدر  االأمرا�ض  من  للعالج  تهيئ 

في  الكامن  بالخطر  االإن�شان  ت�شر 

اإ�شعاها الرهيب. ونحن ال ن�شتطيع 

�شيوؤدي  اإذ  المبيدات  اال�شتغناء عن 

ذلك اإلى انت�شار االآفات.

والكيمياء  الــ�ــشــنــاعــة  ــارة  حــ�ــش

مواد  تقديم  في  الــدوام  على  تتفنن 

اليوم  �شارت  لها  ح�شر  ال  كيميائية 

مبيدات  م�شتلزماتنا:  من  جــزءاً 

وعطور  تجميل  وم�شتح�شرات 

للغذاء  م�شافة  ــواد  وم ومنظفات 

وزيوت ودهانات ومواد بال�شتيكية. 

من  ــا  ــداه اإح ا�شتخدام  يخلو  وال 

م�شببًا  يكون  قد  اأنــه  في  االرتياب 

�شديد  هــو  مــا  منها  لل�شرطان. 

ــاره  اآث تظهر  ال  ما  ومنها  ال�شمية 

والكائنات  االإن�شان  على  ال�شارة 

االأخرى التي ت�شاركه الوجود اإال بعد 

فترة من الزمن.

هل نحن غافلون عن الدخان المليء 

كل  مخلفات  من  وهــو  بال�شموم، 

البالغ  االحتياج  اأدى  لقد  �شناعة؟ 

اإلى اإغما�ض  لكل ما تنتجه الم�شانع 

عنها.  الناجم  ال�شرر  عــن  العين 

بين  حيرة  في  الجميع  يقف  واالآن 

ال�شرورة وال�شرر.

ويتزايد تكدي�ض الف�شالت والنفايات 

في  واإلقاوؤها  االأر�ــض،  �شطح  على 

وقذفها  واإحراقها،  واالأنهار،  البحار 

وبــات  العليا،  الــجــو  طبقات  اإلـــى 

م�شكلة ت�شتع�شي على الحل.

وهكذا فاإن ثمن الح�شارة، اأو وجهها 

االآخر، يكمن في التلفيات اأو االأ�شرار 

العامة  ال�شحة  ف�شاد  في  المتمثلة 

التاأثير  خــالل  من  البيئة  وف�شاد 

حيوان  من  مكوناتها  على  ال�شلبي 

ونبات وجماد وتربة وماء وهواء.

بين الضرورة والضرر

ناد بيئي ديموقراطي
في  المدر�صة  توؤديه  الذي  للدور  نظرًا 

تجاه  واجباته  يعي  م�صوؤول  مواطن  بناء 

لتر�صيخ  منها  و�صعيًا  وبيئته،  وطنه 

البيئي  الوعي  وتعزيز  البيئية  التربية 

اأهاليهم  اإل��ى  و���ص��وًل  ال��ط��الب  ل��دى 

البيئة  نادي  اإن�صاء  تم  ومجتمعاتهم، 

من  الر�صمية  الغ�صانية  مدر�صة  في 

تناف�صت  ديموقراطية  انتخابات  خالل 

نظيفة«  بيئة  اأجل  من  »معًا  لئحة  فيها 

ولئحة »بيئة نظيفة حياة �صليمة«. وقد 

النتخابي  برنامجها  لئحة  كل  عر�صت 

البيئي �صمن حملتها النتخابية.

»فاي�صبوك  م�صابقة  في  النادي  �صارك 

العربي  المنتدى  نظمها  التي  البيئة« 

�صفحة  واأ�ص�س  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة 

المعلومات  خاللها  من  ين�صر  بيئية 

على  يعمل  وهو  البيئية.  والن�صاطات 

اإحياء المنا�صبات البيئية والقيام باأن�صطة 

التالميذ  م��ن  ف��رق  وتكوين  مختلفة 

بع�س  وت�صحيح  البيئية  بالتوعية  للقيام 

ال�صلوكيات الخاطئة. وانخرط في عملية 

فتحفظ  تدويرها.  لإعادة  النفايات  فرز 

�صف،  كل  داخل  �صناديق  في  الأوراق 

اأ�صابيع  ب�صعة  كل  التالميذ  ويجمعها 

اأما  الورق.  لتدوير  معمل  اإلى  لإر�صالها 

بالتراب.  وتطمر  فتجمع  الطعام  بقايا 

ويقوم  بيئية،  مل�صقات  النادي  ويعّد 

بحمالت توعية داخل ال�صفوف.

رنا نورالدين

مدر�سة الغ�سانية الر�سمية، لبنان
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أقوال وأرقام

12345

% 0.25
حتتل ال�صعاب املرجانية اأقل من 0.25 يف 

املئة من البيئة البحرية، لكنها توؤوي اأكرث 

من 25% من جميع اأنواع الأ�صماك البحرية 

املعروفة. وهي موجودة يف109 بلدان، وقد 

تعر�صت لتدهور حاد يف 93 بلدًا.

450,000,000
يعي�س اأكرث من 450 مليون ن�صمة �صمن 

60 كيلومرتًا من �صعاب مرجانية، وي�صتمد 

غالبيتهم الغذاء والدخل من هذه ال�صعاب.

ً 15 طنا
ال�صعاب املرجانية التي تدار ب�صورة �صحيحة 

ميكن اأن تنتج ما معدله 15 طنًا من ال�صمك 

وثمار البحر يف الكيلومرت املربع.

أكثر من %80
ن�صبة ال�صعاب املرجانية التي تتعر�س 

ل�صيد جائر حول العامل. ويواجه نحو %60 

من ال�صعاب خطر الزوال بفعل الن�صاطات 

الب�صرية ونتيجة ابي�صا�صها بفعل ارتفاع 

درجات احلرارة. وقد انخف�س الغطاء 

املرجاين احلي على �صعاب البحر الكاريبي 

مثاًل  اإىل 8% فقط من هذه ال�صعاب، 

باملقارنة مع اأكرث من 50% خالل �صبعينات 

القرن الع�صرين.

»ال معنى لتحقيق مستويات نمو اقتصادي من دون 
 العمل المنّسق عبر سياسات عامة فاعلة وهادفة
 قائمة على توزيع ثمار النمو االقتصادي في شكل

منصف وعادل على مختلف فئات الشعب«

 1  محمد ال�شاد�ض، ملك املغرب، يف كلمة اإىل املنتدى الربملاين الدويل للعدالة الجتماعية

الذي عقد يف الرباط يف �صباط )فرباير( 2016.

»نستعّد منذ اليوم لالحتفال بآخر برميل تصّدره اإلمارات من النفط. 
 وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية

وصوالً إلى اقتصاد مستدام لألجيال المقبلة«

2  ال�شيخ محمد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س دولة الإمارات حاكم دبي، معلنًا م�صاركته ويل عهد 

الإمارات ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف هذا التطلع، وموؤكدًا: »�صن�صيف قطاعات اقت�صادية جديدة، 

و�صنطّور كفاءة واإنتاجية القطاعات احلالية، و�صنعّد اأجياًل ت�صتطيع قيادة اقت�صاد وطني م�صتدام ومتوازن«.

»القطاع الخاص شريك حقيقي في مختلف المجاالت«

3  الدكتور ثاني اأحمد الزيودي، وزير تغري املناخ والبيئة يف الإمارات، يف افتتاح املنتدى العاملي لالبتكارات 

يف اأبوظبي، موؤكدًا اأن الوزارة �صتعمق �صراكتها ال�صرتاتيجية مع القطاع اخلا�س، خ�صو�صًا يف جمالت 

البحث الأكادميي والعلمي. وهو كان قال اأثناء ا�صتقباله وفدًا من جمل�س اأمناء املنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )اأفد( اإنه ما زال يعترب نف�صه ع�صوًا يف فريق »اأفد«. وكان الدكتور الزيودي قد تعاون مع املنتدى 

 يف جمالت كثرية �صابقًا كمدير ل�صوؤون الطاقة وتغري املناخ يف وزارة اخلارجية يف الإمارات، 

كما �صاهم يف بع�س تقارير املنتدى كموؤلف م�صارك.

»سيستمر نمو استهالك الطاقة ليصل إلى ضعفي مستواه الحالي 
 بحلول سنة 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع

كفاءة االستهالك وتحسين اإلنتاج«

4  االأمير عبدالعزيز بن �شلمان، نائب وزير البرتول والرثوة املعدنية ال�صعودي، يف افتتاح منتدى املياه 

والكهرباء يف الريا�س يف �صباط )فرباير( 2016. وهو اأ�صار اإىل حلول يعمل املركز ال�صعودي لكفاءة الطاقة 

 على تنفيذها، و�صتوؤدي اإىل توفري ما يعادل ثالثة ماليني برميل نفط يوميًا بحلول �صنة 2030،

نتيجة لتح�صني كفاءة ال�صتهالك والإنتاج يف قطاعات الطاقة واملياه وال�صناعة.

»ستتكفل الوزارة بتجهيز 5000 ناٍد أخضر في المؤسسات التعليمية«

5  دليلة بو جمعة، وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة يف اجلزائر، متحدثة عن التعاون مع وزارة الرتبية لتجهيز 

5000 ناٍد اأخ�صر خالل الربنامج اخلما�صي  2015  � 2019، اإ�صافة اإىل 11.000 ناد اأخ�صر مت جتهيزها منذ 2002.

استطالع
 كانون الثاني/شباط
)يناير/فبراير( 2016
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سفن تحركها 
األرباح واألشباح 

وعمليات
غير مشروعة
بـ 30 بليون
دوالر سنويًا

بال بالستيك
كيف يمكن أن نحيا؟ 

ألوان األردن
الصحراء في صور

مباني اإلمارات
ملزمة بإضاءة كفوءة

طاقة متجددة ٪100
للعالم سنة 2050 

تجارة 
النفايات

www.afedmag.com

أشوك خوسال
نجيب صعب

ماتيس واكرناغل
فاروق الباز

محمد العشري
ابراهيم عبد الجليل
عبد الهادي النّجار

رجب سعد السيد

مستقبل
البيئة العربية

الصحف املتعاونة

املوقع املتجدد ملجلة

عشرات آالف الصفحات من
املعلومات البيئية ألول مرة بالعربية

www.afedmag.com

من كتّاب 
املوقع
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أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

عبدالهادي النجار )حم�س(

رجب �شعد ال�شيد  )ال�صكندرية(

للطعام يف خمتربات مراكز البحوث حكايات وطرائف. 

حلم  كان  مثاًل،  املا�شي،  القرن  من  االأربعينات  ففي 

و�شائل  تتطور  اأن  الدواجن  ومربي  امل�شتهلك  من  كل 

تربية الدواجن واإنتاجها لتعطي حلمًا اأكرث من الدجاج 

البّيا�ض. وعرب الزعيم ال�شيا�شي الربيطاين ون�شتون 

ت�شر�شل عن هذا احللم فقال: »اآن االأوان الأن نكف عن 

ناأكل  ال  فنحن  كاملة،  الدجاجة  تربية  على  اإ�شرارنا 

اأو فخذها، فلماذا ال يقت�شر اهتمامنا على  اإال �شدرها 

اإنتاج هذه االأجزاء من الدجاجة؟«

يف  نوبل  جائزة  احلائز  كاريل،  األك�شي  الدكتور  وكان 

علوم احلياة، قد �شبق ت�شر�شل اإىل فكرة اإنتاج حلوم 

على  جتربة   1908 عام  اأجرى  عندما  جزئي،  ب�شكل 

اأمالح  من  مبحلول  غمرها  دجاجة،  قلب  من  قطعة 

الذيب 
والسارح 
بالطليان

لحوم 
فرنكنشتاين

فح�شب،  بحيويتها  حتتفظ  مل  اأنها  فوجد  مغذية. 

يطراأ  ومل  يوم،  كل  يت�شاعف  حجمها  كان  واإمنا 

عالمات  عليها  تظهر  ومل  تغري،  اأي  خ�شائ�شها  على 

فراغ  مالأت  حتى  تت�شخم  وظلت  العمر،  يف  التقدم 

�شريحة  كاريل  الدكتور  اقتطع  هنا،  التجربة.  وعاء 

بالطريقة  وزرعها  النمو،  يف  االآخذ  القلب  ن�شيج  من 

نف�شها يف وعاء اآخر، فتحقق النجاح ذاته. وا�شتمرت 

 ،1944 عام  كاريل  تويف  حتى  تكراراً  العملية  هذه 

يف  النمو  عن  تتوقف  مل  الدجاجة  قلب  �شرائح  ولكن 

حتت  �شنة   36 ملدة  التجربة  وتوا�شلت  خمتربه. 

اإ�شراف تالميذه، وكانت �شحف نيويورك حتتفل كل 

يف  باحلياة  املحتفظ  الدجاجة  قلب  ميالد  بعيد  عام 

اأوعية املخترب!

فت�شوروا  الكتاب،  بع�ض  خيال  التجربة  هذه  اأثارت 

اآلة بحجم ثالجة، تو�شع يف مطبخ امل�شتقبل، وتقوم 

�شغرية  قطعًا  فتنمي  جتربته،  يف  كاريل  اأجراه  مبا 

اأيام  بعد  لتجد  البيت،  ربة  فيها  ت�شعها  اللحم  من 

قليلة ما يكفي من اللحم الإعداد وجبة طازجة الأفراد 

اأ�شرتها. ومل ي�شتطع كتاب اآخرون تقبل هذا الت�شور 

تلك  تنتجها  التي  اللحوم  على  فاأطلقوا  امل�شتقبلي، 

االآلة اخليالية ا�شم »حلوم فرنكن�شتاين«.

خيال  تداعب  املخترب  يف  حلم  تخليق  فكرة  تزال  ال 

العلماء وطموحاتهم، خ�شو�شًا يف اأبحاث الف�شاء، على 

اأمل اإيجاد طرق توفر للرواد حلومًا طازجة ي�شتغنون 

باحلبوب  املخلوطة  املحفوظة  اللحوم  عن  بها 

والوجبات النباتية التي يعتمدون عليها حاليًا.

�شيكون على  املخترب،  ق يف  املخلَّ اللحم  اأن يجيء  واإىل 

له  جند  ال  اآخر،  نوع  على  يعتمدوا  اأن  امل�شتقبل  اآكلي 

من  م�شنوع  وهو  املزيف«،  »اللحم  من  اأف�شل  ا�شمًا 

النباتات.  ال�شويا وغريه من بذور  م�شتخل�شات فول 

النباتي،  بالربوتني  غنية  امل�شتخل�شات  وهذه 

معّلقات  اإىل  حتويلها  ت�شنيعها  خطوات  وتت�شمن 

ثقوب  ذات  خا�شة  اآالت  يف  ت�شغط  القوام،  غليظة 

ال�شناعية  االألياف  باآالت غزل خيوط  �شبيهة  دقيقة، 

كالنايلون والريون. ثم توؤخذ خيوط الربوتني النباتي 

ملونات  اإليها  وت�شاف  بالدهون،  وتخلط  الناجتة، 

ومنكهات مع بع�ض الفيتامينات، وت�شكل على هيئة 

�شرائح اأو مكعبات، وتطرح يف االأ�شواق. وثمة توقعات 

اخليار  هو  �شيكون  اللحم  من  املزيف  النوع  هذا  باأن 

الوحيد اأمام كثري من الب�شر يف امل�شتقبل، واأن احل�شول 

حلمًا  �شيكون  حقيقي  حيواين  بروتني  �شريحة  على 

بعيد املنال.

البادية  قلب  يف  رجمني«،  »اأبو  حممية  و�صط  يف 

مد  على  ب�صرًا  جتد  اأن  النادر  من  حيث  ال�صورية، 

ع�صر  عمره  يتجاوز  ل  �صغريًا  طفاًل  �صاهدت  النظر، 

�صنوات. �صاألته عن ا�صمه، فاأجاب »عدنان«، وعندما 

»�صارح  قال:  عدنان؟  يا  هنا  تفعل  ماذا  ا�صتف�صرت: 

بالطليان«.

البال  م�صغول  هو  من  تعني  ل  بالطليان«  »ال�صارح 

جملة  هي  بل  البع�س،  يظن  قد  كما  بالإيطاليني، 

يخرج  من  بها  وُيق�صد  اآن،  يف  وبليغة  ف�صيحة  عربية 

يف ال�صباح الباكر مطلقًا �صغار املا�صية لرتعى.

له  تعّدها  التي  الطعام  زوادة  ياأخذ  اأنه  عدنان  اأخربين 

الوا�صعة،   املحمية  اأر�س  يف  خرافه  مع  ينطلق  ثم  اأمه 

ويف نهاية النهار ل يعود اإىل بيته بل يبيت بالقرب من 

ما�صيته.

على حداثة �صنه، يعرف عدنان موا�صع الآبار واملراعي 

يف  نق�صًا  تخ�صى  لن  خرافه  فاإن  ولذلك  املنطقة،  يف 

بالطليان  �صارحًا  عدنان  يبقى  وهكذا،  الكالأ.  اأو  املاء 

عندها  وي�صطر  زوادته،  نهايتها  يف  تفرغ  اأيام  لب�صعة 

للعودة اإىل خيمة اأهله ملالعبة اأقرانه والتزود بالطعام 

من جديد.

ما ذكرين بهذا اللقاء العابر هو فيلم �صينمائي �صاهدته 

وج�صارته،  عدنان  هيئة  مثل  يف  فتى  عن  موؤخرًا 

مع  والتعاي�س  التكيف  على  قدرته  مثل  يف  وكذلك 

حميطه يف اأق�صى الظروف واأ�صعبها.

يعر�س  نوار  اأبو  ناجي  الأردين  للمخرج  »ذيب«  فيلم 

رم  وادي  �صحراء  يف  الرحل  البدو  من  فتى  مغامرة 

خالل فرتة الثورة العربية الكربى يف العقد الثاين من 

القرن املا�صي، وذلك يف اإطار درامي موؤثر تتطور فيه 

�صخ�صية الفتى ذيب ب�صكل �صريع وت�صهد حتوًل حادًا 

بني امل�صاحمة والنتقام.

احلقيقي  الفتى  عدنان،  بني  يجمع  مما  الكثري  هناك 

من  املتخيل  الفتى  وذيب،  رجمني،  اأبو  جبل  من 

رحل(  )بدو  املجتمع  طبيعة  ذات  من  فهما  رم،  وادي 

امل�صتقلة  القوية  ال�صخ�صية  مالمح  ذات  وميلكان 

اأحد.  من  م�صاعدة  دون  من  الأمور  تدبر  على  القادرة 

بل املده�س اأنك ل تكاد جتد فارقًا بني »ذيب« بدايات 

احلادي  القرن  بدايات  و»عدنان«  الع�صرين  القرن 

والع�صرين، لكاأن الزمان قد توقف مئة عام!

ما �صاعد على تعزيز هذا الت�صابه اأن من قام بدور ذيب 

يف الفيلم هو فتى بدوي حقيقي )جا�صر عيد( ينتمي 

فقد  ولذلك  املنطقة،  يف  تعي�س  التي  الع�صائر  لإحدى 

كان هذا الفتى يعي�س الدور بكل ما تعنيه الكلمة.

البدوية  املجتمعات  تنمية  خطط  ف�صل  اأ�صباب  من 

»تفكري  على  تقوم  مل�صاكلها  مقاربتنا  اأن  هو  ودعمها 

املجتمعات.  هذه  معي�صة  طبيعة  يراعي  ل  ري«  َح�صَ

ندرة  من  املرحتلة  الأ�صر  بع�س  تعاين  عندما  مثاًل، 

يكون  ل  احلل  فاإن  ال�صتاء،  خالل  التدفئة  حطب 

اإحدى اجلهات  ببناء م�صاكن منوذجية لها كما فعلت 

احلكومية العربية، بل يكون احلل بتوفري احلطب من 

اأقرب غابة، واإن كانت تبعد مئات الكيلومرتات.

م�صروع  اأي  تنفيذ  يتقاطع  وعندما  كهذه،  اأمور  يف 

يف  الأ�صيلة  املجتمعات  م�صالح  مع  وا�صتثماره 

امل�صاحات  وت�صجري  الطرقات  �صق  مثل  املنطقة، 

ي�صبح  وغريها،  ال�صكانية  التجمعات  واإقامة  اجلرداء 

زائدًا،  ترفًا  ولي�س  واجبًا  اأمرًا  الجتماعي  الأثر  تقييم 

لتلك  مدمرًا  يكون  قد  تنموي  كعمل  لنا  يبدو  فما 

املجتمعات، والتغيري املفاجئ يف منط معي�صة جمتمع 

ما كفيل بتفكيكه واإظهار اأ�صواأ ما فيه.

لو  ماذا  معاك�صة:  بطريقة  نفكر  دعونا  ذلك،  لتب�صيط 

فاأتينا  احل�صر،  اأهل  على  البدوي«  »التفكري  طبقنا 

التي  ذاتها  بالأعمال  وكلفناه  املدينة  يف  ن�صاأ  بطفل 

كان يقوم بها ذيب اأو عدنان؟ بالن�صبة لذيب �صتنتهي 

الرابعة  اأو  الثالثة  اللقطة  يف  ماأ�صوي  ب�صكل  ق�صته 

عدنان  اأما  ال�صيد.  بندقية  مع  التعامل  يف  لف�صله 

بعيدًا  �صردت  التي  بالطليان  لي�س  �صارحًا،  ف�صيكون 

عنه، واإمنا يف كيفية النوم يف العراء و�صط الذئاب.
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كيف نحيا 
بال بالستيك؟

عندما »أشرق« عصر البالستيك عام 
1907 مع ابتكار »الباكليت« انفتح عالم 
جديد. كان ذلك البالستيك االصطناعي 

األول ثوريًا، أتاح صنع أشياء كثيرة، من 
أكواب األطفال املقاومة للكسر إلى 

قطع اآلليات العسكرية.
أقبل العالم ىلع البالستيك بشراهة 

لتعدد استعماالته ومتانته، وهما 
الصفتان اللتان أدخلتانا يف األزمة التي 
نعاني منها حاليًا. قيل يف حسناته إنه 
»يدوم إلى األبد«، إذ لم تتطور كائنات 

حية قادرة ىلع هضم هذه املواد 
االصطناعية املعقدة التي تشكلها 
سالسل طويلة من حلقات الكربون 

ال تستطيع الطبيعة تفكيكها. لكن 
هذه امليزة هي أيضًا مشكلة كبرى، 

فقد يبقى البالستيك يف مطمر أو 
يف الطبيعة آالف السنين من دون أن 

يتحلل.
»الوحش« ماثل بيننا. لدينا مادة 

عجائبية، لكنها ذات جانب قاتم، وما 
زلنا نستخدمها ىلع نطاق واسع 

مغّيرين البرّ والبحر تغييرًا دائمًا.

حقائق غير سارة

ي�صنع معظم البال�صتيك من البرتول، الناجم عن كائنات  	●

ويعترب  ال�صنني.  ماليني  مدى  على  طبيعيًا  حتللت  حية 

ليو  الأمريكي   � البلجيكي  الكيميائي  ابتكره  الذي  الباكليت 

باكالند عام 1907 اأول بال�صتيك م�صّنع.

عام  والبولي�صرت   ،1929 عام  البولي�صتريين  تطوير  مت   	●

1930، والبوليفينيل كلورايد )PVC( والبوليثني عام 1933، 

والنايلون عام 1935.
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●	 اأدى البال�صتيك دورًا كبريًا يف احلرب العاملية الثانية، اذ 

مت ا�صتعماله يف كل �صيء، من املركبات الع�صكرية اإىل املواد 

ط �صناعته. وبنت �صركات البرتول  العازلة للرادارات، ما ن�صّ

م�صانع لتحويل النفط اخلام اإىل بال�صتيك. وعندما و�صعت 

جتاوزها  مت  »تخمة«  ال�صناعة  واجهت  اأوزاره���ا،  احل��رب 

لهذه  اجلديدة  ال�صتعمالت  من  حت�صى  ل  اأن��واع  بابتكار 

املادة.

●	 ي�صتهلك اإنتاج البال�صتيك نحو 8 يف املئة من اإنتاج النفط 

البال�صتيك  من  طن  مليون   300 نحو  ت�صنيع  ويتم  العاملي. 

�صنويًا.

منه  تر�صح  اأن  ميكن  مطامر  يف  يدفن  الذي  البال�صتيك   	●

مواد كيميائية �صارة تت�صرب اإىل املياه اجلوفية.

القارة  غرب  جزيرة  يف  املثال،  �صبيل  على  بيئية.  فو�صى  يف 

من  اأن��واع   10 على  عرث  )اأنتارتيكا(،  اجلنوبية  القطبية 

على  بال�صتيكية  بنفايات  ملت�صقة  الدخيلة  الالفقاريات 

اجلليد.

الوليات  يف  ع�صرة  كل  من  اأطفال  ثمانية  اأج�صام  يف   	●

التي  ال�صامة،  الفثالت  من  للقيا�س  قابلة  م�صتويات  املتحدة 

ت�صتعمل كمواد بال�صتيكية يف عدد من املنتجات. واأظهرت 

الوليات  يف  منها  والوقاية  الأمرا�س  مكافحة  ملراكز  درا�صة 

ميكن  م�صتويات  ال�صكان  من  املئة  يف   93 َبْول  يف  اأن  املتحدة 

يف  ي�صتعمل  الذي   )BPA( اأ  الفينول  ثنائي  من  اكت�صافها 

القوارير وبطانات علب الطعام وامل�صروبات. وقد بينت اأبحاث 

اأن مادتي الفثالت وBPA توؤثران على التنا�صل يف احليوانات 

التي متت درا�صتها، وت�صعفان منو الق�صريات والربمائيات.

البال�صتيكية  الأكيا�س  من  بليون   500 نحو  اأن  يقدر   	●

ت�صتعمل كل �صنة حول العامل، اأي اأكرث من مليون كي�س كل 

دقيقة.

من  نع  �صُ القرن  هذا  من  الأوىل  الع�صر  ال�صنوات  خالل   	●

البال�صتيك اأكرث مما يف كل القرن الع�صرين.

ي�صنعها  التي  دميومة  الأك��رث  امل��واد  من  البال�صتيك   	●

الإن�صان، وهو ي�صتغرق ما بني 500 و1000 �صنة لكي يتحلل.

●	 50 يف املئة من البال�صتيك الذي يتم اإنتاجه ي�صتعمل مرة 

واحدة  وُيرمى.

أفكار للعيش
مع بالستيك أقل

لكن  بال�صتيك،  دون  من  حياتنا  ت�صور  امل�صتحيل  �صبه  من 

الذين  النا�س  من  مزيد  اإليه  ي�صعى  نبياًل  هدفًا  يبقى  هذا 

النفايات  من  ويخففون  والبيئة  لل�صحة  اأ�صلم  بدائل  يطلبون 

البال�صتيكية التي متالأ املطامر. هنا بع�س الأفكار للتخفيف 

من ا�صتخدام البال�صتيك يف املنزل:

تجنب أسوأ أنواع البالستيك
رقمًا  �صرتى  بال�صتيكي،  لوعاء  ال�صفلي  اجلانب  تفح�صت  اإذا 

من 1 اإىل 7 داخل مثلث من �صهام. اأ�صواأ اأنواع البال�صتيك هي:

جدًا  �صام  بال�صتيك  هو  كلورايد،  بوليفينيل   :3 الرقم 

وي�صتعمل  والفثالت،  الر�صا�س  مثل  اإ�صافات  على  يحتوي 

واأوعية  القوارير  وبع�س  الرقيقة  البال�صتيكية  الأغلفة  يف 

زبدة الفول ال�صوداين ولعب الأطفال وغريها.

الرقم 6: بولي�صتريين، يحتوي على ال�صتريين وهي مادة 

ال�صتريوفوم  يف  وي�صتعمل  الع�صبي،  واجلهاز  للدماغ  �صامة 

ة الر�شوم خا�شّ

بـ »البيئة والتنمية«©

من لو�شيان دي غروت

يف  �صنويًا  البال�صتيك  من  طن  ماليني   8 نحو  ينتهي   	●

املحيطات حيث يتوقع اأن يبقى اآلف ال�صنني. وهو موجود يف 

كل مكان، من اأعماق املحيطات اإىل جليد القطب ال�صمايل.

البحرية  الأحياء  من  نوع   700 من  اأكرث  عن  بيانات  ثمة   	●

على  ُيعرث  اأن  العلماء  ويتوقع  بال�صتيكية.  قطعًا  ابتلعت 

البال�صتيك يف اأج�صام 99 يف املئة من الطيور البحرية بحلول 

�صنة 2050.

لأنواع  نقل  و�صائل  العائمة  البال�صتيكية  النفايات  ت�صكل  	●

يت�صبب  ما  والطحالب،  الديدان  اإىل  الأ�صماك  من  غازية، 
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بعد  ترمى  التي  البال�صتيكية  املائدة  واأدوات  والأط��ب��اق 

ال�صتعمال واأوعية الطعام اجلاهز.

اأ  الفينول  ثنائي  على  يحتوي  بوليكربونات،   :7 الرقم 

وقوارير  املعدنية  الطعام  علب  بطانات  معظم  يف  ويوجد 

امل�صروبات الريا�صية واأوعية الع�صائر والكات�صاب.

استعمل األوعية غير البالستيكية
اأك��واب��ًا  ولي�س  زجاجيًا  اأو  خزفيًا  كوبًا  ا�صتخدم 

وجبة  �صع  ال�صتعمال.  بعد  ترمى  بال�صتيكية 

يعاد  اأكيا�صًا  معك  خذ  زجاجي.  وعاء  يف  غدائك 

ا�صتخدامها اإىل ال�صوبرماركت اأو �صوق اخل�صار.

ال تشرب مياهاً معبأة
احمل قارورة مياه ريا�صية اأو زجاجية ميكن اإعادة 

التي  املعباأة  اجلاهزة  القوارير  من  بدًل  تعبئتها، 

اإل  تدوير  يعاد  ل  بال�صتيكية  نفايات  عن  ت�صفر 

ل  بال�صتيك  من  م�صنوعة  عادة  وهي  منها.  القليل 

ي�صلح لإعادة التعبئة اأو ال�صتخدام.

تسوَّق بكمية أكبر
كمية  يوفر  اإليها  حتتاج  مادة  اأو  �صلعة  من  اأكرب  كمية  �صراء 

�صيارتك  حترقه  الذي  الوقود  يوفر  كما  التغليف،  من  اأكرب 

من  خالية  اأ�صناف  عن  ابحث  املتجر.  اإىل  اإ�صافية  رحالت  يف 

الأغلفة البال�صتيكية.

تجنب األطعمة المجلدة
ومعباأة  بالبال�صتيك  مغلفة  ع��ادة  املجلدة  الأطعمة  تاأتي 

ب�صناديق كرتون غالبًا ما تكون مبطنة بالبال�صتيك اأي�صًا.

ال تستخدم أواني الطبخ غير الالصقة
التي  الفلورية  الكيميائية  للمواد  واأ�صرتك  نف�صك  تعر�س  ل 

التفلون.  مثل  الال�صقة  غري  والقلي  الطبخ  اأواين  من  تنطلق 

 )cast iron( ال�صّب  حديد  من  م�صنوعة  باأوان  وا�صتبدلها 

وهي غري ل�صقة اأي�صًا، اأو من الفولذ الذي ل ي�صداأ.

توقف عن شراء العصائر والمرطبات 
المعبأة في قوارير بالستيكية

للرّد  قابلة  زجاجية  قوارير  يف  غازية  م�صروبات  �صراء  ميكن 

الإمكان.  قدر  خيارك  ذلك  فليكن  قيمتها.  ا�صرتجاع  مقابل 

واأن  طازجة،  وع�صائر  فواكه  تاأكل  اأن  الأف�صل  حال،  كل  يف 

ت�صتبعد هذا ال�صّكر الإ�صايف من نظامك الغذائي.

توقف عن مضغ العلكة
احلرب  فمنذ  البال�صتيك.  م�صغ  مبثابة  هو  العلكة  م�صغ 

�صنع  يف  الطبيعي  املطاط  ا�صتعمال  توقف  الثانية،  العاملية 

اأي�صًا  يعرف  الذي  ال�صطناعي،  باملطاط  وا�صتبدل  العلكة 

تعتربان  املادتان  هاتان  والبوليثيلني.  البوليفينيل  باأ�صيتات 

�صامتني وبينت جتارب اأنهما ت�صببان منوًا ورميًا لدى جرذان 

ال�صناعة.  من  �صغط  نتيجة  حظرهما  يتم  مل  لكن  املخترب، 

قابلة  غري  فهي  م�صغها،  بعد  العلكة  تنتهي  اأين  اأي�صًا  فكر 

للتحلل البيولوجي.

تناول اآليس كريم في مخروط
البال�صتيكية  واملالعق  ال�صتريوفوم  اأكواب  ا�صتعمال  جتنب 

خمروط  يف  تعبئتها  ذلك  من  بدًل  واخرت  كرمي،  الآي�س  لأكل 

من الب�صكويت. ميكن اأي�صًا اقتناء ماكينة ل�صنع الآي�س كرمي 

يف املنزل.

اصنع مخلالتك ومشروباتك
على  احل�صول  لك  تتيح  ممتعة  جتربة  املخلالت  حت�صري 

والباذجنان  اخليار  خملالت  ا�صنع  كاملة.  ل�صنة  يكفي  ما 

يف  )طماطم(،  البندورة  و�صل�صة  وغريها،  واللفت  والفلفل 

موا�صمها عندما تكون اأ�صعارها منخف�صة، و�صعها يف اأوعية 

والتوت  الليمون  �صراب  �صنع  اأي�صًا  ميكنك  حافظة.  زجاجية 

والرمان وغريها وحفظها يف قوارير زجاجية.

اصنع اللبن بنفسك
من ال�صهل جدًا حت�صري اللنب الزبادي واللبنة يف املنزل من 

معظم  تفعله  كانت  ما  هذا  املجفف.  اأو  الطازج  البقر  حليب 

 ■ ربات البيوت يف املا�صي غري البعيد.  
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ال�سورة: م�ستوعبات طافحة

على ر�سيف اأحد �سوارع القاهرة

مصر: حصتنا من النيل
 ال تكفي

ح�سام  امل�سري  ال��ري  وزي��ر  اأع��ل��ن 

يف  عجزًا  »تواجه  بالده  اأن  مغازي 

تلبية حاجاتها من املياه، واأن ح�ستها 

مرت  بليون   55 البالغة  النيل  مياه  من 

مع  خ�سو�سًا  تكفي«،  »ال  مكعب 

 150 اإىل  ال�سكان  عدد  ارتفاع  توقع 

مليون ن�سمة بحلول �سنة 2050.

م�سر  ب��ن  امل��ف��او���س��ات  ت���زال  وال 

�ساأن  يف  متعرثة  واإثيوبيا  وال�سودان 

اأدي�س  تبنيه  الذي  النه�سة«  »�سد 

اأبابا على النيل وتخ�سى م�سر تاأثريه 

اأن  اأ�ساف  مغازي  لكن  ح�ستها.  يف 

اإىل االتفاق مع دول  القاهرة »ت�سعى 

م�ساريع  تنفيذ  على  النيل  حو�س 

اأع��ايل  يف  املياه  فواقد  ال�ستقطاب 

الدول،  كل  م�سالح  يحقق  مبا  النهر 

هذه  مب��وج��ب  م�سر  حت�سل  واأن 

امل�ساريع على ح�سة اإ�سافية من مياه 

النيل ل�سد العجز«.

ممر مشاة ودراجات 
هوائية في أبوظبي

م�سروع  اأب��وظ��ب��ي  بلدية  اأجن���زت 

للم�ساة  مدمج  ريا�سي  ممر  اإن�ساء 

 14.420 طوله  الهوائية  والدراجات 

الع�امة  الطريق  ج�انب  على  مرتًا، 

ونظمت  زايد.  بن  حممد  مدينة  يف 

�سباق »ماراثون« و�سباقًا للدراجات 

الهوائية بالتزامن مع انتهاء االأعمال 

االأ�سا�سية يف املمر.

من  الهدف  اأن  البلدية  واأو�سحت 

اإبراز  يف  يتمثل  املدمج  املمر  اإن�ساء 

وتوفري  للمدينة،  اجلمايل  ال�سكل 

طبيعي  ومتنف�س  �سحية  بيئة 

توفري  مع  عاملية،  مبعايري  لل�سكان 

وزي��ادة  وال�سالمة،  االأم��ن  �سروط 

ينعك�س  وه��ذا  اخل�سراء.  الرقعة 

وي�سجع  للمدينة،  العام  املظهر  على 

خالل  من  الريا�سة  على  النا�س 

عن  بعيدًا  املنا�سب  املكان  توفري 

اأخطار الطريق.

الجفاف يجوِّع
أطفال الصومال

اأكرث  اأنَّ  من  املتحدة  االأمم  رت  ح��ذَّ

اخلام�سة  دون  طفل  األ��ف   58 من 

مهّددون باملوت جوعًا يف ال�سومال، 

من  يعانون  طفل  اآالف   305 ونحو 

�سوء تغذية حاد، و�سط موجة جفاف 

قا�سية يف البالد.

نحو  فاإنَّ  ة،  الدوليَّ املنظمة  وبح�سب 

950 األف �سومايل »ينا�سلون يوميًا 

وما  الطعام«،  من  حاجتهم  لتاأمن 

اأو  �سخ�س  مالين   4.7 جمموعه 

نحو 40 يف املئة من �سّكان ال�سومال 

يحتاجون اإىل م�ساعدة.

ت�ساقط  وعدم  الفي�سانات  وت�سّببت 

ظاهرة  ع��ن  الناجمان  االأم��ط��ار، 

يف  كبرية  بزيادة  املناخّية،  النينيو 

من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  عدد 

اأفريقيا،  من  كبرية  اأجزاء  يف  اجلوع 

�سمال  هي  ت�سّررًا  االأكرث  واملنطقة 

ال�سومال.

تضاعف نفايات المدن 
العربية بحلول 2025 

يرهق الميزانيات
حجم  ت�ساعف  اأن  من  خرباء  حذر 

ال�سرق  منطقة  يف  امل��دن  نفايات 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا بحلول �سنة 

على  كبري  ب�سكل  �سي�سغط   2025

املنطقة،  يف  احلكومات  ميزانيات 

خطوات  اتخاذ  ي�ستدعي  الذي  االأمر 

اال�سرتاتيجيات  تغيري  باجتاه  جادة 

اخلا�سة بطرق اإدارة النفايات.

نفايات  حجم  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 

املدن واملناطق احل�سرية الناجتة يف 

تقارب  قيا�سية  م�ستويات  املنطقة 

�سنة  بحلول  يوميًا  طن  األ��ف   370

حجمها  �سعفي  من  اأكرث  اأي   ،2025

عن  �سادر  لتقرير  وفقًا   ،2012 عام 

البنك الدويل.
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كيف ستلبي السعودية 
الطلب المتزايد على المياه؟

الطلب  تلبي�ة  التزامه�ا  ال�سعودي�ة  ج�ّددت 

ال�سكاين  النمو  �ساهم  وقد  املياه.  على  املتزايد 

ال�سكان  بعدد  ي�سل  اأن  ُيتوقع  ال��ذي  ال�سريع 

ومعدل   ،2030 بحلول  ن�سمة  مليون   39 اإىل 

 1600 من  يقرب  الذي  للمياه  املرتفع  اال�ستهالك 

الرامية  اجلهود  حتفيز  يف  يوميًا،  للفرد  ليرت 

من  واحلد  للمي�اه  امل�ست�دام  االإنتاج  تعزيز  اإىل 

االرتفاع ال�سديد يف الطلب عليها. 

اأعلنت  ال�سعودية  والطاقة  املياه  وزارة  وكانت 

املياه  تعرفة  على  املئة  يف   50 زيادة  عن  حديثًا 

للمكاتب احلكومية وال�سركات التجارية.

يف  املحاّلة  للمياه  منتج  اأكرب  ال�سعودي�ة  وتعترب 

املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  وتخطط  العامل. 

املاحلة، التي تديرها الدولة، ال�ستثمار 80 بليون 

املياه  اإنتاج  زيادة  اأجل  من   2025 بحلول  دوالر 

علمًا  يوميًا،  مكعب  مرت  مالين   8.5 اإىل  املحالة 

مكعب  مرت  مالين   3.6 حاليًا  تنت�ج  املوؤ�س�سة  اأن 

يوميًا.

اأ�ساليب  تطوير  اأج��ل  من  اجلهود  اإط��ار  ويف 

تد�سن  مت  ال�س�رب،  مياه  الإنتاج  م�ستدام�ة 

حمطة  بينها  من  الك�ربى،  امل�ساري�ع  من  ع�دد 

املي�اه  اأول حمطة كربى لتحلية  يف اخلفجي هي 

بالطاق�ة ال�سم�سي�ة يف العامل.

اإج��م��ايل  اأن  اخل���رباء  م��ن  جمموعة  وق���درت 

املياه  م�ساري�ع  يف  اخلليج  دول  ا�ستثمارات 

اأكرث  �سيبلغ  و2022   2012 عامي  بن  والتحلي�ة 

من 300 بليون دوالر.

محطة كهرباء شمسية
لالجئين السوريين في األردن

يف  ال��دويل  والتع�اون  التخطيط  وزي�ر  وق�ع 

واملدي�رة  الفاخ�وري  جنيب  عم�اد  االأردن 

باور  ميكايال  االأملاين  االإعمار  لبن�ك  االإقليمي�ة 

لتمويل  ي��ورو  مليون   15 بقيمة  منح�ة  اتفاق 

ي�ستفيد  الكهرباء  الإنت�اج  �سم�سي�ة  طاق�ة  حمطة 

امل�ست�سيفة  واملجتمعات  الزعرتي  خميم  منها 

لالجئن ال�سورين يف �سمال االأردن.

»مزرعة  ربط  مت   2015 )فرباير(  �سباط  ويف 

�سم�سن�ا حل�س�اد الطاق�ة ال�سم�سي�ة« يف العقب�ة 

ت�سغيله�ا  وبداأ  للكهرباء،  الوطني�ة  بال�سبك�ة 

م�س�روع  اأول  بذلك  لتك�ون  جت�اري،  نط�اق  على 

وه�ي  الوطني�ة.  ال�سبك�ة  على  يرب�ط  خ�ا�س 

بق�درة  فولطي�ة  فوت�و  لوحة  األ��ف   40 ت�سم 

و�س�اهمت  ميغ�اواط.   10 اإىل  ت�س�ل  ت�سغيلي�ة 

الدولية  التمويل  موؤ�س�سة  امل�س�روع  متويل  يف 

واملوؤ�س�سة  ال��دويل  البنك  ملجموع�ة  التابع�ة 

العربي  والب�نك  والتنمي�ة  للتمويل  الهولندية 

االأوروبي.

امللك حممد ال�شاد�س يطلق ر�شميًا ت�شغيل حمطة »نور 1«

بدء استغالل محطة »نور 1« 
الشمسية في المغرب

ورزازات  �  من حممد التفراوتي 

يف  ال�ساد�س  حممد  املغربي  العاهل  اأعطى 

اال�ستغالل  بدء  اإ�سارة   2016 )فرباير(  �سباط 

ع ال�سم�سي  الر�سمي للمحطة االأوىل يف املجمَّ

حمطتي  اأ�سغال  واإط��الق  ورزازات«،  »نور 

»نور 2« و»نور 3«.

 5 نحو  م�ساحة  على   »1 »نور  حمطة  ومتتد 

جنوب  ورزازات  اإقليم  يف  مربع  مرت  مالين 

لوح  مليون  ن�سف  نحو  وت�سم  امل��غ��رب. 

يف  تنتظم  مرتًا،   12 بارتفاع  مقو�س،  �سم�سي 

حركة  وفق  وت��دور  متواز،  طويل  �سف   800

ال�سم�سية  الطاقة  حمطة  وه��ي  ال�سم�س. 

العامل  يف  االأكرب  االأحادي  املولد  ذات  املركزة 

حتى االآن، بطاقة اإنتاجية تبلغ 160 ميغاواط. 

وكلف بناوؤها نحو 720 مليون دوالر خالل 30 

حمطة  اأم��ا  عامل.   2000 من  باأكرث  �سهرًا، 

ميغاواط،   200 قدرتها  تبلغ  ف�سوف   »2 »نور 

مرت  مالين   7 نحو  م�ساحة  على  و�ستمتد 

مربع با�ستثمار ي�سل اإىل 830 مليون دوالر.

موقع  اأكرب  ورزازات«  »نور  جمّمع  و�سي�سبح 

الإنتاج الطاقة ال�سم�سية املتعددة التكنولوجيا 

يف العامل، بطاقة اإنتاجية تبلغ 580 ميغاواط، 

2.5 بليون  بنحو  يقدر  ا�ستثمارات  وباإجمايل 

تقوده  كون�سورتيوم  ان�ساءه  ويتوىل  دوالر. 

�سركة اأكواباور ال�سعودية. وهو املرحلة االأوىل 

الإنتاج  �سخم  م�سروع  يف  مراحل  خم�س  من 

الطاقة النظيفة يف عدد من املناطق امل�سم�سة 

من  املئة  يف   94 ي�ستورد  ال��ذي  املغرب،  يف 

يف   42 توليد  اإىل  ويطمح  الطاقوية،  حاجاته 

املئة من كهربائه من م�سادر متجددة بحلول 

�سنة 2020، و�سواًل اإىل 52 يف املئة �سنة 2030.

حمطة »نور 1«ا التي اأن�شاأها كون�شورتيوم تقوده �شركة »اأكواباور« ال�شعودية
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نهر النفايات
على  النفايات  الأكيا�س  تكدي�س  هذا  لبنان.  �ستاء  يف  ثلجًا  ولي�س  نهرًا،  لي�س  هذا  ال، 

»�سّفتي« اأحد �سوارع ق�ساء املنت. فمع ا�ستم�رار اأزم�ة النفايات منذ اإقفال مطمر الناعمة 

يف متوز )يوليو( 2015، تعمل كل بلدية يف جبل لبنان على »تدبري« نفاياتها. وقد اختارت 

بلدية اجلديدة اإيداعها على الطريق بانتظار حل لالأزم�ة. وعلى رغم فداحة امل�سكلة، يبقى 

املنظر هنا اأرتب من املناظر يف بلدات اأخرى.          )ت�سوير حممد عزاقري، 2016/2/23(
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نقل آالف األسماك 
لتنظيف قناة باريسية

الفرن�سية  العا�سمة  �سلطات  نقلت 

من  االأ�سماك  اآالف  ع�سرات  باري�س 

قناة �سان مارتان التي جتتذب اأعدادًا 

واملتنزهن،  ال�سياح  م��ن  كبرية 

عملية  يف  القناة  تنظيف  بهدف 

حتى  وت�ستمر  اأ�سهر  ثالثة  ت��دوم 

ع�سرة  بكلفة  )اأب��ري��ل(  ني�سان 

مالين دوالر.

االأ�سماك  من  املنقوالت  وتنوعت 

ي�سل  الذي  ال�سبوط  اإىل  ال�سغرية 

اإىل  نقلت  كيلوغرامًا،   16 اإىل  وزنه 

نهر ال�سن قبل تفريغ القناة وترميم 

النفايات  تنوعت  كذلك  جدرانها. 

قوارير  من  القناة  من  انت�سلت  التي 

الهوائية  الدراجات  اإىل  امل�سروبات 

واالأ�سلحة.  وال�سجاد  واملراحي�س 

ب�سق  اأمر  بونابرت  نابوليون  وكان 

اإىل  الب�سائع  لنقل   1804 عام  القناة 

العا�سمة وتزويدها باملياه العذبة.

مطار في الهند 
ً بالطاقة الشمسية حصرا

بعد اأ�سهر قليلة ي�سبح املطار الدويل 

كرياال  بوالية  كوت�سي  مدينة  يف 

يعتمد  العامل  يف  مطار  اأول  الهندية 

من  ح�سرًا،  ال�سم�سية  الطاقة  على 

طاقة  م�سادر  اإىل  احل��اج��ة  دون 

كامل  ب�سكل  تزويده  و�سيتم  اأخرى. 

خاليا  بوا�سطة  املنتجة  بالكهرباء 

كهر�سوئية �سم�سية.

الكهرباء  من  الكمية  هذه  والإنتاج 

بالقرب  �سم�سية  حمطة  اإن�ساء  مت 

خلية  األ��ف   46 ت�سم  امل��ط��ار،  م��ن 

م�ساحة  على  منت�سرة  كهر�سوئية 

182 األف مرت مربع.

تنوي  ال  املحلية  ال�سلطات  ولكن 

العامة  ال�سبكة  عن  املطار  ف�سل 

للكهرباء يف املدينة، خ�سية اأن حتل 

اأيام يكون فيها الطق�س غائمًا ب�سكل 

الكمية  توليد  مينع  م��ا  م�ستمر، 

الكافية من الطاقة الكهر�سوئية.

القرود القزمة »خواتم« ألثرياء الصين
»بيغمي«  ق��رود  ا�ستخدام  االأثرياء  طبقة  بن  حديثًا  ال�سن  يف  انت�سر 

اأطلق  حتى  االأملا�س،  خوامت  من  بداًل  »احللي«،  من  كنوع  احلجم  ال�سغرية 

عليها ا�سم »قرود االإبهام«. وهي اأ�سغر حجمًا من الفئران اإذ ال يتجاوز طولها 

15 �سنتيمرتًا، وتت�سبث باإ�سبع االإبه�ام لدى ال�سخ�س وكاأنه�ا تعانقه.

اأ�سغر  ُيعد  الذي   )pygmy  marmoset( البيغمي  اأو  القزم  الن�سنا�س  هذا 

اأنواع القرود يف العامل يباع ب�سك�ل غري قانوين يف ال�سن، ويبلغ �سعر الواح�د 

منه نحو 4500 دوالر. وتزداد �سعبيت�ه بن احليوانات االأليفة الغريبة، خا�سة 

الغابات  يف  اأ�ساًل  البيغمي  ويعي�س  اجلديدة.  القرد  ب�سنة  لالحتفال  كهدايا 

ال�سعب  ومن  اجلنوبية،  اأمريك�ا  يف  االأم��ازون  نهر  ح�و�س  غرب  املطرية 

ال�سن  يف  احلي�اة  قيد  على  وبقاوؤه  االأ�سلية،  بيئت�ه  خ�ارج  ب�ه  االعتناء  جدًا 

�سيكون اأمرًا غاي�ة يف ال�سعوبة. وهو مدرج على »القائمة احلمراء« لالأنواع 

املهددة لدى االحتاد الدويل حلماية الطبيعة.
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ً تركمانستان أول دولة في العالم تحظر التدخين نهائيا
يف  التبغ  اأنواع  جميع  بيع  مبوجبه  مينع  مر�سومًا  حممدوف  بردي  قربانقلي  تركمان�ستان  رئي�س  اأ�سدر 

البالد، ما يعني عمليًا حظر التدخن متامًا. ي�سمل املر�سوم فر�س غرامات ت�سل اإىل 1700 دوالر على اأي 

تفيد  اإذ  به،  العمل  فور  نهائيًا  التدخن  مينع  مل  القانون  هذا  لكن  البالد.  يف  التبغ  يبيع  �سبطه  يتم  تاجر 

تقارير باأن ال�سجائر ما زالت تباع يف ال�سوق ال�سوداء بالعا�سمة ع�سق اآباد، حيث بلغ �سعر العلبة 11 دوالرًا.

دراجة  ويقود  لياقته  على  يحر�س  الذي  حممدوف  الرئي�س  �سخ�سية  يعك�س  اجلديد  القانون  اأن  ويبدو 

هوائية وي�سطاد االأ�سماك.

خطة أوباما للطاقة النظيفة
تجمدها المحكمة العليا

�سربة  املتحدة  الواليات  يف  العليا  املحكمة  وجهت 

تعليق  بقرارها  اأوباما،  باراك  الرئي�س  اإىل  قوية 

احل��راري.  االحتبا�س  ملكافحة  الطموحة  خطته 

جمهورية  غالبية  ذات  اأمريكية  والية   25 وكانت 

الق�سائية  ال�سلطة  اإىل  امللف  رفعت  معظمها  يف 

خطة  على  احتجاجها  بعد  ال��ب��الد،  يف  العليا 

من  كبري  ب�سكل  احلد  اإىل  الرامية  االأبي�س  البيت 

انبعاثات املحطات احلرارية.

التي  االلتزامات  �سلب  يف  اأوب��ام��ا  خطة  وتقع 

يف  امل��ن��اخ  مل��وؤمت��ر  حت�سريًا  وا�سنطن  قّدمتها 

 195 تبّنته  الذي  االتفاق  اإىل  والتو�سل  باري�س، 

دولة يف كانون االأول )دي�سمرب( املا�سي. وعمليًا، 

التي  النظيفة«  الطاقة  »خطة  تطبيق  القرار  عّلق 

والتي  البيئة،  حلماية  االأمريكية  الوكالة  اأعدتها 

خف�س  الكهرباء  توليد  حمطات  على  تفر�س 

انبعاثاتها من ثاين اأوك�سيد الكربون بن�سبة 32 يف 

املئة بحلول 2030 مقارنة بالعام 2005.

وكالة  كانت  التي  اجلديدة  القواعد  قت  ُعلِّ هكذا 

حماية البيئة تعتزم تطبيقها، حتى تنظر حمكمة 

ال��والي��ات  قدمتها  التي  احلجج  يف  ا�ستئناف 

يعني  ال��ق��رار  من  الناجت  والتاأخري  املعرت�سة. 

ي�سع  كي  اأوباما  اأم��ام  املناورة  هام�س  تقلي�س 

من  اأقل  اأمامه  اأن  خ�سو�سًا  ال�سكة،  على  خطته 

�سنة يف البيت االأبي�س.

بالستيك أكثر من السمك
في 2050

العاملي  االقت�سادي  املنتدى  من  درا�سة  اأف��ادت 

من  كميات  على  �ستحتوي  العامل  حميطات  اأن 

بحلول  اأ�سماك  على  احتوائها  من  اأكرث  البال�ستيك 

�سنة 2050. ووجدت اأن ا�ستخدام البال�ستيك ارتفع 

20 مرة يف ال�سنوات ال� 50 املا�سية، ومن املتوقع اأن 

يت�ساعف مرة اأخرى يف ال�سنوات ال� 20 املقبلة.

جميع  من  املئة  يف   32 اأن  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

تتهرب  البال�ستيكية  والتغليف  التعبئة  عمليات 

االأمر  عليها،  اقت�سادية  تكاليف  فر�س  اأنظمة  من 

الذي ي�سر بالنظم الطبيعية والبيئية، عالوة على 

الت�سبب يف ان�سداد البنية التحتية احل�سرية.

والتغليف  التعبئة  م��واد  معظم  وي�ستخدم 

للدرا�سة  وفقًا  فقط،  واح��دة  مرة  البال�ستيكية 

 180 من  اأك��رث  مع  مقابالت  اإىل  ا�ستندت  التي 

خبريًا. ويقول خرباء املنتدى االقت�سادي العاملي: 

فقط،  واح��دة  ملرة  ق�سرية  ا�ستخدام  دورة  »بعد 

التعبئة  يف  امل�ستخدمة  البال�ستيكية  املواد  تفقد 

اإىل   80 من  اأي  قيمتها،  من  املئة  يف   95 والتغليف 

تزيد  اأن  ويتوقعون  �سنويًا«.  دوالر  بليون   120

اأ�سعاف  ثالثة  عامليًا  املنتجة  البال�ستيك  كمية 

بحلول �سنة 2050 لت�سل اإىل 1124 مليون طن.
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تجارة النفايات
سفن تحركها األرباح واألشباح

عمليات غير مشروعة بـ 30 بليون دوالر سنويًا
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ال�صورة اإىل اليمني:  

تظاهرة يف مانيال عا�صمة 

الفيليبني تطالب كندا

با�صرتداد النفايات املنزلية  

املختلطة التي اأر�صلتها اإىل 

الفيليبني على اأنها مواد 

بال�صتيكية �صاحلة للتدوير

يتناول هذا التحقيق تجارة 

النفايات حول العالم، ويسلط 

الضوء ىلع العالم السري للتجارة 

غير الشرعية بالنفايات وبعض 

حاالتها، كما يبين دور املنظمات 

واملجتمع املدني يف تعزيز 

الرقابة الوطنية ىلع هذه التجارة 

غير الشرعية ووضع حد لها

عبدالهادي النجار وراغدة حداد

 ،2014 ومطلع   2013 منت�صف  بني  الفرتة  خالل 

الفيليبني  عا�صمة  مانيال  ميناء  اإىل  و�صلت 

النفايات  من  طن   2500 حتوي  جتارية  حاويات  جمموعة 

على  الكندية  »كرونيك«  �صركة  بتوريدها  قامت  املنزلية، 

اكت�صاف  مت  وقد  للتدوير.  قابلة  بال�صتيكية  خملفات  اأنها 

اجلمارك  قبل  من  روتيني  فح�ص  عملية  خالل  التحايل  هذا 

الفيليبينية، اإذ تبني اأنها حتوي نفايات خمتلطة غري مفروزة، 

وخملفات  مك�صرة  زجاجية  وقوارير  اأطفال  اأقمطة  بينها 

املطالب  ت�صاعدت  الأثر  وعلى  خمتلطة.  وورقية  بال�صتيكية 

ال�صعبية لإلزام احلكومة الكندية با�صرتداد هذه النفايات وفقًا 

لتفاقية بازل التي �صادقت عليها كندا والفيليبني.

واآخر  امليناء.  على  قابعة  الآن  حتى  احلاويات  زالت  ما 

تطورات الق�صية ت�صريح يف �صباط )فرباير( 2016 للمتحدث 

تعترب  بالده  قوانني  اأن  فيه  اأّكد  الكندية،  البيئة  وزارة  با�صم 

النفايات املنزلية مواد غري خطرة، وبالتايل فاإن ال�صحنات اإىل 

الفيليبني هي �صرعية ل تخالف اتفاقية بازل. يف املقابل، يرى 

مراقبون وخرباء اأن هذا الت�صريح يعرب عن خلل يف القوانني 

يف  التحكم  ب�صاأن  بازل  اتفاقية  مع  ان�صجامها  لعدم  الكندية، 

التي  منها،  والتخل�ص  احلدود  عرب  اخلطرة  النفايات  نقل 

�صت�صطر  النهاية  ويف  املنزلية،  النفايات  على  اأي�صًا  تنطبق 

كندا لتطبيق التفاقيات الدولية وا�صرتداد النفايات.

 124 الفيليبني  اإىل  اأر�صلت   1999 العام  يف  اليابان  وكانت 

بعدما  ا�صتعادتها  لكنها  امل�صت�صفيات،  نفايات  من  حاوية 

ال�صلطات  مت  وغرَّ بازل.  باتفاقية  التقيد  مانيال  منها  طلبت 

�صجن  ومت  النفايات،  �صحنت  التي  اليابانية  ال�صركة  اليابانية 

عدد من امل�صوؤولني عن ال�صفقة.

جانب مضيء ...
ا�صرتدادها  ميكن  اأولية  مواد  النفايات  اأنواع  بع�ص  تعترب 

العاملية  ال�صوق  حجم  ويقدر  ال�صتخدام.  واإعادة  بالتدوير 

 400 بنحو  وا�صرتجاعها  للتدوير  القابلة  املواد  بجمع  املرتبطة 

بليون دولر، وذلك ل ي�صمل احل�صة ال�صخمة التي يعمل بها 

القطاع غري الر�صمي )الناب�صون(.

املواد  جتارة  على  مثال  هي  البال�صتيكية  النفايات  جتارة 

القابلة للتدوير، وقد بلغت الكمية التي جرى الجتار بها عامليًا 

عام 2012 نحو 15 مليون طن، ت�صكل نحو 5 يف املئة فقط من 

وتعترب  العام.  ذلك  يف  للبال�صتيك  اجلديد  الإنتاج  جممل 

ت�صتورد  حيث  البال�صتيكية،  للنفايات  م�صتورد  اأكرب  ال�صني 

الأوروبية  الدول  ر  وت�صدِّ العاملي.  وزنها  من  املئة  يف   56 نحو 

النفايات  من  العاملية  ال�صادرات  ن�صف  نحو  جمتمعة 

اإىل  وزنًا(  املئة  يف   87( مبعظمها  تذهب  وهي  البال�صتيكية، 

تدوير  معدلت  يف  العامل  دول  �صدارة  حتتل  التي  ال�صني، 

النفايات مبختلف اأ�صكالها.

للدول  تتيح  اأنها  النفايات  لتجارة  احلميدة  الأوجه  من 

املعاجلة  خدمات  توفري  التقنية  الناحية  من  تقدمًا  الأكرث 

تقدمًا.  الأقل  الدول  عن  الناجتة  اخلطرة  للنفايات  ال�صليمة 

النفايات  ت�صتورد  التي  العامل  دول  �صدارة  يف  اأملانيا  وتاأتي 

من  املئة  يف   89 اأن  علمًا  من�صاآتها،  �صمن  وتعاجلها  اخلطرة 

اأوروبا  دول  من  ترد  املعاجلة  بهدف  ت�صلها  التي  النفايات 

بقايا  معاجلة  جمال  يف  الأملانية  ال�صناعة  وتتفوق  الغربية. 

عمليات التخل�ص من النفايات ال�صناعية، اإ�صافة اإىل معاجلة 

مركبات الزنك وخملفات حرق النفايات.

اأربعة  من  لأكرث  مق�صدًا   2003 العام  يف  اأملانيا  وكانت 

ماليني طن من النفايات اخلطرة الناجتة عن الدول الأع�صاء 

يف اتفاقية بازل، اإل اأن الرقم املعلن من احلكومة الأملانية كان 

لأن  الأدق،  هو  الأول  الرقم  اأن  ويبدو  فقط.  طن  مليون   1.5

دوًل كثرية تتحفظ على اإعالن الأرقام احلقيقية لوارداتها من 

النفايات جتنبًا لالإحراجات ال�صيا�صية.

من�صاآت  جدوى  رفع  الأحيان  بع�ص  يف  النفايات  جتارة  تتيح 

يت�صابق  �صلعة  اإىل  تتحول  حيث  ال�صلبة،  النفايات  معاجلة 

تناف�صية  اأكرث  اأ�صعار  بعر�ص  املن�صاآت  هذه  اأ�صحاب  اإليها 

يف  املحارق  به  تقوم  ما  ذلك  على  ومثال  املعاجلة.  لإجراء 
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ال�صويد من حرق لبع�ص النفايات املتولدة يف الرنوج وبلدان 

اأخرى.

مقارنة  متدنية  ال�صويد  يف  النفايات  حرق  كلفة  وتعترب 

من  حالة  ون�صوء  املحارق  تكاثر  نتيجة  املجاورة،  بالبلدان 

البالد  يف  املتناق�صة  النفايات  كميات  على  بينها  التناف�ص 

وهذا  التدوير.  واإعادة  الفرز  حول  الواعية  ال�صيا�صات  بفعل 

بت�صدير  تقوم  املجاورة  الرنوج  يف  البلديات  بع�ص  جعل  ما 

الطمر  عمليات  تكاليف  يف  للتوفري  ال�صويد  اإىل  نفاياتها 

النفايات يف بلد  واحلرق املحلية. لكن هذا التوجه نحو حرق 

ال�صرتداد  ن�صب  على  �صلبًا  انعك�ص  النفقات  يف  للتوفري  اآخر 

الكومبو�صت  واإنتاج  ال�صتخدام  اإعادة  وحتديدًا  الرنوج،  يف 

من  �صنوات  �صت  خالل  انخف�صت  التي  احليوي،  الغاز  واإنتاج 

44 يف املئة اإىل 37 يف املئة.

اخلطرة  النفايات  ملعاجلة  ال�صرعية  التجارة  با�صتثناء 

اأنواع  والتخل�ص منها، تبقى م�صاألة التجارة املنظمة يف بقية 

يف  �صلعة  كاأي  والطلب  العر�ص  لقوانني  خا�صعة  النفايات 

يف  املعاجلة  من�صاآت  اإقامة  تتم  ما  وغالبًا  العاملية.  ال�صوق 

وبالتايل  النفايات  نقل  كلفة  خف�ص  بهدف  وجوارها  املرافئ 

حت�صني التناف�صية. 

ويف جميع الأحوال، تتطلب هذه التجارة ال�صرعية الكثري 

من احلذر والنتباه من قبل ال�صلطات املحلية، ففي كثري من 

النفايات  �صحنات  �صمن  خطرة  نفايات  ت�صريب  مت  احلالت 

القابلة للتدوير.

... وجانب مظلم: تجارة املوت
الدويل  املجتمع  اأدرك  املا�صي،  القرن  ثمانينات  بداية  مع 

امل�صروع  غري  النقل  عمليات  مواجهة  اإىل  امللحة  احلاجة 

اأثر الأزمات  للنفايات بني الدول. وتعززت هذه اجلهود على 

النفايات  من  التخل�ص  حماولت  بها  ت�صببت  التي  الدولية 

�صواطئها،  واأمام  النامية  البلدان  اأرا�صي  داخل  اخلطرة 

الإيطالية  »اإيكومار«  �صركة  به  قامت  ما  خا�ص  وب�صكل 

من  كل  اإىل  مزورة  بيانات  با�صتخدام  �صامة  نفايات  لإدخال 

و�صورية  ولبنان  ال�صرقية  واأملانيا  ورومانيا  ونيجرييا  فنزويال 

يف منت�صف الثمانينات.

املتحدة  الأمم  برنامج  عقد   1989 )مار�ص(  اآذار   22 ويف 

باإبرام  ال�صوي�صرية، توج  للبيئة موؤمترًا دوليًا يف مدينة بازل 

امل�صعة(  )غري  اخلطرة  النفايات  نقل  ب�صاأن  بازل  اتفاقية 

نقل  اأي  فاإن  التفاقية،  ووفق  احلدود.  عرب  منها  والتخل�ص 

قواعد  مع  يتناق�ص  ب�صكل  الدولية  احلدود  عرب  للنفايات 

اأحكام التفاقية واملبادئ ذات ال�صلة هو  القانون الدويل ومع 

اجتار غري م�صروع.

م�صتمرة.  امل�صروعة  غري  التجارة  زالت  ما  ذلك،  ومع 

»جرمية  تقرير  �صمن  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  حذر  وقد 

وجود  من   2015 عام  ال�صادر  النفايات«  خماطر  ـ  النفايات   

ثغرات يف الت�صدي لتحدي النفايات العاملي.

قطاع  اأي  يف  احلال  هي  »كما  التقرير:  يف  جاء  ومما 

يف  امل�صروعة  غري  لالأن�صطة  فر�صة  هناك  كبري،  اقت�صادي 

مسارات التجارة غير الشرعية بالنفايات
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خمتلف مراحل �صل�صلة النفايات. ففي ظل الندفاع لتحقيق 

النفايات،  الت�صغيل لوائح  القائمون على  الأرباح، قد يتجاهل 

نطاق  وعلى  �صامة.  كيميائية  مواد  اإىل  ال�صكان  ويعّر�صون 

الحتيال  اأعمال  يف  املنظمة  اجلرمية  تنخرط  قد  وا�صع، 

ال�صريبي وتبيي�ص الأموال«.

وتابع التقرير: »ي�صكل تطور اجلرمية، ل �صيما اجلرمية 

قطاع  يف  كبريًا  تهديدًا  الوطنية،  للحدود  العابرة  املنظمة 

من  املبا�صر  بالتخل�ص  اجلرمية  ارتبطت  و�صواء  النفايات. 

ف�صوف  اآمن،  غري  ب�صكل  اإدارتها  اأو  معاجلة  بال  النفايات 

ترتتب عليها عواقب متعددة ل بد من معاجلتها«.

حول  تتنقل  التي  واحلاويات  للنفايات  ال�صخمة  الكمية 

باحلاويات  التحكم  وم�صتوى  املمنهجة  الرقابة  جتعل  العامل 

مهمة م�صتحيلة. ففي العام 2010، مت مترير 24 مليون حاوية 

عرب ميناء هونغ كونغ، و11 مليون حاوية عرب ميناء روتردام 

اأكرب  تاورو  جويا  ميناء  عرب  حاوية  مليون  و2.8  هولندا،  يف 

ميناء اإيطايل ومتو�صطي.

ارتفاع  هي  اخلطرة  بالنفايات  لالجتار  الرئي�صية  الدوافع 

غري  لتجار  املتاحة  والفر�ص  املنا�صبة،  املعاجلة  تكاليف 

ن�صبيًا  املخاطر  بانخفا�ص  تنعم  �صوق  يف  للعمل  �صرعيني 

انخفا�ص  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة  املالية.  الأرباح  وبارتفاع 

املواد  من  معينة  اأنواع  على  والطلب  ال�صحن،  تكاليف 

دافعًا  ي�صكالن  البلدان،  بع�ص  يف  امل�صتعملة  والأجهزة 

لت�صدير النفايات ب�صكل غري قانوين اإىل البلدان النامية.

لذلك ل تفّوت جمموعات اجلرمية املنظمة و�صبه املنظمة 

فر�صة لتحقيق مكا�صب �صريعة، من خالل �صركات تعمل يف 

الواجهة لإدارة م�صاريع نقل النفايات والتخل�ص منها ب�صكل 

غري قانوين. واأف�صل مثال على ذلك املافيا الإيطالية ال�صالعة 

يف اجلرائم البيئية )اإيكومافيا( التي تتحكم بنحو 30 يف املئة 

اتبعت  وهي  اإيطاليا.  يف  النفايات  من  التخل�ص  �صركات  من 

النفايات،  جتارة  من  املال  لك�صب  امللتوية  الطرق  من  العديد 

ع�صوائي  ب�صكل  اخلطرة  النفايات  من  التخل�ص  ذلك  يف  مبا 

داخل الأرا�صي الإيطالية ومياهها الإقليمية، واإدارة من�صاآت 

النفايات  وت�صدير  ومعاجلتها،  النفايات  لتدوير  وهمية 

ال�صامة وامل�صعة بطرق احتيالية تخالف الت�صريعات الدولية، 

ال�صفن  واإغراق  البحار،  يف  اخلطرة  النفايات  من  والتخل�ص 

اأقل  بدائل  لديها  تبقى  ل  عندما  ال�صامة  النفايات  حتمل  التي 

كلفة. وقد ن�صرت منظمة »ليغامبينتي« الإيطالية عام 2010 

تقريرًا جاء فيه اأن هناك حطام ما بني 40 و100 �صفينة حمملة 

بالنفايات امل�صعة وال�صامة ترقد على قاع البحر املتو�صط.

اخلطرة  النفايات  من  للتخل�ص  الأخرى  الأ�صكال  من 

يتم  اإ�صعاعيًا  امللوثة  فاخلردة  النامية.  الدول  اإىل  ت�صديرها 

�صكل  على  ت�صنيعها  اأو  للبناء،  ت�صليح  حديد  اإىل  حتويلها 

ا�صترياد  اأحيانًا  ويتم  وغريها.  واألعاب  ريا�صية  جتهيزات 

املواد امللوثة ب�صكل مبا�صر، كما يف املحاولت الفا�صلة لبع�ص 

التجار يف م�صر ل�صترياد اآليات ومعدات ملوثة اإ�صعاعيًا بعد 

تنبهت  وقد   .2011 عام  اليابان  يف  فوكو�صيما  مفاعل  كارثة 

مع  امل�صعة  النفايات  تهريب  احتمالت  اإىل  الدول  معظم 

 ،1986 عام  ت�صرينوبل  مفاعل  كارثة  منذ  التجارية  الب�صائع 

فاتخذت ترتيبات للك�صف على الب�صائع اإ�صعاعيًا قبل ال�صماح 

باإدخالها عرب املنافذ اجلمركية. 

اأحد  اأي�صًا  هي  والإلكرتونية  الكهربائية  النفايات  جتارة 

الأمم  جلامعة  ووفقًا  امل�صروع.  غري  الجتار  جمالت  اأهم 

طن  مليون   42 يقارب  ما   2014 عام  اأنتج  العامل  فاإن  املتحدة، 

بليون   19 قيمتها  تبلغ  والإلكرتونية  الكهربائية  النفايات  من 

النفايات  قطاع  يف  الإنرتنت  دور  ازدياد  واملالحظ  دولر. 

اأجهزة  والأفراد  ال�صركات  بع�ص  تعر�ص  اإذ  الإلكرتونية، 

اإلكرتونية م�صتعملة للبيع عرب مواقع الويب، واأحيانًا تقدمها 

جمانًا. وت�صكل هذه النفايات مطمعًا كبريًا للتجار، اإذ ميكنهم 

مثاًل ا�صتخال�ص 10 كيلوغرامات من الذهب من 25 طنًا من 

الإلكرتونية  الأجهزة  اأن  يتجاهلون  وهم  اخلليوية،  الهواتف 

مثل  اخلطرة  املواد  من  وا�صعة  ت�صكيلة  على  اأي�صًا  حتتوي 

الزرنيخ والكادميوم والزئبق والربوم.

نا�صطة  امل�صتعملة  ال�صيارات  باإطارات  العاملية  التجارة 

قانوين.  غري  وجزء  قانوين  منها  جزء  كثيف،  ب�صكل  اأي�صًا 

فتى يلتقط �صورة »�صيلفي« 

مع النفايات املرتاكمة

يف اإحدى البلدات اللبنانية

حمرقة حديثة يف مدينة 

ماملو يف ال�صويد ت�صتقبل 

نفايات من عا�صمة الدمنارك 

املجاورة كوبنهاغن
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وقد ك�صفت �صبكة تنفيذ القانون البيئي يف الحتاد الأوروبي 

انطلقت  م�صروعة  غري  اإطارات  �صحنة   25 عن   )IMPEL(

هي  وكما  و2013.   2012 العامني  خالل  اأوروبية  موانئ  من 

لالإطارات  املنا�صبة  املعاجلة  كلفة  فاإن  اأخرى،  نفايات  حال 

امل�صتعملة مرتفعة مبا يكفي لن�صوء �صوق �صوداء.

الفولذ  ل�صرتداد  خدمتها  انتهاء  بعد  ال�صفن  تفكيك 

ب�صكل  يحدث  النفايات  جتارة  يف  اآخر  جمال  اأخرى  ومعادن 

وبنغالد�ص  وباك�صتان  الهند  هي  بلدان،  خم�صة  يف  رئي�صي 

ثلثي  من  اأكرث  وبنغالد�ص  الهند  وتفكك  وتركيا.  وال�صني 

نفايات  املتقاعدة  ال�صفن  وتعترب  �صنويًا.  العاملي  املجموع 

على  حتتوي  عندما  الدويل  البيئي  القانون  مبوجب  خطرة 

الفينيل  وثنائيات  )اأميانت(  الأ�صب�صتو�ص  مثل  �صامة،  مواد 

املتعددة الكلور )PCB( والهيدروكربونات العطرية املتعددة 

احللقات )PAH( والق�صدير الع�صوي واملعادن الثقيلة.

وتقدر قيمة التجارة غري ال�صرعية يف النفايات بني 20 و30 

بليون دولر �صنويًا، منها 10 اإىل 12 بليون دولر �صمن جتارة 

لالأطراف  �صخمًا  عائدًا  متثل  بالتايل  وهي  للحدود،  عابرة 

ت�صتخدم  عندما  التجارة  هذه  لعنة  وتزداد  فيها.  املتورطة 

التنظيمات  ودعم  والنزاعات  احلروب  متويل  يف  عوائدها 

امل�صلحة. ومثال على ذلك �صفقة النفايات ال�صامة التي جرى 

املتقاتلة  الأطراف  اأحد  قبل  من   1987 عام  لبنان  اإىل  اإدخالها 

يف  تفا�صيلها  مطالعة  وميكن  الأهلية،  احلرب  فرتة  خالل 

اأيلول  يف  ال�صادر  والتنمية«  »البيئة  جملة  من  الثاين  العدد 

)�صبتمرب( 1996.

نقل النفايات تحت املجهر
احلدود  عرب  للنفايات  ال�صرعية  غري  النقل  عمليات  تتم 

بدءًا  فيها،  املتورطة  الأطراف  بني  م�صبقة  ترتيبات  وفق 

باجلهة املنتجة لهذه النفايات، مرورًا بال�صركة الو�صيطة، ثم 

بال�صركة الناقلة، وانتهاء باجلهة امل�صتقبلة. ولكي تنجح هذه 

العمليات، ل بد من وجود عنا�صر فا�صدة يف الأجهزة الرقابية 

ت�صمح مبرور النفايات من دون م�صاكل.

هذه  يف  وي�صاركون  ر�صميون  ممثلون  يتواطاأ  عندما 

الأهلي  املجتمع  بها  يقوم  التي  الرقابة  تبقى  البيئية،  اجلرائم 

تهريب  حماولت  يك�صف  اأن  ميكنه  الذي  الأخري  العائق  هي 

الإعالم  لو�صائل  يكون  ما  وغالبًا  لها.  حدًا  وي�صع  النفايات 

وحتديد  امل�صبوهة  ال�صفقات  ف�صح  يف  فاعل  دور  امل�صتقلة 

للموؤ�ص�صات  اإحراجًا  ي�صبب  الذي  الأمر  فيها،  امل�صاركني 

احلكومية وي�صعها ب�صكل مبا�صر اأمام م�صوؤولياتها يف وقف 

»موبرو«  ال�صفينة  رحلة  يف  ح�صل  كما  ال�صفقات،  هذه 

كارولينا  ولية  اإىل  نيويورك  نفايات  ترحيل  يف  ف�صلت  التي 

ال�صمالية عام 1987 بف�صل ال�صغط الإعالمي.

»غرينبي�ص«  مثل  حكومية  غري  دولية  منظمات  ثمة 

و�صبكة العمل من اأجل بازل )BAN(، اإ�صافة اإىل موؤ�ص�صات 

»ليغامبينتي«  منظمة  مثل  الوطنية  املدين  املجتمع 

البيئية  للجرائم  الت�صدي  عاتقها  على  اأخذت  الإيطالية، 

يف  مبا  �صليمة،  غري  بطرق  النفايات  من  بالتخل�ص  املرتبطة 

جانب  اإىل  وذلك  النامية.  الدول  اإىل  احلدود  عرب  نقلها  ذلك 

للنفايات  واملتكاملة  ال�صليمة  لالإدارة  الرتويج  يف  ن�صاطها 

برامج  وتطبيق  النفايات  تولد  من  للحد  كالدعوة  ال�صلبة، 

الفرز والتدوير وال�صرتجاع واإعادة ال�صتخدام.

غري  الجتار  لوقف  تكفي  ل  وحدها  احلكومية  الرقابة 

امل�صروع يف النفايات، وتبقى الرقابة الأهلية وو�صائل الإعالم 

يجدر  لذا  للمجتمع.  الأخرية  الأمان  �صبكة  هي  امل�صتقلة 

وتقدمي  خرباتها  وتعزيز  دورها  تقوية  الوطنية  باجلهات 

الت�صهيالت لها.

ويتوجب على املوؤ�ص�صات الر�صمية اأي�صًا توعية املوؤ�ص�صات 

من  التخل�ص  مبخاطر  ال�صناعية  وال�صركات  التجارية 

ت�صنيف  قواعد  على  وتدريبها  �صليمة،  غري  بطرق  النفايات 

يتوجب  اإن  اإذ  ومعاجلتها،  نقلها  اأعمال  وتوثيق  النفايات 

التجارية  املوؤ�ص�صات  توعية  اأي�صًا  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  على 

بطرق  النفايات  من  التخل�ص  مبخاطر  ال�صناعية  وال�صركات 

غري �صليمة، وتدريبها على قواعد ت�صنيف النفايات وتوثيق 

املرتبطة  املخالفات  معظم  ان  اإذ  ومعاجلتها،  نقلها  اأعمال 

يف  الف�صل  ب�صبب  كانت  �صبطها  مت  والتي  بازل  باتفاقية 

ت�صنيف النفايات ب�صكل �صحيح اأو ب�صبب الغ�ص من امل�صدر.

تتيح  التي  العملية  الر�صمية  البدائل  غياب  عند  عجب  ول 

التخل�ص ال�صليم من النفايات اأن جند من ي�صعى اإىل تدبر اأمر 

■ التخل�ص من نفاياته ب�صكل خمالف للقانون. 

رحلة السفينة  »موبرو« املشؤومة

والية  يف  اإي�سليب  بلدة  من  موبرو  ال�سفينة  انطلقت   1987 )مار�س(  اآذار   22 يف 

نيويورك االأمريكية باجتاه مدينة مورهيد يف والية كارولينا ال�سمالية وهي حتمل 

النفايات  التخل�س من هذه  الرحلة  كان هدف  املنزلية.  النفايات  من  3168 طناً 

يف مورهيد نظراً ملحدودية املطامر املتاحة يف الواليات املتحدة عمومًا بعد اإغالق 

3000 مطمر خالل الفرتة بني 1982 و1987.

التلفزيونية  القنوات  اإحدى  قامت  اإىل ميناء مورهيد،  ال�سفينة  وعند و�سول 

�سمن  خطرة  نفايات  وجود  احتمال  خماوف  عزز  مما  لها،  لقطات  ببث  املحلية 

احلمولة. وزاد الطني بلة اأن رحلة ال�سفينة انطلقت من دون ا�ستكمال املوافقات 

الر�سمية من �سلطات مدينة مورهيد.

مت طرد ال�سفينة من ميناء مورهيد. فراحت جتوب ال�ساطئ ال�سرقي للواليات 

املتحدة باحثة عن ميناء ي�ستقبلها لتفرغ حمولتها، ولكن بال جدوى. ثم اجتهت 

جنوباً، فمنعت من دخول املياه االإقليمية للمك�سيك. والحقاً مت طردها من قبل 

يف  بروكلني  اإىل  عادت   1987 )يونيو(  حزيران   17 ويف  بيليز.  دولة  يف  ال�سلطات 

نيويورك، حيث ثار نزاع ق�سائي انتهى باإحراق النفايات يف بروكلني وطمر رماد 

احلرق يف بلدة اإي�سليب حيث ن�ساأت تلك النفايات.

الوطني  امل�ستوى  على  النقا�س  من  الكثري  »موبرو«  ال�سفينة  حادثة  اأثارت 

االأمريكي ب�ساأن م�ساألة التخل�س من النفايات. وتعترب هذه احلادثة اأحد العوامل 

التي �ساهمت يف زيادة معدالت تدوير النفايات يف الواليات املتحدة.

»يف املرة املقبلة جربوا التدوير«: لفتة على منت ال�صفينة »موبرو«

موضوع الغالف



التنفيذي التفاقية  االأمني  اأجرت جملة »البيئة والتنمية« مقابلة مع رولف باييه، 

بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود والتخل�س منها. وهو �سرح 

اأن اأحكام االتفاقية ال تنح�سر يف النفايات ال�سناعية، بل ت�سمل اأي�سًا النفايات املنزلية 

املواد  الكثري من  املنزلية قد حتوي  النفايات  اأن  الناجت عن حرقها، وال�سبب  والرماد 

النفايات اخلطرة عرب احلدود �سروط �سارمة، يبقى  ال�سامة. ويف حني حتكم نقل 

بلد املن�ساأ م�سوؤواًل عن النفايات ال�سادرة يف اأرا�سيه، وهو جمرب على ا�سرتجاعها يف 

حال ُرف�ست اأو مل ت�سل اإىل هدفها الأي �سبب.

ع على االتفاقية، يف  واأكد باييه اأن �سكرتارية اتفاقية بازل تقدم امل�سورة الأي بلد موقِّ

حال طلب ذلك، حول االأمور املرتبطة بنقل النفايات والتخل�س منها، وفق القوانني 

املرعية و�سروط اتفاقية بازل، وحتديد حاالت االجتار غري امل�سروع بالنفايات.

هنا مقتطفات من احلوار.

رولف باييه، األمين التنفيذي التفاقية بازل:

الدولة املصدِّرة ملزمة 
باسترداد النفايات املرفوضة
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»البيئة والتنمية«: ما هي أنواع النفايات 
التي تتحكم اتفاقية بازل بنقلها عبر 

الحدود؟
نقل  على  بازل  اتفاقية  اإجراءات  تنطبق  باييه:   رولف 
النفايات عرب احلدود وفق التعريف الوارد يف املادتني 1 و2. 

يف  )املعّرفة  اخلطرة«  »النفايات  التفاقية  نطاق  ويغطي 

 2 امللحق  يف  املدرجة  الأخرى«  و»النفايات  و2(،   1 املادتني 

 )Y46 لالتفاقية وت�صمل النفايات املجموعة من املنازل )كود

 .)Y47 والروا�صب الناجمة عن ترميد النفايات املنزلية )كود

يجري  اأ�صياء  اأو  مواد  باأنها   2 املادة  يف  النفايات  ف  وتعرَّ

التخل�ص  مطلوب  اأو  منها  التخل�ص  ُينوى  اأو  منها  التخل�ص 

منها وفق اأحكام القانون الوطني.



عرب  بالنقل  املعنية  بالدول  منوط  حق  النفايات  ت�صنيف 

على  املخت�صة  ال�صلطات  من  احل�صول  يجب  لذلك  احلدود. 

معلومات حمددة حول عمليات النقل والت�صريعات الوطنية 

والإجراءات وال�صروط الأخرى ذات العالقة.

النفايات  ب�صاأن  تقنية  توجيهية  خطوط  تطوير  مت  وقد 

املوؤمتر  خالل   ،2015 )مايو(  اأيار  ويف  املنازل.  من  املجموعة 

مت  لالتفاقية،  احلاكمة  الهيئة  يعترب  الذي  لالأطراف  الأخري 

من  مبتكرة  حلول  اإيجاد  ب�صاأن   BC-12/13 القرار   تبني 

املنزلية.  للنفايات  بيئيًا  �صليمة  لإدارة  بازل  اتفاقية  خالل 

يف  الأطراف  يواجهها  التي  التحديات  على  للتغلب  وذلك 

التعامل مع النفايات املنزلية والتخل�ص منها.

ما هي مسؤولية الدولة املصّدرة، خصوصًا 
يف حال تعذر وصول النفايات إلى وجهتها 

أو تعذر تسليمها ألي سبب من األسباب؟
احلدود  عرب  بالنقل  اخلا�صة  والقواعد  والإجراءات  ال�صروط 

التفاقية.  من  و6   4 املادتني  يف  حتديدًا  عليها  من�صو�ص 

اإجناز  تعذر  حال  يف  العواقب  على  اأي�صًا  التفاقية  وتن�ص 

النقل كما كان مقررًا يف البداية.

اأخرى  نفايات  اأو  خطرة  نفايات  نقل  اإجناز  يتعذر  عندما 

موافقة  على  احل�صول  بعد  العقد،  �صروط  وفق  احلدود  عرب 

قيام  ت�صمن  اأن  رة  امل�صدِّ الدولة  على  يتعني  املعنية،  الدول 

الدولة  تلك  اإىل  املعنية  النفايات  باإعادة  رتها  �صدَّ التي  اجلهة 

تلك  من  للتخل�ص  بديلة  ترتيبات  و�صع  تعذر  اإذا  رة،  امل�صدِّ

النفايات بطريقة �صليمة بيئيًا. وذلك خالل 90 يومًا من تاريخ 

قيام الدولة امل�صتوردة باإبالغ الدولة امل�صّدرة واأمانة التفاقية، 

املعنيتان  الدولتان  عليها  تتفق  اأخرى  زمنية  فرتة  خالل  اأو 

)املادة 8(.

 يف أي حاالت يعتبر نقل النفايات
عبر الحدود اتجارًا غير مشروع، وما هي 

 الخطوات التي تتخذها اتفاقية بازل
يف هذه الحاالت؟

يف  امل�صروع  غري  بالجتار  يتعلق  بازل  اتفاقية  يف  ن�ص  هناك 

عرب  النقل  ويعترب   .9 املادة  يف  تعريفه  ورد  الذي  النفايات، 

احلدود اجتارًا غري م�صروع يف حال:

عدم اإبالغ جميع الدول املعنية عماًل باأحكام التفاقية.  ●

باأحكام  عماًل  معنية  دولة  موافقة  على  احل�صول  عدم   ●

التفاقية.

احل�صول على موافقة الدول املعنية عن طريق التزوير اأو   ●

الدعاء الكاذب اأو الحتيال.

من  عمدًا  التخل�ص  اأو  الوثائق،  مع  ماديًا  املطابقة  عدم   ●

مبا  مثاًل(  )كالرمي  اأخرى  نفايات  اأو  خطرة  نفايات 

يتناق�ص مع التفاقية واملبادئ العامة للقانون الدويل.

وتن�ص املادة 9 على اخلطوات التي يجب اتخاذها، اعتمادًا 

على ما اإذا اعُترب الجتار غري امل�صروع نتيجة �صلوك من جانب 

تعذر  حال  يف  اأو  املتخلِّ�ص،  اأو  امل�صتورد  د،  املولِّ اأو  ر  امل�صدِّ

اأو املولد،  حتديد امل�صوؤولية عن الجتار غري امل�صروع للم�صدر 

اأو للم�صتورد اأو املتخل�ص. 

على �صبيل املثال، يف حال اعتبار نقل نفايات عرب احلدود 

تتحمل  د،  املولِّ اأو  ر  امل�صدِّ �صلوك  نتيجة  م�صروع  غري  اجتارًا 

اإليها  النفايات املعنية  اإعادة  الدولة امل�صّدرة م�صوؤولية �صمان 

لزم  اإذا  نف�صها  رة  امل�صدِّ الدولة  اأو  د  املولِّ اأو  ر  امل�صدِّ ِقبل  من 

م�صوؤولية  فمن  العملية،  الناحية  من  ذلك  تعذر  واإذا  الأمر. 

لأحكام  وفقًا  النفايات  تلك  من  التخل�ص  رة  امل�صدِّ الدولة 

التفاقية.

 هل هناك شروط إضافية لحماية
الصحة البشرية والبيئة؟

وفقًا للفقرة 11 من املادة 4، »لي�ص يف هذه التفاقية ما مينع 

هذه  اأحكام  مع  تتما�صى  اإ�صافية  �صروط  فر�ص  من  طرفًا 

حماية  اأجل  من  الدويل،  القانون  قواعد  مع  وتتفق  التفاقية 

اأف�صل لل�صحة الب�صرية والبيئة«. 

 )www.basel.int( بازل  اتفاقية  موقع  على  وتتوافر 

اأر�صلتها  والت�صدير  ال�صترياد  على  قيود  عن  معلومات 

بالت�صال  تو�صي  الأمانة  لكن  التفاقية.  يف  اأطراف  دول 

بال�صلطات املخت�صة يف الدول املعنية للوقوف على اأي �صروط 

اإ�صافية.

 ما دور أمانة اتفاقية بازل يف عمليات
االتجار بالنفايات عبر الحدود؟

املعنية  واجلهات  لالأطراف  معلومات  بانتظام  الأمانة  توفر 

من   16 املادة  يف  عليها  فمن�صو�ص  وظائفها  اأما  الأخرى. 

التفاقية، ويف القرارات ذات ال�صلة ملوؤمتر اأطراف التفاقية. 

ومن هذه الوظائف:

وال�صطات   )focal points( الت�صال  بنقاط  الت�صال   ●

من   5 للمادة  وفقًا  الأطراف  اأن�صاأها  التي  املخت�صة 

التفاقية.

حول:  الأطراف  واإىل  من  واإبالغها  املعلومات  تلقي   ●

التقنية  املعرفة  والتدريب،  التقنية  امل�صاعدة  م�صادر 

توافر  مدى  واخلربة،  امل�صورة  م�صادر  املتاحة،  والعلمية 

املوارد مل�صاعدة الأطراف عند الطلب يف جمالت خمتلفة 

.)16-1-g  املادة(

اخلرباء  عن  مبعلومات  الطلب  عند  الأطراف  تزويد   ●

ذوي  من  ال�صت�صارية  ال�صركات  اأو  ال�صت�صاريني 

مل�صاعدتها  امليدان،  هذا  يف  الالزم  التقني  الخت�صا�ص 

اأو  احلدود،  عرب  بالنقل  خا�ص  اإبالغ  من  التحقق  على 

مع  اأخرى  نفايات  اأو  خطرة  نفايات  �صحنة  تطابق  مدى 

الإبالغ، اأو مدى �صالحية مرافق التخل�ص املقرتحة لـهذه 

النفايات.

الجتار  حالت  حتديد  يف  الطلب  عند  الأطراف  م�صاعدة    ●

ترد  معلومات  باأي  فورًا  الأطراف  واإبالغ  امل�صروع،  غري 

ب�صاأن الجتار غري امل�صروع.

اإ�صافة اإىل ذلك، تتوىل الأمانة تزويد الأطراف عند الطلب 

اأمور تتعلق بتطبيق التفاقية، مبا يف ذلك  مبعلومات حول 

اأخرى مثل  اإجراءات  اأو  الت�صريعات الوطنية  تطوير وحتديث 

احلماية من واردات نفايات غري مرغوب فيها، وامل�صاعدة يف 

.)BC-12/8  حتديد حالت الجتار غري امل�صروع )القرار

كي  الأطراف  اأحد  من  طلب  على  الأمانة  وتعتمد 

وجترى  احلاجة.  تدعو  ما  وفق  امل�صاعدة  على  قادرة  تكون 

ر�صمية،  ات�صال  قنوات  خالل  من  بالأطراف  الت�صالت 

■ وحتديدًا نقاط الت�صال. 

موضوع الغالف

في حال 

اعتبار نقل 

نفايات عبر 

الحدود اتجاراً غير 

مشروع نتيجة 

سلوك المصدِّر 

أو المولِّد، تتحمل 

الدولة المصّدرة 

مسؤولية ضمان 

إعادة النفايات 

المعنية إليها
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المنتدى  عائلة  من  اثنان  ان�ضم 

اإلى  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

مجل�س الوزراء الجديد في الإمارات 

تعيين  تم  فقد  المتحدة.  العربية 

الع�ضو الموؤ�ض�س في مجل�س الأمناء 

البواردي وزير دولة ل�ضوؤون  محمد 

منا�ضب  تولى  ك��ان  وه��و  ال��دف��اع. 

قيادية عدة، بينها الع�ضو المنتدب 

ورئي�س  اأبوظبي   � البيئة  لهيئة 

المجل�س  ف��ي  التنفيذية  اللجنة 

رئي�س  ونائب  لأبوظبي  التنفيذي 

�ضركة »مبادلة«.

اأحمد   ثاني  الدكتور  تعيين  تم  كما 

المناخ  لتغّير  وزي����راً  ال���زي���ودي 

والبيئة. وهو �ضارك في تقارير »اأفد« 

والأم��ن  الطاقة  ح��ول  وموؤتمراته 

الم�ضتدام.  وال�ضتهالك  الغذائي 

يبلغ  ال���ذي  ال���زي���ودي،  وي��ن�����ض��م 

العمر ويحمل  الثانية والثالثين من 

المتجددة،  الطاقة  ف��ي  دك��ت��وراه 

الخت�ضا�ضيين  من  مجموعة  اإل��ى 

ال�ضباب الذين تم اختيارهم للوزارة 

وزيراً  تعيينه  قبل  وكان  الجديدة. 

وتغّير  الطاقة  مدير  من�ضب  ي�ضغل 

وممثل  الخارجية  وزارة  في  المناخ 

الدولية للطاقة  الوكالة  الإمارات في 

المتجددة )ايرينا(.

والمياه  البيئة  وزي��ر  احتفظ  وق��د 

ال�ضابق الدكتور را�ضد اأحمد بن فهد 

بمن�ضب وزير دولة. وهو تعاون مع 

خالل  متعددة  برامج  في  المنتدى 

مبادرة  اأبرزها  الأخيرة،  ال�ضنوات 

القت�ضاد الأخ�ضر.

اأمناء  مجل�س  م��ن  وف��د  واجتمع 

»اأفد« مع الدكتور الزيودي، وتمنى 

الجديد،  من�ضبه  ف��ي  النجاح  ل��ه 

الروؤية  يعك�س  تعيينه  اأن  معتبراً 

الم�ضتقبلية لقيادة الإمارات.

»اأفد«  مع  الزيودي  الدكتور  وتعاون 

في مجالت كثيرة من خالل من�ضبه 

الطاقة  ل�����ض��وؤون  كمدير  ال�ضابق 

الخارجية  وزارة  في  المناخ  وتغير 

في الإمارات، اإلى جانب م�ضاركته في 

بع�س تقارير »اأفد« كموؤلف م�ضارك. 

بالدعم  »اأف����د«  وع���د  ع��ل��ى  ورداً 

يعتبر  زال  ما  اإن��ه  ق��ال  والتعاون، 

المنتدى  فريق  م��ن  ج���زءاً  نف�ضه 

العربي للبيئة والتنمية.

العام نجيب  الأمين  »اأفد«  �ضم وفد 

الأم��ن��اء  مجل�س  واأع�����ض��اء  �ضعب 

مارون �ضمعان ومجيد جعفر واأكرم 

مكنا�س.

أخبار  أفد
آذار ـ نيسان / مارس ـ أبريل 2016

محمد البواردي وثاني الزيودي وزيران يف اإلمارات

للمنتدى  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

)اأف��د(  والتنمية  للبيئة  العربي 

 18 في  ال�ضنوي  ن�ضف  اجتماعها 

برئا�ضة  دبي،  في  )فبراير(  �ضباط 

عبدالرحمن  الدكتور  اللجنة  رئي�س 

مفتوحًا  الجتماع  وكان  العو�ضي. 

لجميع اأع�ضاء مجل�س الأمناء، الذين 

وذلك في �ضيافة  واأوروبا،  العربية  المنطقة  اأنحاء  من  ح�ضر منهم 11 ع�ضواً 

ع�ضو المجل�س مارون �ضمعان في مقر »األكازار كابيتال« في مركز دبي المالي.

ت�ضمن جدول الأعمال تنفيذ خطة »اأفد« ل�ضنة 2016 وتعزيز اأدائه. و�ضادقت 

اللجنة على اقتراح الأمين العام نجيب �ضعب عقد الموؤتمر ال�ضنوي التا�ضع في 

الجامعة الأميركية في بيروت في 10 و11 ت�ضرين الثاني )نوفمبر( 2016. كما 

رحبت بدعوة رئي�س الجامعة الدكتور ف�ضلو خوري لإدراج موؤتمر »اأفد« �ضمن 

احتفالت مرور 150 �ضنة على تاأ�ضي�س الجامعة.

»اأفد«،  عمل  اإلى  ال�ضباب  من  مزيد  باجتذاب  العامة  الأمانة  اللجنة  واأو�ضت 

البيئيين  الم�ضتقبل  قادة  منتدى  وتعزيز  المجل�س،  ع�ضوية  ذلك  في  بما 

ومحتوى  �ضكل  تحديث  وقررت  متفرغ.  من�ضق  تعيين  خالل  من   )FELF(

في  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 

»اأفد« بحيث تجتذب الأجيال ال�ضابة 

قررت  كما  طموحاتها.  اإل��ى  وترقى 

في  البيئية  القوانين  ن�ضو�س  جمع 

بوابة  على  ون�ضرها  العربية  البلدان 

الم�ضتوى  وعلى  الإلكترونية.  »اأفد« 

اإنتاج كتاب  اللجنة  التعليمي، قررت 

مرجعي نموذجي حول البيئة والتنمية، مبني على تقارير »اأفد«، وموجه اإلى 

طالب المعاهد والجامعات.

اجتذاب  اأجل  من  الموؤ�ض�ضات  لع�ضوية  جديدة  فئات  ا�ضتحداث  يتم  و�ضوف 

مجموعة اأو�ضع من الأع�ضاء الفاعلين. كما ناق�ضت اللجنة و�ضع »اأفد« المالي 

تدابير  الموافقة على  النفاق في منطقة عملياته، وتمت  انخفا�س  على �ضوء 

طوارئ.

علي  الدكتور  هم  الأم��ن��اء،  مجل�س  في  جدد  اأع�ضاء  اأربعة  الجتماع  ح�ضر 

اإلى  الم�ضري،  ومازن  �ضادق  عبدالكريم  والدكتور  بي�ضون  ورندلى  الطخي�س 

مكنا�س  واأكرم  يون�س  و�ضامر  جعفر  ومجيد  �ضمعان  مارون  الأع�ضاء  جانب 

وفادي فواز ممثاًل الرئي�س �ضعد الحريري. 

لجنة »أفد« التنفيذية تجتمع يف دبي

من اليمني: �صمعان، جعفر، الزيودي، �صعب مكنا�سالزيوديالبواردي
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تقرير »أفد« حول االستهالك املستدام  يف قمة املياه يف أبوظبي

للمنتدى  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  ناق�س 

)اأف��د(  والتنمية  للبيئة  العربي 

الجديد  الرئي�س  مع  �ضعب  نجيب 

بيروت  ف��ي  الأميركية  للجامعة 

�ضبل  خ����وري،  ف�ضلو  ال��دك��ت��ور 

وتم  الموؤ�ض�ضتين.  بين  التعاون 

الجامعة  تكون  اأن  على  الت��ف��اق 

ال�ضريك الرئي�ضي للتقرير ال�ضنوي 

ل�ضنة  ال��م��ن��ت��دى  ي��ع��ده  ال����ذي 

خارطة  �ضير�ضم  وال���ذي   ،2016

الإنمائية  الأه��داف  لتنفيذ  طريق 

العربية.  البلدان  في  الم�ضتدامة 

ال�ضنوي  موؤتمره  »اأفد«  و�ضيعقد 

التا�ضع في حرم الجامعة الأميركية 

في بيروت.

بيروت  في  الميركية  والجامعة 

ع�ضو اأكاديمي في »اأفد«، وقد �ضارك 

الجامعة  من  وباحثون  اأ�ضاتذة 

عن  ال�ضنوية  التقارير  جميع  في 

ينتجها  التي  العربية  البيئة  و�ضع 

كان  كما   .2008 عام  منذ  المنتدى 

لطالبها دور بارز في »منتدى قادة 

  )FELF( البيئيين«  الم�ضتقبل 

والتن�ضيق  الم�ضاركة  �ضعيد  على 

ل�ضبع �ضنوات متتالية.

والدكتور ف�ضلو خوري هو الرئي�س 

عربي  رئي�س  واأول  ع�ضر  ال�ضاد�س 

بيروت،  في  الأميركية  للجامعة 

بمرور  ال�ضنة  هذه  يحتفل  والتي 

وهو  تاأ�ضي�ضها.  على  عامًا   150

تعّهد في خطاب تن�ضيبه بتن�ضيط 

اإقليمي  الجامعة لي�س فقط كمركز 

كرائدة في  الأكاديمي ولكن  للتميز 

تنمية المجتمع.

أمين عام أفد يلتقي رئيس الجامعة األميركية يف بيروت

أعضاء جدد يف مجلس أمناء »أفد« وتهنئة »أكواباور« ىلع محطة ورزازات الشمسية 

اأع�ضاء  اأربعة  الأولى  للمرة  ح�ضر 

اأمناء  مجل�س  اإل��ى  ان�ضموا  جدد 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

التنفيذية  اللجنة  اجتماع  )اأف��د( 

في  ُعقد  ال��ذي  ال�ضنوي  ن�ضف 

المناق�ضات  في  و�ضاركوا  دب��ي. 

ل�ضنة  »اأف��د«  خطة  تنفيذ  ح��ول 

2016، وقدموا اأفكاراً جديدة حول 

العام  الأمين  واأ�ضار  الأداء.  تعزيز 

للمنتدى نجيب �ضعب اإلى اأن المنتدى ي�ضعى اإلى اجتذاب اأع�ضاء جدد اإلى 

مجل�ضه، ممن يمكنهم الم�ضاهمة في تعزيز ن�ضاطه.

وكان وفد من مجل�س الأمناء �ضم �ضعب والطخي�س زار مقر �ضركة »اأكواباور« 

من  الكهرباء  لإنتاج  العالم  في  محطة  اأكبر  افتتاح  على  للتهنئة  دبي،  في 

الطاقة ال�ضم�ضية المرّكزة، في منطقة 

ورزازات في المغرب. وبحث الوفد مع 

رئي�س ال�ضركة محمد اأبونيان والمدير 

�ضبل  بادماناتان  ب��ادي  التنفيذي 

تعميم  مجالت  في  التعاون  تعزيز 

وجدير  للطاقة.  الأن��ظ��ف  الإن��ت��اج 

الكهرباء  تنتج  »اأكواباور«  اأن  بالذكر 

من الألواح ال�ضم�ضية في دبي باأرخ�س 

كلفة في العالم. وقال اأبونيان اإن قدرة 

المرحلة الأولى من الم�ضروع المغربي تبلغ 160 ميغاواط مع قدرة تخزين 3 

�ضاعات، و�ضتبلغ قدرة المرحلة الثانية 200 ميغاواط مع تخزين 8 �ضاعات، 

»اأكواباور«  اأن  يذكر  �ضاعات.   7 تخزين  مع  ميغاواط   150 الثالثة  والمرحلة 

ع�ضو في »اأفد« عن قطاع الأعمال.

اأع�صاء املجل�س اجلدد من الي�صار اإىل اليمني: الدكتور علي الطخي�س، 

 امل�صت�صارة القانونية رندىل بي�صون، الدكتور عبدالكرمي �صادق، املهند�س مازن امل�صري

ت��م ت��ق��دي��م ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ح��ول 

عن  ال�����س��ادر  الم�ستدام  اال�ستهالك 

)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

الدولية  المياه  قمة  ف��ي   2015 للعام 

اأبوظبي  اأ�سبوع  �سمن  اأبوظبي،  في 

لال�ستدامة 2016 الذي نظم خالل الفترة 

في   2016 )يناير(  الثاني  كانون   21  �  18

المركز الوطني للمعار�ض. 

عبدالجليل،  ابراهيم  الدكتور  وق��دم 

النتائج  للتقرير،  الم�سارك  المحرر 

ت�سمنها،  التي  الرئي�سية  والتو�سيات 

ال���راأي  ا�ستطالع  نتائج  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

حول  »اأف��د«  اأج��راه  الذي  العربي  العام 

خا�ض  تركيز  مع  الم�ستدام،  اال�ستهالك 

على ق�سايا المياه.

نقا�سًا  واأثار  وا�سعًا  اهتمامًا  التقديم  لقي 

الم�ساركين  من  كثير  وطلب  حيويًا، 

ن�سخًا عن تقرير »اأفد«.

انطلق  لال�ستدامة  اأبوظبي  اأ�سبوع  وكان 

م�سحوبًا بحفل رفيع الم�ستوى تكلم فيه 

المتحدة.  االأمم  عام  اأمين  مون  كي  بان 

زايد  بجائزة  الفائزين  عن  االإع��الن  وتم  

الدكتورة  وت�سلمت   ،2016 ل�سنة  للطاقة 

وزراء  رئي�سة  ب��روت��الن��د،  ه��ارل��م  غ��رو 

في  انجازاتها  عن  جائزة  ال�سابقة،  النروج 

الوعي  وزيادة  الم�ستدامة  التنمية  تعزيز 

كحق  لل�سحة  والدعوة  البيئية  بالق�سايا 

ب�سري اأ�سا�سي.
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�سعب  نجيب  »اأفد«  عام  اأمين  اجتمع 

االأم��م  لبرنامج  االأوروب���ي  المركز  في 

جنيف  في  )يونيب(  للبيئة  المتحدة 

االقت�ساد  قطاعات  عن  بالم�سوؤولين 

ال��ك��وارث.  واإدارة  والتمويل  البيئي 

من  ع��ددًا  �سينفذ  »اأف��د«  اأن  واأو���س��ح 

 ،2016 �سنة  االإقليمية  الن�ساطات 

ت�سمل الموؤ�س�سات الم�سرفية والمالية. 

و�ستركز هذه الن�ساطات على الم�ساعدة 

التي  الجديدة  المرحلة  مع  التاأقلم  في 

في  المناخي  باري�ض  اتفاق  يفر�سها 

الكربون،  قليل  اقت�ساد  اإل��ى  التحول 

في  الحاد  االنخفا�ض  مع  م�سحوبة 

اأ�سعار البترول. 

اجتماع  في  جنيف  في  �سعب  و�سارك 

الم�ستوى،  الرفيعة  الدولية  المجموعة 

التي ت�سرف على تقرير »توقعات البيئة 

االأمم  برنامج  يعّده  ال��ذي  العالمية« 

المتحدة للبيئة. ويغطي التقرير الهواء 

والمياه  واالأرا���س��ي  الحيوي  والتنوع 

والمحيطات، مع ق�سايا م�ستركة ت�سمل 

وال�سحة  والطاقة  والغذاء  المناخ  تغّير 

في  �سي�سدر  وهو  والتربية.  والنفايات 

�ستة تقارير فرعية اإقليمية في منت�سف 

2016، بينما ي�سدر ب�سيغته الدولية في 

نهاية 2017.

التنفيذي  االأمين  مع  �سعب  واجتمع 

مقر  في  باييه  رول��ف  ب��ازل  التفاقية 

�سكرتارية االتفاقية في جنيف. وتناول 

ب�ساأن  بازل  »اتفاقية  مندرجات  البحث 

عبر  الخطرة  النفايات  نقل  في  التحّكم 

الحدود والتخّل�ض منها«.

صعب يف مركز »يونيب« األوروبي

للبيئة  العربي  المنتدى  ���ض��ارك 

والتنمية )اأفد( في الدورة ال�ضاد�ضة 

للوكالة  العامة  الجمعية  لجتماع 

)اآيرينا(  المتجددة  للطاقة  الدولية 

 16 خالل  اأبوظبي  في  عقدت  التي 

 .2016 )يناير(  الثاني  كانون   17  -

بلداً   150 ممثلو  الجتماع   ح�ضر 

منظمة   140 اإل��ى  اإ�ضافة  ع�ضواً، 

اإقليمية ودولية. وتم اختيار الدكتور 

�ضاكر المرقبي وزير الطاقة الم�ضري 

رئي�س  واأل��ق��ى  للجل�ضة.  رئي�ضًا 

المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية 

اأهمية  على  فيها  �ضدد  افتتاحية،  كلمة  الدنمارك  من  ليكيتوفت  موغنز 

باري�س.  في   COP21 المناخ  قمة  بعد  ُيعقد  دولي  لقاء  كاأول  الجتماع 

التنمية  اأهداف  تحقيق  في  المتجددة  للطاقة  الحا�ضم  الدور  على  واأكد 

الم�ضتدامة ف�ضاًل عن اتفاقية المناخ في باري�س.

اأن  معلنًا  اأمين،  عدنان  العام  المدير   2014 ال�ضنوي  اآيرينا  تقرير  قدم   

المتجددة بلغ 260 بليون  الطاقة  قيا�ضيًا في  ا�ضتثماراً  العام 2014 �ضهد 

اإلى اأن م�ضاريع الطاقة  دولر، تم ا�ضتثمار ن�ضفه في بلدان نامية. واأ�ضار 

 7.5 نحو  اأ���ض��اف��ت  المتجددة 

اأنحاء  مليون وظيفة جديدة في 

العالم، وقد اأعلن 164 بلداً اأهدافًا 

وطنية للطاقة المتجددة.

م�ضتديرة  ط��اول��ة  وع��ق��دت 

وزي��ر  خاللها  اأع��ل��ن  وزاري����ة، 

المغرب كان  اأن  المغربي  الطاقة 

الأحفوري  الوقود  على  يعتمد 

 2008 عام  المئة  في   98 بن�ضبة 

النفط  برميل  �ضعر  كان  عندما 

 2009 العام  وف��ي  دولراً،   140

المتجددة  للطاقة  هدفًا  ح��دد 

اأعلن ملك  هو 42 في المئة من المزيج الطاقوي بحلول �ضنة 2020. وقد 

اإلى 52 في  اأن بالده �ضتزيد هدفها  المناخ في باري�س  المغرب خالل قمة 

المئة بحلول �ضنة 2030، ما يجعل المغرب في طليعة التحول اإلى اقت�ضاد 

منخف�س الكربون.

 اأطلق الجتماع اإ�ضارة قوية باأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واحتجاز 

الثالث للعالم كي يح�ضر معدل  الحيوية  الو�ضائل  الكربون وتخزينه هي 

ارتفاع الحرارة العالمية تحت درجتين مئويتين.

»أفد« يف إجتماع »آيرينا«: مستقبل كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة

4 أفالم وثائقية جديدة من »أفد«

للبيئة  ال��ع��رب��ي  ال��م��ن��ت��دى  اأن��ت��ج 

اأفالم وثائقية  اأربعة  والتنمية »اأفد« 

موا�ضيع:  ف��ي  ج��دي��دة  ق�ضيرة 

�ضنع  م��ن  )���ض��ح��ارى  ال�����ض��ح��راء 

دعامة  )ال��ب��ح��ار  البحار  الب�ضر(، 

نغرق  ل  )ك��ي  النفايات  ال��ح��ي��اة(، 

ه��واء  )اأي  ال��ه��واء  نفاياتنا(،  ف��ي 

الأف��الم  ه��ذه  في  �ضارك  نتنف�س؟( 

الوثائقية بع�س اأبرز الخبراء العرب، 

ال�ضبكات  في  للبث  مخ�ض�ضة  وهي 

التلفزيونية وال�ضتخدام في حمالت 

التوعية والبرامج التعليمية. 

و6   4 بين  الأفالم  هذه  مّدة  تتراوح 

�ضل�ضلة  اإلى  ت�ضاف  وهي  دقائق، 

التثقيفية  البيئية  الوثائقية  الأفالم 

وتت�ضمن:  المنتدى،  اأنتجها  التي 

عام  الع�ضر«  على  بيئية  »�ضهادة 

عام  وال�ضحراء«  »البحر   ،2008

عام  الأخ��ي��رة«  »ال��ق��ط��رة   ،2009

عام  الأخ�����ض��ر«  »التغيير   ،2010

عام  ح��ي��اة«  لهم  »لتكون   ،2011

الم�ضتقبل«  ت�ضيء  »طاقة   ،2012

مليون   400 »اإط��ع��ام   ،2013 ع��ام 

و»ا�ضتهالك   2014 ع��ام  ع��رب��ي« 

ويمكن   .2015 ع��ام  الم�ضتقبل« 

»اأف���د«  اأف����الم  جميع  م�����ض��اه��دة 

موقع  عبر  وتنزيلها  الوثائقية 

»يوتيوب« على الرابط:

www.youtube.com/user/ 

albiaamovies/videos
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اتفاقية شراكة مع »جنرال إلكتريك«  للتدريب ىلع الطاقة املتجددة

ال�ستدامة  ال�سيدات  و»ملتقى  اإلكتريك«  »جنرال  �سركة  اأعلنت 

الطاقة المتجددة« عن اإطالق برنامج تدريبي للن�ساء في مجال 

الطاقة المتجددة في اأبوظبي. و�سوف يقوم مركز االإبداع البيئي 

الرئي�سي  المن�سق  بدور  م�سدر«  »مدينة  في  لل�سركة  التابع 

وم�سدر  اإلكتريك  جنرال  من  خبراء  �سيقدم  حيث  للبرنامج، 

برامج تدريبية مكثفة تغطي مختلف جوانب الطاقة المتجددة.

االإبداع  لمبادرة  العالمي  التنفيذي  المدير  فرودل  ديب  وقال 

البيئي في جنرال اإلكتريك: »ي�سعى البرنامج التدريبي لتحقيق 

هدف مزدوج يتمثل في ت�سجيع م�ساركة الن�ساء في قطاع الطاقة 

يتما�سى  وهذا  االأعمال.  ريادة  في  مهاراتهن  وتعزيز  المتجددة 

كليًا مع م�ساعي دولة االإمارات الرامية اإلى تعزيز دور المراأة في 

قطاع الطاقة واال�ستدامة، وفتح اأبواب العمل اأمامها في مختلف 

المجاالت«.

جنرال الكتريك ع�سو في »اأفد«

طالب مدارس »أكاديميا« يحصدون جوائز »نموذج هارفرد«

اأكثر من 100 طالب وطالبة  �ضارك 

الدولية  »اأكاديميا  م��دار���س  م��ن 

لحلول الإدارة« )اأم�ضي( التي تدير 

القرهود  في  المواكب  مدر�ضتي 

الدولية  وال��م��در���ض��ة  وال��ب��ر���ض��اء 

في  )اآي�ضا�س(  والعلوم  للفنون 

الم�����ارات، ف��ي م��وؤت��م��ر »ن��م��وذج 

في  عقد  ال���ذي  ال��راب��ع  ه��ارف��رد« 

على  دبي  في  الأميركية  الجامعة 

مدى ثالثة اأيام. 

والموؤتمر هو ملتقى طالبي تنظمه 

حيث  العريقة،  ه��ارف��رد  جامعة 

�ضيا�ضات  بتمثيل  الطالب  يلتزم 

اإليهم  ووجهات نظر الدول الموكلة 

المناظرة،  جل�ضات  خ��الل  م��ن 

الدول  �ضيا�ضات  على  ويتعرفون 

�ضيا�ضيًا  واأحوالها  يمثلونها  التي 

اأحد  الموؤتمر  ويعتبر  واجتماعياً. 

بتعزيز  المعنية  الموؤتمرات  اأكبر 

ال�ضرق  ف��ي  الطالبية  ال��م��ه��ارات 

رامي  الطالب  وح�ضل  الأو���ض��ط. 

الدولية  المدر�ضة  م��ن  ال��خ��وري 

ج��ائ��زة  ع��ل��ى  وال��ع��ل��وم  للفنون 

له  ت��ق��دي��راً  المتميز،  المتحدث 

ختام  في  األقاها  التي  الكلمة  على 

ا�ضتح�ضان  لقيت  والتي  الموؤتمر، 

الح�ضور.

وق����ام ال���ط���الب ب��م��ح��اك��اة ع��دد 

بغر�س  الدولية  المنظمات  م��ن 

معالجة ق�ضايا محورية عبر البداع 

والمناظرة والديبلوما�ضية. وتمثل 

تعليمية  تجربة  الم�ضاركة  ه��ذه 

من  للم�ضاركين  وغنية  مميزة 

روح  لبث  ال��ع��ال��م  دول  مختلف 

التعاون والتفاهم. 

اأكاديميا  مدار�س  طالب  اأن  يذكر 

���ض��ارك��وا ف��ي »ن��م��وذج ه��ارف��رد« 

الما�ضية،  الثالثة  الأع���وام  خ��الل 

بينها  الجوائز  من  بعدد  وف���ازوا 

ال�ضرفي«  »اأف�ضل فريق« و»التميز 

و»الفريق المتميز«. 

اأم�سي ع�سو في »اأفد«

»إحم لبنان« 
مشروع أفيردا 

وسبينس ونستله

التابعة  »اأت��ري��ا«  �سركة  تعاونت 

�سل�سلة  مع  »اأف��ي��ردا«،  لمجموعة 

المتاجر »�سبين�ض« ومياه »ن�ستله« 

اإعتمد   � الإطالق م�سروع »اإحِم لبنان 

التدوير اليوم« الذي يرمي اإلى تدوير 

في  واالألومنيوم  البال�ستيك  عبوات 

خالل  من  الم�سروع  وتمّكن  لبنان. 

خم�ض  منذ  الم�ستمرة  ال�سراكة 

يقارب  ما  تدوير  اإع��ادة  من  �سنوات 

يفوق  وم��ا  األومنيوم  عبوة  مليون 

بال�ستيكية.وقد  عبوة  مليون   5.5

 13 الفريدة  المبادرة  ه��ذه  جذبت 

األف م�ساهم عند اطالقها عام 2011، 

اإلى  اليوم  الم�ساهمين  عدد  وو�سل 

اأكثر من 145 األفًا.

»اأتريا«  تزّود  اأن  المبادرة  اقت�ست 

التي   )RVM( العك�سّية  البيع  اآالت 

ا�ستخدامها  م�ستهلك  الأي  يمكن 

البال�ستيكية  العبوات  من  للتخّل�ض 

وعبوات االألومنيوم بهدف تدويرها. 

في  و»ن�ستله«  »�سبين�ض«  دور  اأّما 

هذه ال�سراكة فارتكز على مكافاأة كّل 

اإلى  وي�سّلمها  العبوات  هذه  يفرز  من 

»اأتريا« من خالل تقديم عبوات مياه 

معدنية وق�سائم �سرائية.

تمثل  العك�سّية  البيع  اآالت  وباتت 

حاًل ع�سريًا لتعميم وت�سهيل عملّية 

تّم  وقد  الم�ستهلكين.  على  التدوير 

النفايات  كمّية  لتقلي�ض  ت�سميمها 

يجري  اأو  المطامر  اإل��ى  تنقل  التي 

ع�سوائي.   ب�سكل  منها  التخّل�ض 

الى  ت�سل  ا�ستيعابية  قدرة  اآلة  ولكّل 

واألومنيوم،  بال�ستيك  عبوة   600

المواد  تمييز  على  قدرتها  عن  ف�ساًل 

تزويدها  عبر  للتدوير  القابلة  غير 

باأحدث اأجهزة اال�ست�سعار الذكّية.

مجموعة اأفيردا ع�سو في »اأفد«

 23 من  اأكاديمي   100 من  اأكثر  اأبوظبي  العا�سمة  في  اجتمع 

التا�سع  الوطني  البيئة  بيوم  لالحتفال  االإم��ارات  في  جامعة 

ع�سر ومناق�سة ق�سايا اال�ستدامة في الجامعات، وذلك في لقاء 

وا�ستراتيجيات  ل�سيا�سات  عمل  »اإطار  عنوان  تحت  حواري 

اال�ستدامة«.

الم�ستدامة«  »الجامعات  مبادرة  اإط��ار  في  اللقاء  هذا  جاء 

الحاجة  على  اأكد  الذي  الما�سي  العام  الجتماع  وا�ستكمااًل 

ت�سعى  حيث  الجامعات،  في  اال�ستدامة  لدمج  الملحة 

جميع  في  اال�ستدامة  لدمج  وا�سح  عمل  اإطار  لو�سع  الهيئة 

الموؤ�س�سات التعليمية بالدولة.

اإدارة  لقطاع  التنفيذي  المدير  ب��اه��ارون،  اأح��م��د  وق��ال 

المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة: »منذ اإطالق 

عملنا   ،2014 )مايو(  اأيار  في  الم�ستدامة  الجامعات  مبادرة 

عن كثب مع الجامعات في اأنحاء اإمارة اأبوظبي لتنفيذ اأ�س�ض 

نتبعه.  ونهجًا  لتحقيقها  نطمح  روؤية  باعتبارها  اال�ستدامة 

جهودنا  توحيد  على  وغيرها  الور�سة  هذه  خالل  من  ونعمل 

دورًا  يلعب  لكي  االأكاديمي  القطاع  اأم��ام  الفر�سة  واإتاحة 

محوريًا نحو م�ستقبل اأكثر ا�ستدامة.«

والجامعات  للكليات  توجيهية  بوثيقة  العمل  ور�سة  وخرجت 

ت�ساعدها في �سياغة �سيا�ساتها وخططها. ومن خالل تنفيذ 

والكليات  الجامعات  تعزز  الم�ستدامة،  الجامعات  �سيا�سة 

االإماراتية مكانتها العالمية على الم�ستوى االأكاديمي. 

هيئة البيئة – اأبوظبي ع�سو في »اأفد«

هيئة البيئة  ـ أبوظبي تعقد حوارًا حول االستدامة يف الجامعات
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المحلي  المجتمع  اإ�ضراك  بهدف 

و�ضناع القرار في مراحل التطوير 

�ضد  وبهدف  المدني،  والت�ضميم 

والتطبيق  النظرية  بين  الفجوة 

التخطيط  ع��م��ل��ي��ت��ي  خ����الل 

جامعة  ن��ّظ��م��ت  والت�ضميم، 

الثاني  الجزء  الأردن  في  البترا 

فر�س  »ماركا:  عمل  ور�ضة  من 

وتحديات«. 

الخام�ضة  ال�ضنة  طالب  عر�س 

والت�ضميم  العمارة  كلية  ف��ي 

متكاملة  وتحليل  درا�ضة  نتائج 

تقاطع  من  بدءاً  ماركا،  لمنطقة 

الملك  ب�ضارع  م���روراً  المحطة 

المطار  ودوار  الأول  عبدالل�ه 

وح��ي ح��م��زة واأج����زاء م��ن حي 

بين  وو���ض��ع��وا  ال���ع���ب���دالت. 

المقترحات  القرار  �ضناع  اأي��دي 

التي  والتخطيطية  الت�ضميمية 

تهدف اإلى رفع م�ضتوى المنطقة 

وتح�ضين نوعية الحياة والبيئة 

فيها بما يتنا�ضب مع احتياجات 

اأهاليها التي تمت مراعاتها خالل 

مراحل الت�ضميم.

زلوم  ب�ضرى  الدكتورة  واأك��دت 

اأهمية  على  البترا  جامعة  من 

المحلي و�ضناع  المجتمع  اإ�ضراك 

الور�س.  ه��ذه  مثل  في  ال��ق��رار 

الناجح  الإن�ضاني  فالت�ضميم 

يجب اأن يراعي احتياجات اأهالي 

رغباتهم.  ويحقق  المنطقة 

في  الور�ضة  اأهمية  اإلى  واأ�ضارت 

�ضانعي  بين  هادف  حوار  خلق 

مما  الجامعة،  وط��الب  ال��ق��رار 

اأمامهم  الآفاق  من  العديد  يفتح 

من  المقبلة  للمرحلة  ويوؤهلهم 

حياتهم العملية بعد التخرج.

جامعة البترا ع�سو في »اأفد«

و�سركة  النفايات  الإدارة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 

»اأدفان�سد« و�سركة »اأفيردا«، حملة لتنظيف �ساطئ يا�ض من النفايات، �سارك فيها 

موظفو البلدية من قطاع خدمات الدعم والم�ساندة، بتنظيم من قبل اإدارة المرافق 

المخلفات،  من  خالية  و�سواطئ  نظيفة  بيئة  على  حر�سها  البلدية  واأكدت  واالأمن. 

بث  عبر  المجتمع  مع  التوا�سل  اإلى  باالإ�سافة  البيئية،  النظافة  �سلوك  تعزيز  وعلى 

ر�سائل ت�ستهدف رفع الوعي البيئي لدى �سكان مدينة اأبوظبي .

اأ�سفرت الحملة عن جمع طن من النفايات المختلفة، مثل الورق واأكيا�ض البال�ستيك 

والعبوات المعدنية والزجاجية، وتخلي�ض �ساطئ يا�ض من الملوثات والم�سوهات. 

نظافة  مجال  في  اال�ستراتيجيين  ال�سركاء  مع  وم�ساريع   برامج  عن  البلدية  واأعلنت 

بيئة  اإلى  الو�سول  بهدف  وحدائق،  واأنفاق  و�سوارع  �سواطئ  من  الخدمية  المجاالت 

مثلى ومجتمع �سحي اآمن.

بلدية مدينة ابوظبي واأفيردا ع�سوان في »اأفد«

بلدية أبوظبي ترفع طنًا من النفايات 
عن شاطئ ياس طالب العمارة يف جامعة البترا يشاركون 

صناع القرار برسم مالمح املدينة

عن  اإلكتريك«  »جنرال  �سركة  اأعلنت 

تكنولوجيا  حلول  اأعمال  وحدة  تو�سل 

عمليات التكرير واالإنتاج التابعة لها اإلى 

مجال  في  ا�ستراتيجية  �سراكة  اتفاقية 

التطوير التقني لمدة 15 عامًا مع �سركة 

قطر لالأ�سمدة الكيماوية »قافكو«، التي 

تعد اأكبر منتج منفرد لالأمونيا واليوريا 

معًا في موقع واحد على م�ستوى العالم.

توظيف  �سيتم  االتفاقية  هذه  وبموجب 

نظام  لتركيب  اإلكتريك  جنرال  خبرات 

 K Extendor  32 االح��ت��راق    مو�سع 

في  مرة  الأول   Combustion System
»قافكو«  ل�سركة  �سيتيح  وهو  المنطقة. 

للتوربينات  الت�سغيلية  الكفاءة  تعزيز 

م�ستويات  ورفع  من�ساآتها  في  الغازية 

االإنتاجية.

وقال الرئي�ض التنفيذي ل�سركة »قافكو« 

اإلى توظيف  خليفة ال�سويدي: »نتطلع 

ميداني  دعم  وتوفير  متقدمة  حلول 

بم�ستويات  االرت��ق��اء  ل�سمان  متميز 

االأمثل  واال�ستخدام  الت�سغيلية  الكفاءة 

وبهدف  من�ساآتنا.  �سمن  للموارد 

ال  االإنتاجية،  من  عالية  درجة  تحقيق 

بد من زيادة المدة بين فترات ال�سيانة 

التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  ب��االع��ت��م��اد 

اإلكتريك  جنرال  وتعد  الم�سهودة. 

تزويد  خ��الل  وم��ن  موثوقًا.  �سريكًا 

م�ستوى  على  جديدة  بحلول  من�ساآتنا 

اال�ستفادة  اإلى  نتطلع  فاإننا  المنطقة، 

�ستقدمه  ال��ذي  والدعم  الخبرات  من 

جنرال اإلكتريك«.

قافكو وجنرال اإلكتريك ع�سوان في »اأفد«

»قافكو« لتحسين أداء التوربينات الغازية 
عبر »جنرال إلكتريك«

واالقت�سادية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  م�سروع  باختتام  ال�سوف  اأرز  محمية  احتفلت 

المتو�سطية  التراثية  لل�سياحة  مبتكرة  تكنولوجية  تطبيقات  خالل  من  الم�ستدامة 

الطبيعية »HELAND«، وذلك في المكتبة الوطنية في بعقلين، حيث عر�ست نتائج 

من  الممول  الم�سروع 

االت��ح��اد االأوروب����ي من 

التعاون  برنامج  خ��الل 

الحدود  عبر  الم�سترك 

لحو�ض المتو�سط.

بين  �سراكة  والم�سروع 

وقبر�ض  واأ�سبانيا  مالطا 

واالأردن  وفل�سطين 

و�سمل  اللبنانية،  الجامعة  في  ال�سياحة  كلية  مع  باال�ستراك  المحمية  ونفذته  ولبنان، 

محمية اأرز ال�سوف، وغابة بكا�سين في جزين. وتم اإ�سدار كتاب عن قلعة نيحا �سقيف 

والدروب  والتراثية  الطبيعية  المعالم  تظهر  االأبعاد  ثالثية  للمحمية  وخرائط  تيرون، 

والطرقات والخدمات التي يحتاجها الزوار.

محمية اأرز ال�سوف ع�سو في »اأفد«

محمية أرز الشوف اختتمت
 مشروع السياحة التراثية
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متطوعو الجمعية العربية لحماية الطبيعة يزرعون أشجار الزيتون يف شمال الخليل

من  المتطوعين  ع�ضرات  ا�ضتكمل   

مع  اأمر  بيت  وبلدة  الخليل  مدينة 

 200 زراعة  �ضوريف  بلدة  مزارعي 

ع�ضرة  م�ضاحة  في  زيتون  غر�ضة 

من  القريبة  الأرا���ض��ي  من  دونمات 

مدينة  ���ض��م��ال  ال��ف�����ض��ل«  »ج����دار 

ال��خ��ل��ي��ل، وذل���ك ب��ع��د م��ن��ع ق��وات 

الو�ضول  من  المتطوعين  الإحتالل 

اليها .

فعاليات  �ضمن  الفعالية  وت��اأت��ي 

اإطار برنامج »زراعة المليون �ضجرة  م�ضروع »زيتون الخير« الذي ينفذ في 

الثالثة« في فل�ضطين الذي تنظمه وتموله الجمعية العربية لحماية الطبيعة 

في الأردن، بال�ضراكة مع المركز العربي للتطوير الزراعي )اأكاد( وهيئة العمل 

مركز  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  التطوعي 

اأمر  بيت  بلدة  في  والعدالة  الحرية 

القد�س  جامعة  ط��الب  وم�ضاركة 

المفتوحة.

مدي�ر  قطي�ض�ات،  محمد  واأك���د 

الجمعية  في  والم�ضاريع  البرامج 

الفل�ضطينية  الأر�����س  زراع���ة  اأن 

قومي،  وواجب  اأخالقية  م�ضوؤولية 

من  وح��م��اي��ت��ه��ا  عليها  ل��ل��ح��ف��اظ 

وم��ح��اولت  الح��ت��الل  مخططات 

ركائز  اأهم  اأحد  هي  الزراعة  اأن  موؤكداً  ال�ضتيطان،  في  للتو�ضع  م�ضادرتها 

ال�ضمود في الأر�س.

الجمعية العربية لحماية الطبيعة ع�سو في »اأفد«

والمالك  المطور  »اأكواباور«،  برزت 

والم�ضغل لم�ضاريع الطاقة والمياه 

ت�ضع  في  المحطات  من  لمجموعة 

تنفيذ  ف��ي  رائ���دة  ك�ضركة  دول، 

الكفاءة  ذات  ال��ط��اق��ة  م�ضاريع 

العالية وال�ضديقة للبيئة لدعم نمو 

اقت�ضادات المجتمعات.

تغير  قمة  ات��ف��اق  على  وتعليقًا 

ال��م��ن��اخ ال���ذي وق���ع م���وؤخ���راً في 

والمدير  الرئي�س  ق��ال  ب��اري�����س، 

بادي  »اأك��واب��اور«  في  التنفيذي 

التفاق  لهذا  »يمكن  بادمانثان: 

اأ�ضلوب  تغيير  ف��ي  ي�ضاهم  اأن 

حول  الكهرباء  وا�ضتخدام  توليد 

دول  في  خ�ضو�ضًا  لالأبد،  العالم 

ونرحب  واأفريقيا.  الأو�ضط  ال�ضرق 

باللتزام الذي ت�ضّمنه التفاق الذي 

تقليل  عملية  ت�ضريع  �ضاأنه  من 

اأن�ضطة  من  الناتجة  النبعاثات 

مالمح  �ضيغير  ما  الكهرباء،  توليد 

قطاع الطاقة بالفعل«.

اإلى  اأكواباور  في  »ن�ضعى  واأ�ضاف: 

ا�ضتخدام مزيج متنوع من م�ضادر 

الكهرباء  توليد  عملية  في  الطاقة 

الم�ضادر  مثل  الخليج،  دول  في 

الأدوات  توافر  ل�ضمان  المتجددة، 

الالزمة لتنفيذ ا�ضتراتيجية الطاقة 

الم�ضتقبلية،  لالأجيال  الم�ضتدامة 

العمل  فر�س  في  التاأثير  دون  من 

وفازت  القت�ضادية«.  التنمية  اأو 

الحالي  ال��ع��ام  خ��الل  »اأك���واب���اور« 

كهرباء  »هيئة  م��ع  بم�ضروعين 

للطاقة  اأح��ده��م��ا  دب���ي«،  وم��ي��اه 

الفحم  بتقنية  والآخ��ر  ال�ضم�ضية 

النظيف، محققة اأرقامًا قيا�ضية في 

و�ضتعمل  والعالم.  الإم��ارات  دولة 

المرحلة  وت�ضغيل  تطوير  على 

الثانية من »مجمع محمد بن را�ضد 

ال�ضم�ضية«،  للطاقة  مكتوم  اآل 

الذي يعد واحداً من اأكبر الم�ضاريع 

التي ينفذها منتج م�ضتقل للطاقة، 

من  ميغاواط   200 اإن��ت��اج  بهدف 

الخاليا  عبر  ال�ضم�ضية  الطاقة 

العالم  في  تعرفة  باأقل  ال�ضوئية 

هي 5.84 �ضنت للكيلوواط �ضاعة. 

انبعاثات  في  الخف�س  قيمة  ر  وتقدَّ

الم�ضروع  �ضيحققها  التي  الكربون 

ثاني  مكافئ  من  طنًا  ب����469.650 

اأوك�ضيد الكربون �ضنويًا.

محطة  فهو  الثاني  الم�ضروع  اأم��ا 

»ح�ضيان« لتوليد الكهرباء بتقنية 

ي�ضتخدم  ال��ذي  النظيف،  الفحم 

الحرجة،  ف��وق  ال��م��راح��ل  تقنية 

لكل  اأق����ل  ف��ح��م��ًا  تتطلب  ال��ت��ي 

ميغاواط �ضاعة مقارنة بالمحطات 

من  به  تتمتع  لما  نظراً  التقليدية، 

كفاءة اأكبر في الأداء، وبالتالي تنتج 

الدفيئة.  غازات  من  اأقل  انبعاثات 

الأول والأ�ضخم  ويعّد هذا الم�ضروع 

الخليج  م�ضتوى  على  نوعه  من 

�ضي�ضّعر  حيث  الأو�ضط،  وال�ضرق 

الكيلوواط �ضاعة بقيمة 4.5 �ضنت.

اأكواباور ع�سو في »اأفد«

أكواباور يف ريادة مشاريع الطاقة املتجددة يف دول الخليج
ألبا تحصد ذهبية 

»غرين أبل« الدولية 

البحرين  األومنيوم  �سركة  اأعلنت 

االألومني�وم  م�ساهر  اأح�د  )األ��ب��ا(، 

بتميزه�ا  عالمي��ًا  والمعروف�ة  الرائدة 

»غ�رين  بج�ائ�زة  فوزه�ا  عن  ال�بيئي، 

الذهبي�ة   )Green Apple( اأب��ل«  

م�سروعها  عن  وذل��ك   ،2015 للعام 

واحة  اإل��ى  لالألومنيوم  م�سهر  »من 

اأبل«  خ�سراء«. وتعتبر جوائز »غرين 

على  البيئية  الجوائز  اأهم  من  الدولية 

بت�سجيع  تعنى  حيث  العالم،  م�ستوى 

اأف�سل الممار�سات البيئية لل�سركات.

األبا  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 

م�ساهر  اأحد  »باعتبارها  موري:  تيم 

التزمت  للبيئة،  ال�سديقة  االألومنيوم 

الما�سية  ال�سنوات  طوال  األبا  �سركة 

المحافظة  االأنظمة  في  باال�ستثمار 

بالفئة  فوزنا  ويعتبر  البيئة.  على 

الدولية  اأبل  غرين  جوائز  في  الذهبية 

على  وا���س��ح�����ًا  دل��ي��اًل   2015 للعام 

م�ستدامة  بيئ�ة  بخلق  ال�سركة  التزام 

بيئة  تاأمين  وبالتالي  عليها،  والحفاظ 

عمل �سحية للموظفين«.

في  الذهبية  بالفئ�ة  فوزنا  ويعتبر 

 2015 للعام  الدولية  اأبل  غرين  جوائز 

ال�سرك�ة  التزام  على  وا�سح�ًا  دلياًل 

بخل�ق بيئة م�ستدامة والحفاظ عليها، 

�سحية  عمل  بيئة  تاأمين  وبالتالي 

للموظفين«. 

األبا ع�سو في »اأفد«



اآذار/ني�سان  2016 چهللا 36

أخبار

الشبكة الخليجية 
للجمعيات البيئية

البيئة  لحماية  الكويتية  الجمعية  اأكدت 

الخليجية  ال�سبكة  اجتماعات  اأهمية 

على  والعمل  االأهلية  البيئية  للجمعيات 

تكثيف التعاون بين دول مجل�ض التعاون 

خليجية  �سبكة  اإن�����س��اء  نظام  لو�سع 

لتن�سيق االأن�سطة والم�ساريع البيئية. 

الجمعية  اإدارة  مجل�ض  رئي�سة  واأ�سارت 

عقدت  ال�سبكة  اأن  اإلى  العقاب  وجدان 

والتوافق  للت�ساور  اأبوظبي  في  اجتماعًا 

مواد  بع�ض  وتعديل  هيكلة  اإعادة  حول 

في  والنظر  لل�سبكة  االأ�سا�سي  النظام 

الجهات  لت�سمل  ع�سويتها  تو�سيع 

�سبه  الخليجية  البيئية  والموؤ�س�سات 

الحكومية اإلى جانب الجمعيات االأهلية 

المتخ�س�سة. 

من  تتخذ  التي  ال�سبكة،  اأن  واأو�سحت 

اجتماعها  في  در�ست  لها،  مقرًا  الكويت 

تنفيذها  يتم  م�ستركة  بيئية  م�ساريع 

ف�ساًل  الخليجية،  الدول  في  بالتزامن 

وم��وؤت��م��رات  م��ع��ار���ض  تنظيم  ع��ن 

واعتماد  فيها  والم�ساركة  تخ�س�سية 

الجهات  بين  متبادلة  زي��ارات  برنامج 

والم�ساهمة  الخبرات  لتبادل  االأع�ساء 

في الفعاليات. 

الجمعية الكويتية لحماية البيئة  ع�سو في »اأفد«

الجمعية امللكية لحماية الطبيعة 
تدعو للتحقيق يف مجزرة الغزالن 

نتائج دراسات نوعية الهواء وانبعاثات حرق النفايات يف الجامعة األميركية يف بيروت

لحماية  الملكية  الجمعية  دع��ت 

الأردن��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة  الطبيعة 

انت�ضرت  ���ض��ور  ف��ي  للتحقيق 

الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على 

جن�ضيات  من  �ضيادين  لمجموعة 

عربية مختلفة، وهم ي�ضتعر�ضون 

ال��غ��زلن  م��ن  �ضخمة  مجموعة 

�ضد  منطقة  في  ا�ضطادوها  التي 

حديالت. 

:»ما  بيان  في  الجمعية  واأعلنت 

مخالف  ه��و  �ضيد  م��ن  ح�ضل 

تحمي  التي  الأردن��ي��ة  للقوانين 

داعية  ال��غ��زلن«،  من  النوع  ه��ذا 

المو�ضوع  في  للتحقيق  الحكومة 

�ضمحت  التي  الجهة  من  والتاأكد 

اإلى المنطقة  لل�ضيادين بالدخ�ول 

ومعاقبة  ال�ضيد  عملية  وممار�ضة 

المرتكبين. 

واكد البيان اأن المعلومات الورادة 

المنطقة  اأن  اإلى  ت�ضير  للجمعية 

�ضد  هي  ال�ضيد  فيها  حدث  التي 

ح��دي��الت ب��ال��ق��رب م��ن ال��ح��دود 

مناطق  وهي  ال�ضورية،  الأردنية 

مفت�ضي  على  ممنوع  ح��دودي��ة 

واأ�ضاف  اليها.  الو�ضول  الجمعية 

»متابعة  على  تعمل  الجمعي�ة  اأن 

الجهات  جميع  مع  المو�ضوع  هذا 

ه��ذه  تفا�ضيل  ال���ى  ل��ل��و���ض��ول 

المت�ضببين  ومعاقبة  الجريمة 

في  تكرارها  ع��دم  و�ضمان  فيها 

الم�ضتقبل«.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 

ع�سو في »اأفد«

البحثية  الوحدة  درا�سات  نتائج  اأعلنت 

ال�سامة  واالنبعاثات  الهواء  نوعية  حول 

�سحافي  موؤتمر  خالل  النفايات  لحرق 

عقد في الجامعة االأميركية في بيروت، 

ف�سلو  الدكتور  الجامعة  رئي�ض  بح�سور 

خوري واالأمين العام للمجل�ض الوطني 

للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، 

اإدارة  دليل  اإط��الق  االع��الن  وتخلل 

عمل  فريق  اأعده  الذي  ال�سلبة  النفايات 

في الجامعة.

وتم قيا�ض تركيزات المعادن التي تعتبر 

�سمنها  ومن  النفايات،  لحرق  موؤ�سرًا 

والمنغنيز  وال��ك��ادم��ي��وم  الر�سا�ض 

وكثير  والزرنيخ  والكروم  والتيتانيوم 

الفتًا  ازادت،  اأن��ه��ا  ووج���د  غ��ي��ره��ا، 

وتحديدًا  الع�سوية،  ال��م��واد  اأن  اإل��ى 

المتعددة  العطرية  الهيدروكربونات 

المعترف  ال�سامة  ال����16  الحلقات 

في  البيئة  حماية  وكالة  قبل  من  بها 

تركيزها  ت�ساعف  المتحدة،  الواليات 

مع  بالمقارنة  مرتين،  من  باأكثر  الكلي 

واأظهر  مختلفة.  تواريخ  من  قيا�سات 

م�سرطنة  مادة  اأكثر  اأن  اأي�سًا  القيا�ض 

العطرية،  الهيدروكربونات  هذه  �سمن 

ت�ساعف  بيرين،  ]اأ[  البنزو  مادة  اأي 

تركيزها.

لهذا  الرئي�سيان  ال��ك��ات��ب��ان  و���س��رح 

الدليل، الدكتورة مي م�سعود االأ�ستاذة 

وف��اروق  البيئية  لل�سحة  الم�ساعدة 

البيئية  ال�سحة  من�ساأة  مدير  مرعبي 

وال�سالمة واإدارة المخاطر في الجامعة، 

مع  للنفايات،  الم�ستدامة  االإدارة  اأوجه 

الدعوة  اإلى اأخذ المبادرة وو�سع خريطة 

العمل مو�سع التنفيذ.

النفايات  اإدارة  عمل  ف��ري��ق  وق���دم 

الإدارة  دل��ي��اًل  الجامعة  ف��ي  ال�سلبة 

اإلى  الفت�ًا  ال�سلبة،  البلدية  النفايات 

عامة  لمح�ة  يعطي  الدليل  ه�ذا  اأن 

ال�سابقة  النفايات  اإدارة  ممار�سات  عن 

خريطة  ويعر�ض  لبنان،  في  والحالية 

العمل  ف��ري��ق  ط��وره��ا  ال��ت��ي  العمل 

واتحادات  والبلديات  االأفراد  لم�ساعدة 

ممار�سات  اإلى  االنتقال  على  البلديات 

للنفايات  متكاملة  واإدارة  ا�ستدامة  اأكثر 

ال�سلبة. 

الجامعة االأميركية في بيروت ع�سو في "اأفد"



37چهللامار�س/�أبريل  2016

نفط الهالل: جدوى رفع الدعم 
الحكومي عن املشتقات النفطية 

يف الدول املنتجة

ج���اء ف��ي ت��ق��ري��ر ل�����ض��رك��ة نفط 

رف��ع  ن��ح��و  الت���ج���اه  اأن  ال��ه��الل 

الم�ضتقات  عن  الحكومي  الدعم 

المنتجة  الدول غير  لدى  النفطية 

لل�ضيطرة  الو�ضائل  اأه��م  للنفط 

ع��ل��ى ح��ج��م ال��م�����ض��ت��وردات من 

الأع��ب��اء  م��ن  والتخفيف  النفط 

لتلك  ال�ضنوية  ال��م��وازن��ة  على 

ارتفاع  ا�ضتمرار  ظل  في  ال��دول، 

وال�ضتهالك  الطلب  م�ضتويات 

لكنه  النفطية.  الم�ضتقات  على 

كان  التجاهات  هذه  اأن  اإلى  اأ�ضار 

لتحديد  ال�ضاملة  الروؤية  ينق�ضها 

المالية  ال���وف���ورات  م�����ض��ت��وى 

الم�ضافة  القت�ضادية  والقيمة 

لهذه القرارات. ذلك اأن الكثير من 

الم�ضتقات  اأ�ضعار  تحرير  قرارات 

العتبار  بعين  تاأخذ  لم  النفطية 

الفئات  على  ال�ضلبية  التاأثيرات 

الفقيرة والمعدومة في المجتمع، 

العالقة  ذات  التاأثيرات  وتجاهلت 

وال�ضناعي  الن��ت��اج��ي  بالقطاع 

المناف�ضة  ت��راج��ع  وم�����ض��ت��وى 

المحلية  ال�ضواق  م�ضتوى  على 

والخارجية.

التجاه  تزايد  اإلى  التقرير  ولفت 

موؤخراً نحو رفع الدعم لدى الدول 

المنتجة للنفط اأي�ضًا لكن لأ�ضباب 

اعتمدتها  التي  تلك  عن  مغايرة 

ال��ن��ف��ط��ي��ة، حيث  ال�����دول غ��ي��ر 

العجوزات  تخفيف  على  �ضتتركز 

اأ�ضعار  تراجع  و�ضغوط  المالية 

على  ال��ق��درة  دون  م��ن  ال��ن��ف��ط، 

اليومي  ال�ضتهالك  تخفي�س حجم 

تبعات  تحديد  وعلى  النفط،  من 

القت�ضادية  الن�ضطة  على  ذل��ك 

والتنموية.

�ضيا�ضات  اأن  على  التقرير  واأك��د 

اختالفها  على  الحكومي  الدعم 

مجمل  ع��ل��ى  �ضلبا  انعك�ضت 

والقت�ضادية  المالية  ال��ق��رارات 

الدعم  فترة  ط��وال  ال���دول  لتلك 

تحرير  عملية  واأن  بعدها،  وم��ا 

تكون  ل��ن  الم�ضتقات  اأ���ض��ع��ار 

المدى  على  المتوقعة  بال�ضهولة 

اإيجابية  نتائج  و�ضتحمل  الق�ضير 

اإلى  واأ�ضار  الطويل.  المدى  على 

تتطلب  الدعم  رفع  �ضيا�ضات  اأن 

الكثير من ال�ضتعدادات قبل البدء 

ال�ضعودية  اأن  مالحظًا  بتنفيذها، 

ذاه��ب��ة ف��ي ه���ذا الت��ج��اه حيث 

الم�ضتقات  عن  الدعم  �ضتخف�س 

النفطية والماء والكهرباء.

ولحظ اأن الموؤ�ضرات الأولية تظهر 

اإه��دار  من  �ضيحد  الدعم  رفع  اأن 

الموارد ويزيد قدرة الحكومة على 

اإلى  بالإ�ضافة  القت�ضاد،  تنويع 

لمواجهة  والتنمية  الكفاءة  تعزيز 

التحديات القت�ضادية.

نفط الهالل ع�سو في »اأفد«

�ساركت جامعة الخليج العربي في الدورة الرابعة للقمة المياه الدولية التي عقدت 

في اأبوظبي بين 19 و21 كانون الثاني )يناير( 2016، �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي 

لال�ستدامة، الذي ا�ستقطب اأكثر من 180 �سركة عار�سة من 35 بلدًا، واأكثر من 10 

اآالف زائر من 70 دولة.

مثل الجامعة الدكتور وليد الزباري اأ�ستاذ اإدارة الموارد المائية في كلية الدرا�سات 

العلي�ا ومن�سق برنامج اإدارة الموارد المائية في الجامعة، الذي �سارك في جل�ستين 

خا�ستين بمنطقة الخليج العربي، االأولى حول العالقات المتداخلة للمياه والطاقة 

مجابهة  ا�ستراتيجيات  حول  والثانية  التعاون،  مجل�ض  دول  منطقة  في  والغذاء 

التغير المناخي والكوارث الطبيعي�ة. وق�دم اآخ�ر ما تو�سلت اإلي�ه درا�سات وبحوث 

م�سروع  في  المتمثلة  الجامعة  جهود  م�ستعر�س�ًا  المجالين،  هذين  في  الجامعة 

بحثي تعاقدي ل�سالح جامعة الدول العربية وهيئة التعاون االألماني حول العالقات 

بحثي  وم�سروع  العربي،  الوطن  في  والغذاء  والطاقة  المياه  اأمن  بين  المتداخلة 

تقييم  حول  البحرين  وحكومة  االإنمائي  المتحدة  االمم  برنامج  ل�سالح  تعاق�دي 

تاأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في البحرين و�سبل التكيف معها.

جامعة الخليج العربي ع�سو في »اأفد«

جامعة الخليج العربي تشارك 
يف قمة املياه الدولية 2016

»بصمتي الكربونية« من بنك عوده

»ب�سمتي  م�سروع  ع��وده  بنك  اأطلق 

 My Carbon( ال���ك���رب���ون���ّي���ة« 

البيئة  وزارة  مع  بالتعاون   )Footprint
المتحدة  االأم���م  وبرنامج  لبنان  ف��ي 

االإنمائي. 

�ستنف�ذ  ال���ذي  الم�س�روع  وي��ت��األ��ف 

مع  بالتعاون  التجريبية  مرحلت�ه 

من  والمقا�سد،  الحكمة  مدر�ستي 

المناخ،  تغّير  م�سكلة  مقاربة  �سّقين: 

ا�ستعمال  ح�سن  على  ال�سبيبة  وتوعية 

اال�ستعمال  هذا  وتاأثير  الطاقة  م�سادر 

على البيئة.

عوده  بن��ك  اأن�س��اأ  ال�سي�اق،  هذا  في 

بعنوان  م�سّغ�رًا  اإلكترونّي�ًا  موقع��ًا 

www.my-cfp.com، بهدف ت�سجيع 
الطاقة  ا�ستهالك  مراقبة  على  الطالب 

على  والعمل  منزلهم،  في  ونفقاتها 

ا�ستخدام  تاأثير  من  للحد  تقلي�سها 

الموقع  و�سيتيح  الطبيعة.  على  الطاقة 

با�ستهالكهم  تتعّلق  بيانات  اإعداد  لهم 

للكهرباء والورق والغاز والمحروقات. 

مارك  عوده  لبنك  العام  المدير  واأك�د 

على  ال�سباب  توعي�ة  »اأهمية  ع��وده 

اأخالقّي�ة  ا�ستهالكي�ة  ع��ادات  اّتباع 

هذا  تاأثير  وعلى  للبيئة،  و�سديقة 

المناخ  ع��ل��ى  االإي��ج��اب��ي  ال�����س��ل��وك 

العالمي«.

بنك عوده ع�سو في »اأفد«
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ديبتي ماهاجان ميتال

املقت�صدة  الإ�صاءة  ا�صتعمال  اأن  الأبحاث  اأظهرت 

بالطاقة �صمن القطاع ال�صكني يف الإمارات �صوف 

التربيد  بعد  الطاقة،  يف  حمتملة  وفورات  اأكرب  ثاين  يحقق 

اأخرى.  م�صاريع  خالل  من  اأو�صاعه  معاجلة  جتري  الذي 

البيئية«  الب�صمة  »مبادرة  تركز  باأن  القرار  اُتخذ  لذلك 

لرت�صيد  الإماراتي  الربنامج  اإطار  يف  الإ�صاءة،  نظام  على 

ا�صتهالك الطاقة.

والرقابة  الإ�صاءة  ملنتجات  الإماراتي  النظام  اأ�صبح  هكذا 

تطويره  مت  وقد   .2014 منت�صف  يف  املفعول  نافذ  عليها 

 2006 عام  اأطلقت  التي  البيئية،  الب�صمة  مبادرة  خالل  من 

ومن  لالإمارات  العالية  البيئية  الب�صمة  حول  اأبحاث  لإجراء 

الإ�صاءة  نظام  تنفيذ  وياأتي  لتقلي�صها.  اجلهود  تن�صيق  ثم 

الإمدادات  ويجعل  معًا،  والقت�صاد  البيئة  م�صلحة  يف  هذا 

متما�صية مع اأف�صل املمار�صات الدولية.

غري  الداخليـة  الإ�صـاءة  م�صابيح  تبديـل  �صاأن  من 

مبا  المارات  يف  الطاقـة  ا�صتهالك  يخف�ض  اأن  الكفوءة 

يرتاوح بني 340 و500 ميغـاواط �صنويًا. وهذا يعـادل نظريًا 

عدم ا�صتخدام حمطة طاقة متو�صطة تعمل بالغـاز ملدة �صتة 

ا�صتهالك  يف  النخفا�ض  هذا  ي�صفر  و�صوف  �صنويًا.  اأ�صهر 

الكهرباء عن انخفا�ض انبعاثات ثاين اأوك�صيد الكربون التي 

الإ�صـاءة  نظام  �صيوفر  كما  العاملي.  املناخ  تغري  يف  ت�صاهم 

اجلديد نحو 670 مليون درهم �صنويًا ) 180 مليون دولر(، 

درهم   2300 نحو  مثاًل  احلجم  املتو�صطة  الفيال  توفر  بحيث 

نحو  يخف�ض  اأن  يتوقع  كما  باعتماده.  دولرًا(   625( �صنويًا 

940 األف طن �صنويًا من انبعاثات الكربون، ما يعـادل اإزالـة 

انخفا�ض  مـع  ذلك  ويرتافق  الطرقات.  عن  مركبة  األف   165

واأكا�صيد  الدقيقة  اجل�صيمات  مثل  الهواء  ملوثات  انبعاثات 

�صحية  م�صاكـل  تفاقم  التي  النيتـروجني  واأكا�صيد  الكربيت 

مثل اأمـرا�ض اجلهـاز التنف�صي.

الإ�صاءة  ملنتجات  الماراتي  النظام  يخف�ض  اأن  ويتوقع 

و10  الإ�صاءة  ا�صتهالك  من  املئة  يف   65 نحو  عليها   والرقابة 

جمموعة  اإىل  ي�صتند  وهو  الت�صغيل.  فاتورة  من  املئة  يف 

الكفاءة  املنتجات،  �صالمة  ت�صمل  الرئي�صية،  املتطلبات  من 

اإىل  اإ�صافة  الكيميائية،  املخاطر  البيان،  بطاقات  والأداء، 

ممنوع يف 
اإلمارات استيراد 

وتداول أي 
مصابيح ال 

تستويف معايير 
الكفاءة يف 
نظام الرقابة 

ىلع منتجات 
اإلضاءة الداخلية

دبي لياًل

إضاءة 
كفوءة 
ملباني 
اإلمارات
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ماهاجان  ديبتي  ــورة  ــت ــدك ال

مبادرة  م�صروع  مديرة  ميتال 

جمعية  يف  البيئية  الب�صمة 

الفطرية  للحياة  ـــــارات  الإم

ل�صون  الــعــاملــي  والــ�ــصــنــدوق 

.EWS-WWF  الطبيعة

امل�صتهلكة  املنتجات  من  الآمن  التخل�ض  نظام  متطلبات 

اتفاقية  مع  يتفق  مبا  املنتجات  لهذه  اخلطرة  النفايات  ومن 

بازل الدولية.

تـداول  اأو  ا�صترياد  مينع   ،2014 )يوليو(  متوز  اأول  ومنذ 

مطابقـة  غري  اجلـودة  منخف�صة  اإ�صـاءة  منتجات  اأي 

متطلبات  ن�صر  ومت  النظام.  يف  الواردة  واملعايري  لل�صروط 

وطلب  املختلفة،  باأنواعها  للم�صابيح  الإلزامية  املوا�صفات 

وتتعاون  م�صدقة.  موا�صفات  �صهادة  اإظهار  املنتجني  من 

مع  )موا�صفات(  واملقايي�ض  للموا�صفات  الإمارات  هيئة 

اجلهات الرقابية من خالل برامج م�صح الأ�صواق للتاأكد من 

دقة تطبيق النظام.

الأولية  الكلفة  ُت�صرتد  �صوف  اقت�صادي،  منظور  من 

لإبدال م�صابيح الإ�صاءة غري الكفوءة خالل نحو �صنة و�صهر 

و�صيتم  الكهرباء.  ا�صتهالك  تخفي�ض  طريق  عن  فقط، 

ن�صبة  على  اعتمادًا  واحلكومة  الأ�صر  بني  التوفري  تقا�صم 

الكهرباء املفوترة واملدعومة.

لكن فوائد نظـام الإ�صـاءة اجلديد تتعدى التوفيـر البيئي 

خالل  من  ميكن،  كيف  يو�صح  فهو  املبا�صر.  والقت�صادي 

والأفراد،  واملوؤ�ص�صات  القطاعات  جلميع  الفعال  التعاون 

والقيادة القويـة، مبا�صرة ف�صم النمو القت�صادي وال�صكاين 

عن اجتاه تزايد النبعاثات وا�صتهالك املوارد واإنتاج النفايات.

�صنة  بحلول  اأبوظبي  �صكان  عدد  يرتفع  اأن  املتوقع  من 

2030 اإىل نحو ثالثة اأ�صعاف العدد احلايل. وهذا يعني، اإذا 

ثالثة  مبقدار  ازديادًا  تدخل،  دون  من  القائم  الو�صع  ا�صتمر 

ويف  الهواء،  وملوثات  الدفيئة  غازات  انبعاثات  يف  اأ�صعاف 

و�صتكون  النفايات.  توليد  ويف  املياه،  مثل  موارد  ا�صتهالك 

و�صحة  البيئة  على  كبرية  �صلبية  عواقب  ال�صيناريو  لهذا 

الن�صان، كما �صتكون له عواقب �صلبية على القت�صاد.

يف  الداخلية  الإ�صاءة  منتجات  على  الرقابة  نظام  ي�صكل 

املعنيني  جميع  اإرادة  يعك�ض  فهو  يحتذى.  مثاًل  الإمارات 

باتخاذ اإجراءات منا�صبة، ويو�صح مزايا النهج التعاوين املبني 

به  يقتدي  منوذجـًا  ويوفر  ال�صيا�صات،  �صنـع  يف  العلم  على 

الف�صم  حتقيق  ميكن  كيف  النجاح  هذا  ويبني  الآخرون. 

بني النمو القت�صادي ومنو النبعاثات الكربونيـة مبا يفيـد 

تنفيذ  ي�صتمر  النجاح  هذا  خلفية  وعلى  والبيئة.  القت�صـاد 

■ ا�صرتاتيجية النمـو الأخ�صـر يف الإمارات بزخم متزايد. 

يمكن لإلمارات أن توفر 

60
مليون دوالر

120
مليون دوالر

التوفير املادي لقطاع
السكن من فواتير الكهرباء

التوفير املادي للجهات 
الحكومية من حيث 

خفض كلفة اإلعانات

180مليون 
625 دوالر سنويًا

دوالرًا سنويًا

ستوفر الفيال الواحدة 
املتوسطة الحجم ما يعادل

إزالة 

 165,000
 مركبة عن الطرقات سنويًا

ما يعادل

خفض  كبير يف انبعاثات 
الكربون يقارب

فوائد مباشرة لنظام الرقابة � منتجات اإلضاءة الداخلية يف اإلمارات

عدم استخدام إحدى محطات
توليد الطاقة بالغاز من الحجم 

املتوسط ملدة 

 6 أشهر

خفض استهالك اإلمارات
للطاقة سنويا بمقدار

500 ميغاواط 
طن سنويًا

ما يعادل

يتم تزويد األسواق باملصابيح اآلتية ذات الكفاءة العالية:

تقدم املصابيح ذات 
الكفاءة العالية مجموعة 

واسعة من األلوان 
ودرجات اإلضاءة لتناسب 
جميع الحاجات واألذواق

الثنائيات الباعثة
(LEDs) للضوء

ذات كفاءة عالية 
وتدوم أطول بكثير 

من معظم املصابيح

أكثر كفاءة بكثير 
من املصابيح 

املتوهجة

مصابيح الفلورسنت 
 (CFLs) املدمجة

أكثر كفاءة من 
املصابيح 

املتوهجة

املصابيح
الهالوجينية 

á«ŸÉ©dG ábÉ£dG áÄ«g ,ájò«ØæàdG ¿hDƒ°ûdG RÉ¡L , EWS/WWF  á©«Ñ£dG ¿ƒ°üd »ŸÉ©dG ¥hóæ°üdGh ájô£ØdG IÉ«ë∏d äGQÉeE’G á«©ªL ,ESMA ¢ù«jÉ≤ŸGh äÉØ°UGƒª∏d äGQÉeE’G áÄ«g :Qó°üŸG

940,000 
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سواحل أبوظبي
ما خسائر تدهورها؟

اأبوظبي  ـ   »البيئة والتنمية«

ال�صواطئ  لــرواد  امل�صتحقة  التعوي�صات  قيمة  ما 

واأ�صحاب امل�صالح ب�صبب عدم قدرتهم على الو�صول 

يجب  كما  منها  والنتفاع  طويلة  لفرتات  ال�صواطئ  اإىل 

لأغرا�ض ال�صياحة اأو ال�صتجمام اأو ال�صيد؟

البيئية  للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة  �صعت  ما  هذا 

)AGIDI( اإىل اإظهاره، بدعم من هيئة البيئة ـ اأبوظبي، من 

اإطار م�صروع  خالل درا�صة لتقييم خدمات النظم البيئية يف 

»الكربون الأزرق«. وُقدرت النتائج الأولية لقيمة التعوي�صات 

دولر(  مليون   800( درهــم  باليني  ثالثة  بنحو  املطلوبة 

عمل  اإطار  اإعداد  يف  التقييم  نتائج  ت�صاهم  و�صوف  �صنويًا. 

املجمعات  بناء  ب�صاأن  احلكيمة  القرارات  باتخاذ  يتعلق  ما  يف 

العقارية وا�صتخدام الأرا�صي من قبل �صناع القرار يف الدولة.

الناجمة  التكاليف  البيئية  النظم  خدمات  تقييم  يقي�ض 

الذي  الأحمر،  باملد  املعروف  ال�صارة،  الطحالب  ازدهار  عن 

ال�صاحلية  املنطقة  اإىل  الدخول  من  ــراد  الأف مبنع  يت�صبب 

يف  البحرية  احلياة  تدهور  على  املرتتبة  والأ�صرار  للرتفيه، 

ال�صعاب  منو  انخفا�ض  يف  يربز  الذي  ال�صاطئية  املناطق  تلك 

املرجانية والأع�صاب البحرية ب�صكل ملحوظ.

من  �صخمًا  ــددًا  ع ال�صاحلية  البيئية  الأنظمة  وتوفر 

الأ�صماك  �صيد  تدعم  حيث  الأ�صا�صية،  ال�صاحلية  اخلدمات 

غابة منغروف على �شاطئ �أبوظبي
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وحماية ال�صواطئ وال�صياحة وال�صتجمام، ف�صاًل عن اأهميتها 

جميع  �صحة  على  ــا  دوره ويعتمد  الثقايف.  املــوروث  يف 

املرجانية  ال�صعاب  مثل  حتت�صنها،  التي  الإيكولوجية  النظم 

والأع�صاب البحرية واأ�صجار القرم )املنغروف(.

تنمية حضرية وتراجع إيكولوجي
طفرة  املا�صية  الأربعة  العقود  خالل  اأبوظبي  اإمارة  �صهدت 

الراحة وال�صتجمام، الأمر  نوعية يف جودة مرافق وخدمات 

الذي �صاهم يف ت�صويق الإمارة كوجهة مثالية. ولكن نتيجة 

ال�صاحل،  من  بالقرب  املت�صارعة  احل�صرية  التنمية  حركة 

اأ�صبح توفر هذه اخلدمات التي تقدمها النظم ال�صاحلية غري 

م�صمون. فمع تزايد حالت املد الأحمر، تراجع اأداء الوظائف 

املرجانية  ال�صعاب  تقل�ض  مع  مرتافقًا  البحرية،  الإيكولوجية 

وفق  البحرية  البيئة  تدهور  ا�صتمر  واإذا  البحرية.  والأع�صاب 

معدل الرتاجع احلايل، �صترتتب خ�صائر فادحة على خدمات 

من  مزيد  واملطلوب  ال�صاحلية.  املنطقة  على  املقدمة  الراحة 

البحث والدرا�صة لتحديد الأثر.

القرار  و�صناع  امل�صلحة  اأ�صحاب  التقييم  عملية  جمعت 

وت�صمنت  البحري.  البيولوجي  التنوع  وخــرباء  ال�صيا�صي 

املوائل  على  احلفاظ  مقابل  تعوي�صات  دفع  اإمكانية  درا�صة 

امل�صروع  �صمن  معاينتها  متت  التي  ال�صاحلية  البحرية 

اإجراء  ومت  اأبوظبي.  اإمــارة  يف  الأزرق  للكربون  الإر�صادي 

مــدراء  الأوىل  املجموعة  �صمت  ملجموعتني.  ا�صتطالع 

اإمارة  حدود  �صمن  ال�صاحل  على  املطلة  والفنادق  العقارات 

اأ�صا�صي  ب�صكل  تعتمد  التجارية  عملياتها  لأن  نظرًا  اأبوظبي، 

رواد  الثانية  املجموعة  و�صمت  البحرية.  الوجهة  على 

ال�صواطئ.

خسائر باألرقام
اأكرث من 95 يف املئة من الفنادق املطلة على  �صملت الدرا�صة 

العوائد  يف  املحتمل  التغري  حتديد  بهدف  اأبوظبي،  �صواطئ 

فتبني  وال�صتجمام.  الراحة  خدمات  تقدمي  عدم  عن  الناجتة 

اأن اخل�صائر تقدر بنحو 517 مليون درهم �صنويًا )140 مليون 

يتطلب  الواحد  الفندق  اإيرادات  يف  النخفا�ض  واأن  دولر(، 

تعوي�صًا يرتاوح بني 30 و35 يف املئة من قيمة دورة املبيعات. 

املدى  على  العائدات  يف  تاأثرًا  القطاع  ي�صهد  اأن  ميكن  كما 

ال�صيافة  لقطاع  اقت�صادي  تراجع  يف  يت�صبب  ما  الق�صري، 

والقطاعات الأخرى ذات ال�صلة.

رواد  من  �صخ�ض   100 من  اأكــرث  الدرا�صة  �صملت  كما 

ال�صواطئ الأ�صا�صية، بهدف حتديد خ�صائر عدم القدرة على 

امل�صاركون،  فاأفاد  جميعها.  اأو  ال�صواطئ  اأحد  اإىل  الو�صول 

اإذا  بديل  �صاطئ  اإىل  يذهبون  قد  اأنهم  وال�صياح،  املقيمون 

ت�صرر ال�صاطئ الذي يق�صدونه عادة، ويف هذه احلال قدرت 

مليون   154( �صنويًا  درهم  مليون   566 بنحو  اخل�صائر  قيمة 

اخل�صارة  فاإن  ال�صواطئ،  كل  ت�صرر  حال  يف  اأما   .) دولر 

درهم  مليون   450 اإىل  ت�صل  قد  اخلدمات  قيمة  يف  املحتملة 

للهكتار الواحد )122 مليون دولر(.

اأنظمة  توفر  التي  اخلدمات  لتعزيز  تو�صيات  طرح  ومت 

املرحلة  ت�صمل  تكاملية.  مراحل  ثالث  وفق  �صحية  �صاحلية 

امل�صرتكة  النمذجة  حول  العمل  ور�ض  من  �صل�صلة  الأوىل 

لتقييم اخلدمات ذات الأولوية، مبا فيها اأ�صول الأمن الغذائي 

م�صاريع  وتطوير  الغربية،  املنطقة  يف  البيولوجي  والتنوع 

الوطنية  القيمة  حتديد  مرحلة  ذلك  تلي  التقييمة.  البحوث 

والدولية لأ�صول املنطقة الغربية لإر�صاد الإدارة امل�صتقبلية. 

اأما املرحلة الثالثة فهي لتحليل العالقة بني خ�صارة الإيرادات 

املتوقعة وتكاليف الرتميم. وبعد النتهاء من جميع املراحل، 

منطقة  ويف  الإمــارات  اأنحاء  يف  مماثل  تقييم  اإجراء  ُيعتزم 

اخلليج العربي.

ولكن حتى يف حال ا�صتعادة النظم البيئية، فاإن اخلدمات 

الإيكولوجية قد ل ت�صتطيع تلبية املتطلبات الب�صرية املرتفعة 

احللول  ت�صافر  يقت�صي  ما  النظام،  على  عبئًا  ت�صكل  التي 

معي�صية  بيئة  لتوفري  متطورة  بيئية  اإدارة  مع  الهند�صية 

■ مقبولة. 

تقييم يظهر تأثير جودة املياه 

البحرية ىلع الخدمات املقدمة

ىلع سواحل أبوظبي ووجوب 

تصويب قرارات بناء املجّمعات 

العقارية واستخدامها

�شياح يجذفون

يف مياه �أبوظبي

فريق »�أجيدي« 

يف م�شروع 

�لكربون �لأزرق

ميكن االطالع على موجز 

الدرا�سة من خالل الرابط

www.agedi.org 
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محمد التفراوتي )الرباط(

يف  ال�صغري  الأطل�ض  �صل�صلة  يف  �صاخمة  جبال 

باهرة،  زراعية  ح�صارة  عالمات  حتمل  املغرب 

حت�صى  ل  مبدرجات  املهياأة  املنحدرات  على  قراءتها  ميكن 

ت�صفي على املكان مظهر الطبيعة »امل�صيدة«.  ويعود اإن�صاء 

بع�صها اإىل مئات، ورمبا اآلف، ال�صنني.

اجلبلية  للمناطق  جغرافيـة  خا�صية  الزراعية  املدرجات 

م�صاحات  اإىل  حتويلها  يتم  حيث  العامل،  اأنحاء  يف  الوعرة 

قابلة لال�صتغالل الزراعي وتلبية احلاجات الغذائية. ويالحظ 

اأن املزارعني يف هذه املناطق املت�صر�صة ابتكروا حلوًل تقنية 

رغم  على  الطبيعية،  الظروف  ملواجهة  مت�صابهة  وتنظيمية 

اإذ  واجلغرافية،  والتاريخيـة  الثقافية  انتماءاتهم  اختالف 

البحر  ودول  وال�صني  املك�صيك  يف  تقريبًا  ذاتها  الآلية  جند 

املتو�صط وغريها.

اإىل  ال�صغري  الأطل�ض  يف  املنحدرات  بع�ض  حتولت 

املحلية  بالأمازيغية  تدعى  املدرجات  من  متتالية  �صل�صلة 

للرتبة  الداعم  احلجري  اجلدار  على  للدللة  »اإغرامان«، 

واحلماية  بالدفاع  الكلمة  توحي  كما  املدرجات،  حقول  يف 

والتح�صني. ولي�صت هناك زراعة ممكنة على تلك املنحدرات 

من دون هذه التقنية املمتازة.

تدبريًا  الوعرة  املناطق  هذه  يف  والإنتاج  العي�ض  يتطلب 

للتقنية  مبتكرًا  وت�صخريًا  والو�صائل  للموارد  متكاماًل 

فبعد  خا�ض.  وتنظيمي  موؤ�ص�صاتي  ــار  اإط يف  واملعرفة، 

اللجوء  مت  الغذاء،  اإىل  احلاجة  ومنو  هناك  الإن�صان  ا�صتقرار 

عدد  ح�صب  املزروعة  امل�صاحات  لتو�صيع  املدرجات  اإن�صاء  اإىل 

امل�صاحات  هذه  �صغر  رغم  وعلى  منها.  امل�صتفيدة  الأ�صر 

اإنتاج  حتقيق  من  ال�صكان  متكن  الت�صاري�ض،  و�صعوبة 

زراعي متنوع من اأ�صجار مثمرة وخ�صر يف املدرجات املروّية، 

و�صعري وحما�صيل مو�صمية واأ�صجار اأخرى حتتمل اجلفاف 

أنشأها سكان 
الجبال املغربية 

ليقدروا ىلع زراعة 
املنحدرات، لكن 

اإلهمال والتغيرات 
املناخية تهدد 

باندثارها

املزارعون املغاربة أّهلوا الوعر منذ القدم
مدرجات عمرها مئات �ل�شنني

يف �لأطل�س �ل�شغري 

مدرجات زراعية 
يف جبال األطلس
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مدرجات زر�عية �أعيد تاأهيلها

يف الأرا�صي البعلية املعتمدة على مياه الأمطار.

م�صروع  من�صق  احلاج،  اآيت  عبدالرحمن  الباحث  يقول 

اإعادة تاأهيل املدرجات لتعزيز قدرات التكيف مع تغري املناخ 

يف املجتمعات القروية اله�صة يف الأطل�ض ال�صغري، اإن معظم 

املدرجات الزراعية يف منطقة �صو�ض يف جنوب املغرب ت�صهد 

نظرًا  اجلفاف،  تواتر  ازدياد  مع  خ�صو�صًا  ملحوظًا،  اإهماًل 

لنخفا�ض مردودية املحا�صيل واجنذاب ال�صباب اإىل اأن�صطة 

يعتمد  ال�صغري  الأطل�ض  قرى  �صكان  دخل  اأن  ذلك  اأخرى. 

املوا�صي،  وتربية  والزراعة  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل  على 

ف�صاًل عن ا�صتغالل �صجر الأركان واملدرجات. 

جناعة  ــرث  الأك الو�صيلة  الزراعية  املدرجات  بناء  يعد 

مياه  جتميع  مع  مقرتنة  وا�صتغاللها،  الرتبة  حلماية 

مع  وتذبذبها،  الأمطار  بقلة  املناطق  هذه  وتتميز  الأمطار. 

التكيف  يف  هام  دور  وللمدرجات  اأحيانًا.  غزيرة  �صقوطها 

الذي  الندرة«  »اقت�صاد  ركائز  من  وهي  املتغريات،  هذه  مع 

الري  اآليات  واعتماد  واملوؤن  البذور  تخزين  على  اأي�صًا  يعتمد 

التقليدية املقت�صدة. وت�صهل املدرجات نفاذ الفائ�ض من املاء 

اإىل الرتبة، وتقلل من �صرعة جريانه على ال�صفوح، مع احلد 

من التعرية و�صياع الرتبة بفعل هذا اجلريان.

لت�صتمر  والتطوير  العناية  ت�صتوجب  املدرجات  هذه  لكن 

تعرفه  ملا  خ�صو�صًا  البيئية،  والنظم  ال�صكان  قدرات  دعم  يف 

من  عنها  يرتتب  وما  مناخية  تغريات  من  اليوم  املنطقة 

على  �صلبي  اأثر  الأمطار  وقلة  للجفاف  كان  وقد  عواقب. 

والعناية  ا�صتغاللها  م�صتوى  انخف�ض  بحيث  املدرجات، 

بها. ويرتبط التخلي عن ا�صتغالل هذه املدرجات باملردودية 

بدائل  مع  مقارنة  الزراعة،  ملمار�صة  املتناق�صة  القت�صادية 

تدهور  اإىل  اأدى  وقد  اأخرى،  اقت�صادية  واأن�صطة  كالهجرة 

الأمطار  تواتر  مع  حدة  ازداد  املدرجات  هذه  يف  ملحوظ 

كتوحل  اأخــرى،  بنيات  على  ذلك  واأثر  موؤخرًا.  الطوفانية 

يهدد  بات  مما  الرتبة،  واجنراف  الطرقات  وانهيار  ال�صدود 

اتخاذ  ي�صتدعي  وهذا  كليًا.  واندثارها  املدرجات  بانهيار 

واملوروث  البيئي  النظام  هذا  فقدان  لتفادي  عاجلة  تدابري 

الزراعي لالأطل�ض ال�صغري.

بني  بتعاون  املدرجات،  تاأهيل  ــادة  اإع م�صروع  ويعمل 

املر�صد اجلهوي للبيئة والتنمية واملديرية الإقليمية للقالعة 

على    ،)GIZ( الدويل  للتعاون  الأملانية  والوكالة  اأكادير  يف 

منطقة  يف  املعرفة  لتقا�صم  واإعالمي  تدريبي  برنامج  تنفيذ 

عدد من القـرى، وقام باإعادة تاأهيل املدرجات وغـر�ض اأنواع 

وال�صبار،  واللوز  الأركان  اأ�صجار  قبيل  من  فائدة  ذات  نباتية 

ف�صاًل عن برنامـج توعوي �صنوي يدمج اإ�صكاليـة تغري املناخ 

■ والتكيف مع اآثاره يف الأن�صطة املدر�صية. 

حملة توعوية وتدريبية 

ملز�رعني يف �جلماعة �لقروية 

»�إذ�وكن�شيف« على �لأهمية 

�لقت�شادية للمدرجات 

وتقنيات ترميمها
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نحل 
الجزائر

علي ياحي )اجلزائر(

�صنة   2500 نحو  اإىل  اجلزائر  يف  النحل  تربية  تعود 

العائالت  بع�ض  تزال  ول  التاريخ.  كتب  ح�صب 

عن  البالد  ا�صتقالل  منذ  ولكن  تقليدية.  خاليا  ت�صتعمل 

لرتبية  »لنغ�صرتوت«  خاليا  اعتماد  مت  الفرن�صي  الحتالل 

النحل بطريقة ع�صرية.

عدد  يبلغ  اجلزائرية،  الفالحة  وزارة  اإح�صاءات  وبح�صب 

خالل  من  ين�صطون   ،8500 نحو  التقليديني  النحل  مربي 

فقد  الع�صرية  الطرق  ميار�صون  الذين  اأما  خلية.  األف   120

بلغ عـددهم 18 األفًا، يعتنون بنحو 920 األف خليـة. واأفـادت 

فيدرالية مربي النحل اأن الإنتـاج اجلــزائري من الع�صل بلغ 

خـاليا  عـدد  ازدياد  متوقعـة   ،2014 عام  طن  األف   30 نحو 

النحـل اإىل 1.4 مليون خلية لتنتج  100 األف طـن �صنة 2020.

التقليديـة  اخلاليا  اأن  من  حـذرت  الفالحـة  وزارة  لكن 

اإىل  العدوى  انت�صار  يف  وتت�صبب  لالأمرا�ض  تتعر�ض  باتت 

النحل  يف  انت�صارًا  الأكرث  الأمرا�ض  ومن  احلديثة.  اخلاليا 

اجلزائري مر�ض »الفاروا« و»ديدان ال�صمع«.

صرخة النّحالين
اجلزائر،  �صمال  يف  البويرة  منطقة  والتنمية«  »البيئة  زارت 

وبن�صاط  نباتاتها،  ووفرة  غاباتها  وكثافة  بجبالها  املعروفة 

حتويل  من  هوؤلء  ا�صتكى  وقد  النحل.  مربي  من  كبري  عدد 

تنتج الجزائر نحو 40 ألف 
طن من العسل سنويًا 
وتطمح للوصول إلى 

100 ألف طن سنة 2020. 
لكن النّحالين قلقون من 
األمراض التي تصيب النحل 

ومن املبيدات الزراعية التي 
تستخدم بكثافة، ويطالبون 

الدولة بدعم هذا القطاع 
االقتصادي الريفي

ت�صتخدم  زراعية  اأرا�ض  اإىل  املروج  من  وا�صعة  م�صاحات 

تربية  على  �صلبًا  يوؤثر  ما  املبيدات،  من  كبرية  كميات  فيها 

النحل ويهدد اإنتاج الع�صل و�صالمتـه. وقـال النحال عبدالـله 

لغيـاب  تاأتي  النحـل  مربي  �صكـاوى  معظـم  اإن  قا�صمـي 

اأعداد كبرية من النحـل،  و�صائل واآليات ناجعة توقف هالك 

ب�صبب  واإما  املعادية  احل�صرات  من  مهاجمتها  طريق  عن  اإما 

املبيـدات  بع�ض  ا�صتعمـال  خلفـه  الذي  الكبري  ال�صرر 

الزراعية ال�صامة.

وقد اأعلنت الفيدرالية اجلزائرية جلمعيات النحالني منع 

بها  تر�ض  كمبيدات  ت�صتخدم  كانت  كيميائيًا  م�صتح�صرًا   20

حياة  على  اجل�صيمة  اأ�صرارها  وثبتت  والنباتات،  الأ�صجار 

وخ�صو�صًا  الع�صل،  لإنتاج  اأزهارها  على  يعتمد  الذي  النحل 

مبيدات   7 ب�صحب  »غرينبي�ض«  منظمة  طالبت  اأن  بعد 

واأ�صارت  النحل.  وتربية  البيئة  على  لأ�صرارها  التداول  من 

الفيدرالية اإىل اأن الحتاد الأوروبي خ�ص�ض نحو 3.3 ماليني 

النحل  جتمعات  بحماية  خا�ض  مرجعي  خمترب  لإجناز  يورو 

من اآثار املبيدات.

عن  النحل  مربي  من  عدد  عرب  فقد  اجلنوب،  يف  اأما 

يف  الع�صل  واإنتاج  النحل  تربية  قطاع  تراجع  من  تخوفهم 

ومنها  تعرت�صهم.  التي  امل�صاكل  ب�صبب  املقبلة  املوا�صم 

الذي  واجلفاف  للنحل،  املعادية  للح�صرات  الكبري  النت�صار 

ومناخه  ال�صا�صعة  ب�صحرائه  املعروف  اجلنوب  منه  يعاين 

اأدى  ما  مئوية،  درجة   60 اإىل  احلرارة  ت�صل  حيث  احلار، 

�لنحلة »�لفينيقية« 

�لنحلة �ل�شحر�وية

خاليا نحل 

يف منطقة �لبويرة
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عسل العالم

ت�صويق  يف  التق�صري  يعترب  كذلك  النحل.  اأ�صراب  هجرة  اإىل 

بزوال  تهدد  التي  امل�صاكل  اأهم  من  ت�صديره  وتنظيم  الع�صل 

مهنة تربية النحل.

النحل  تربية  علوم  يف  والباحث  النّحال  واأو�صح 

تربية  على  توؤثر  رئي�صية  م�صكلة  اأن  �صوفات  عبداحلميد 

وانعدام  احلرارة  درجات  ارتفاع  وهي  ال�صحراء،  يف  النحل 

اأن  اأكد  لكنه  للنحل.  اأمرا�ض  عدة  يف  يت�صبب  ما  الرطوبة 

احلل موجود، واأنه جنح �صخ�صيًا برتبية النحل يف مزرعته 

النحل  �صناديق  تربيد  خالل  من  ال�صحراوي  اجلنوب  يف 

باأكيا�ض من القما�ض وجريد النخيل.

نحلة فينيقية ونحلة صحراوية
الأوىل  النحل.  من  رئي�صيتان  �صاللتان  اجلزائر  يف  ترّبى 

�صيوعًا،  الأكرث   )Apis mellifica( التلية  النحلة  هي 

ولدرجات  لالأمرا�ض  ومقاومتها  الع�صل  اإنتاج  بكرثة  وتتميز 

حد  اإىل  التفريخ  وكثرية  �صر�صة  لكنها  املنخف�صة،  احلرارة 

اأ�صا�صي يف املناطق ال�صمالية  غري م�صتحّب. وتنت�صر ب�صكل 

وال�صهبية من البالد، ويطلق عليها البع�ض ت�صمية »النحلة 

الفينيقية« ن�صبة اإىل الفينيقيني القدماء الذين ا�صتقروا يف 

�صواحل �صمال اأفريقيا.

 Apis mellifica( ال�صاللة الثانية هي النحلة ال�صحراوية

اجلزائر  يف  زراعيون  اخت�صا�صيون  يروي  التي   )saharien
املا�صي،  القرن  ثالثينات  يف  اكت�صفها  اآدم«  »الراهب  اأن 

به  تتميز  الذي  اجلاف  املناخ  مع  جيدًا  تتاأقلم  باأنها  وو�صفها 

اأهميتها  اإىل  ونظرًا  اجلزائر.  جنوب  يف  ال�صحراوية  املناطق 

بحوثًا  ال�صغرية  احليوانات  تربية  معهد  يجري  ومميزاتها، 

�صاللتها  اإكثار  بهدف  ال�صحراء  يف  تواجدها  اأماكن  حول 

وا�صتغاللها.

النحل  اأنواع  معظم  انقرا�ض  من  دوليون  علماء  يحذر 

وانت�صار  املناخية  التغريات  ب�صبب  عقود  ب�صعة  خالل 

للمبيدات.  املكثف  وال�صتخدام  والطفيليات  الفريو�صات 

مبا  العامل،  دول  يف  وال�صلطات  العلمي  املجتمع  يدعو  وهذا 

هذا  لتجنب  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  اجلزائر،  فيها 

■ اخلطر الذي بات هاج�صًا يقلق مربي النحل. 

اأ�سجار و�سجريات رئي�سية 

»يرعى« النحل اجلزائري 

على اأزهارها

)يف االأ�سهر ال�سم�سية(

 ريتم   2 و3

و4  3  حم�صيات 

5 و6  �صدر 

6 و7  كاليبتو�ض )كينا( 

9 و10  خروب 

11 و12  زعرور 

تنويع منتجات النحل يرفع دخل املربي ويطور املهنة

يف �صباط )فرباير( 2016، دعا م�صاركون يف لقاء تقني حول »تربية النحل وتثمني 

منتجات خلية النحل« عقد يف اجلزائر العا�صمة اإىل �صرورة تنويع منتجات النحل، 

املهنة  وتطوير  املربني  دخل  لرفع  والعكرب،  امللكي  والغذاء  اللقاح  وحبوب  كالع�صل 

وتعزيز هذا القطاع.

واأبرز الدكتور عبدالقادر حمراين، من جامعة م�صتغامن، اأهمية النحل احليوية يف 

حت�صني الإنتاج الزراعي واملحافظة على التنوع البيولوجي من خالل تلقيح النباتات. 

واأكد الدكتور قا�صمي بوعبدالـله، من جامعة �صعيدة اأن النحل موؤ�صر بيولوجي جيد 

منتجات  با�صتعمال  اأي�صًا  منوهًا  التلوث،  من  وخلوها  البيئة  �صحة  م�صتوى  ملعرفة 

النحل يف املجال ال�صت�صفائي.

عر�صه  عند  منتج  بكل  اخلا�صة  املعلومات  توثيق  �صرورة  على  امل�صاركون  واأجمع 

الرطوبة،  ون�صبة  احلمو�صة  ودرجة  ونوعيته  �صالحيته  ومدة  الإنتاج  كتاريخ  للبيع، 

مع احرتام �صروط التغليف والتعليب.

470 ألف طن الصين : 
90 ألف طن تركيا : 
80 ألف طن األرجنتين : 
70 ألف طن أوكرانيا : 
70 ألف طن روسيا : 

1.7 مليون طن العالم : 

بلغ اإلنتاج العاملي للعسل 1.7 مليون طن عام 
2013، وفق إحصاءات منظمة األغذية والزراعة 

)فاو(. وأنتجت الصين 28% من هذه الكمية، 
يف حين أنتجت الدول األربع الرئيسية األخرى 

20% معًا، كما يأتي:

ع�شل جز�ئري يف �شوق للمز�رعنينّحال جز�ئري

يف ال�سهرين
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عادل فاخر )بغداد(

الــرثوات  من  العراق  يف  ال�صمكية  الــرثوة  تعترب 

لكرثة  نظرًا  والزراعة،  النفط  جانب  اإىل  الرئي�صية 

العربي  واخلليج  العرب  �صط  على  وانفتاحه  البلد  يف  الأنهار 

حديثة  تقنيات  خــالل  من  ــرثوة  ال هــذه  برعاية  وتو�صعه 

العائمة  الأقفا�ض  جتربة  تو�صيع  مقدمتها  يف  ومالئمة، 

لتكاثر الأ�صماك.

الدكتور  العراقية  الزراعة  لــوزارة  الفني  الوكيل  ي�صري 

مياه  باأزمـة  مير  العراق  اأن  اإىل  القي�صي  �صمـد  مهدي 

الأمطار.  وانحبا�ض  املناخية  التغريات  اإىل  اإ�صافة  متفاقمة، 

فهو يعاين من قلة الإيرادات املائية ب�صبب نق�ض الإطالقات 

اللذين  والفرات،  دجلة  نهري  منابع  حيث  تركيا،  من  الآتية 

ينبعان من املرتفعات الرتكية  وي�صبان يف �صط العرب بعد 

تركيا  وت�صعى  العراق.  جنوب  الب�صرة  حمافظة  يف  لقائهما 

لبناء مزيد من ال�صدود املائية. كما يعاين العراق من ال�صيول 

الزراعية  املحا�صيل  تلف  اإىل  اأدت  والتي  اإيران،  من  الآتية 

مي�صان  حمافظات  يف  خ�صو�صًا  املائية،  الأحياء  ونفوق 

ووا�صط ودياىل.

لذا فاإن تربية الأ�صماك يف الأقفا�ض العائمة تعترب و�صيلة 

لتقنني ا�صتخدامات املياه، لأنها تتم يف جمرى الأنهار ولي�ض 

يف الأحوا�ض الرتابية اأو املزارع ال�صمكية التي حتتاج اإىل جّر 

منظمة  خالل  من  التقنية  هذه  على  الطالع  مت  وقد  مياه. 

على  الزراعي  الإر�صاد  فرق  وتعمل  )فاو(،  والزراعة  الأغذية 

حتى  التقنية،  تلك  على  وتدريبهم  الأ�صماك  مربي  توعية 

انت�صرت ب�صكل كبري.

واأ�صار القي�صي اإىل اأن كمية الأ�صماك املنتجة يف الأقفا�ض 

العائمة تقدر بني 10 اآلف و15 األف طن �صنويًا.

يف  وتربى  املفاق�ض،  يف  الأ�صماك  »اإ�صبعيات«  اإنتاج  يتم 

الأقفا�ض  اإىل  فتنقل  غرامًا،   50 وزنها  يبلغ  حتى  اأحوا�ض 

العائمة حيث تربى لتبلغ احلجم املرغوب يف ال�صوق.

تكاثر سريع وكلفة أقل
اأن  اأولها  اعتبارات،  لعدة  مفيدة  العائمة  الأقفا�ض  تقنية 

فـال  حمـدودة  وحركتها  القف�ض  يف  حم�صورة  الأ�صماك 

والكثافة  الرتابية.  البحريات  يف  كما  بعيدة  مل�صافات  تذهب 

الأعالف  على  ال�صيطرة  عن  ف�صاًل  عاليـة،  الإنتاج  وحدة  يف 

اإىل  العلف  ينزل  فـال  الطافيـة  الأعالف  فيها  ت�صتخـدم  اإذ 

القاع. وميكـن �صيد الأ�صماك ومعاجلتها ب�صهولة. ول لزوم 

ويتم  جارية.  مياه  على  ُتن�صب  فالأقفا�ض  املياه،  لتجديد 

الع�صبي  الكـارب  خ�صو�صًا  ال�صائعة،  الأ�صماك  على  الرتكيز 

واأكد  العراقية.  املائدة  على  وم�صتحّب  النمو  �صريع  فهو 

�أقفا�س عائمة لرتبية �لأ�شماك 

على جمرى نهر �لفر�ت

مزارع عائمة
تجربة عراقية يف تربية األسماك
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تفقس األسماك وتربى يف 

أحواض ثم تنقل إلى أقفاص 

عائمة ىلع النهر أو البحر حتى 

تبلغ الحجم املطلوب تجاريًا

تربية  �لأ�شماك يف �أقفا�س ��شتزر�ع  �لأ�شماك يف �أقفا�س عائمة ل�شركة �أ�شماك تبوك

عائمة على نطاق جتاري

�شمكة �شبوط 

وزنها 12 كيلوغر�مًا 

مت ��شطيادها يف نهر �لفر�ت 

مبنطقة �لرمادي

غالبيـة  يف  املئـة  يف   80 بن�صبـة  جنحت  التجربة  اأن  القي�صي 

دياىل  حمافظـات  يف  وخا�صة  واجلنوب،  الو�صط  مناطق 

ووفرة  واأنهارها  �صواطئهـا  لنقـاء  نظـرًا  وكركوك  وبابـل 

الأ�صمـاك فيهـا.

النهرية،  الأ�صماك  من  كثرية  باأنواع  العراق  وي�صتهر 

وخا�صة الكارب اأو ال�صبوط، الذي ت�صهل تربيته يف الأقفا�ض 

العائمة، وهو لذيذ ومطلوب لرخ�ض ثمنه اإذ ل يتجاوز �صعر 

�صعر الكيلو غرام منه 7000  دينـار ) 5 دولرات(.

م�صجعة  نتائج  العائمة  املغلقة  الأقفا�ض  تقنية  وحققت 

يف التكاثر والنمو ال�صريع مع كلفة اأقل. وهذا جعلها مرغوبة 

اإغـالق  واأتاح  الأ�صماك،  ومربي  امل�صتثمرين  من  كثري  لدى 

كثري من املزارع الرتابية التقليدية لرتبية الأ�صمـاك، علمـًا اأن 

اأو جتديدها توقف ب�صبب  اإجازات لتاأ�صي�ض هذه املزارع  منح 

الأزمة املائية.

العائمة  الأقفا�ض  اأن  ال�صمري  �صفا  الباحثة  وتو�صح 

ت�صتخدم لرتبية الأ�صماك يف امليـاه النهرية والبحرية. وهي ل 

ت�صتخـدم الأقفا�ض العائمة يف منطقـة الأهـوار لأن مياهها 

وجميع  العرب  �صط  يف  ا�صتخدامها  ميكن  ولكن  ــدة،  راك

من  اإطارًا  ت�صم  عائمـة  وحدة  من  القف�ض  ويتكون  الأنهار. 

باملن�صة  يحيط  الزجاجية،  الألياف  اأو  املعدن  اأو  اخل�صب 

الروتينية،  والعمليات  وال�صيانة  الت�صغيل  عمليات  لت�صهيل 

اأن ت�صمم يف خمتلف الأ�صكـال والأحجـام لتنا�صب  وميكـن 

غالبـًا  لكنها  احلجم،  ثابتـة  لي�صت  وهي  املـزارع.  غايات 

تكون بقيا�ض 3 اإىل 4 اأمتـار مربعة، وتثبت بقـوة على �صفـة 

النهر، تتو�صطها »العالفة« التي يو�صع فيهـا غذاء الأ�صماك. 

الأ�صماك  منو  ملراقبة  وقت  اأي  يف  الأقفا�ض  رفع  وميكن 

ومعاجلتها عند اإ�صابتها مبر�ض.

خمي�ض،  �صاري  اأكد  والتنمية«،  »البيئة  مع  حديث  يف 

م�صروع  اأن  دياىل،  حمافظة  يف  الأ�صماك  مربي  اأحد  وهو 

اأن  مبينًا  جيد،  ا�صتثمار  النهر  �صفة  على  العائمة  الأقفا�ض 

اأهم ميزاته تقليل الكلفة املالية، خ�صو�صًا من ناحية الوقود 

مياه  تبديل  اآلت  يف  كبرية  وبكمية  يوميًا  ي�صتخدم  الذي 

الأحوا�ض التقليدية التي تقام على الأر�ض. واأ�صاف اأن هناك 

قلة  بينها  من  العائمة،  الأقفا�ض  كفـة  ترّجح  ميزات  عدة 

التي  الأ�صماك  مع  باملقارنة  وخطورتها  بالأمرا�ض  الإ�صابة 

تربى يف الأحوا�ض الثابتة والبحريات الرتابية.

ا�صتغالل  اأهميـة  اإىل  فاأ�صـار  عبد  حـيدر  زميلـه  اأمــا 

اأن  الأنهار يف تطوير الرثوة ال�صمكية يف العراق، خ�صو�صـًا 

على  ميتـدان  والفـرات  دجلـة  هما  كبريين  نهرين  البلد  يف 

يتبنى  من  كل  »دعم  اإىل  الدولـة  ودعا  جغرافيته.  طـول 

على  العتمـاد  وتقليـل  الـوطني  الإنتـاج  لتطويـر  م�صروعـًا 

■ ال�صترياد«. 
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عزة عبدالمجيد  )عّمان(

يف بحثه املتوا�شل عن اجلمال، وب�شغفه املتدفق 

بالطبيعة وتنوعها، يقول الفنان الأردين �شامح 

نبيل اإن الرباري باختالفها وفرادتها و�شحرها حتفز الإبداع 

الداخلي لديه لختيار اللقطات يف الوقت املنا�شب. فهدفه 

من فن الت�شوير الفوتوغرايف هو »الإم�شاك بال�شوء، ومع 

املكان اأ�شعى للكتابة بال�شوء«. وهو يرى اأن معاي�شة املكان 

وال�شري فيه يخلقان �شورة ذهنية ملختلف اأجزائه.

وتعك�س اأعماله الفوتوغرافية، التي عر�شت موؤخرًا 

يف املتحف الوطني الأردين للفنون اجلميلة، تقنية عالية 

تتمازج فيها عنا�شر املكان باألوان طبيعية لظواهر املناخ 

املختلفة، فتخلق تزاوجًا فنيًا وتناغمًا بني ال�شوء وبقعة 

الأر�س وقوى الطبيعة فيها. وقد نظمت املعر�س اجلمعية 

امللكية للفنون اجلميلة حتت عنوان »اأحلان من الأردن«، 

وا�شتمر من 8 �شباط )فرباير( حتى 2 اآذار )مار�س( 2016.

بقاع كثرية حول العامل ا�شتك�شفها �شامح نبيل بعد�شته 

وقدراته الب�شرية وموهبته الفنية التي برزت منذ ال�شغر. 

وجاء اختياره لبيئة الأردن اإ�شافة نوعية اإىل اأعماله 

التي عر�شت يف كثري من عوا�شم العامل. وهو انتقل من 

بيئة اأوروبية تتميز بجو بارد وباختالف �شاعات الليل 

والنهار التي اعتاد عليها بحكم معي�شته ودرا�شته وعمله 

ألحان من األردن
قوى الطبيعة وألوانها

يف معرض صور للفنان األردني سامح نبيل



49چهللا مار�س/�أبريل 2016

الهند�شي يف بريطانيا حيث يقيم منذ 25 عامًا. التقطت 

كامريته بقاعًا وت�شاري�س يف الأردن تثري الده�شة وتعك�س 

فتنة الطبيعة ورهبتها، يف انطالق عا�شفة وانح�شارها 

و�شكونها، ويف حلظات �شـروق ال�شم�س وغروبهـا، يف 

اأودية وتالل و�شحراء متتد يف و�شط البالد وجنوبها. 

واقت�شى ذلك اأحيانًا املكوث �شاعات يف اأحوال جوية قا�شية 

للتقاط ظاهرة طبيعية اأو ريح ذاوية اأو �شوء من�شاب 

ينعك�س على املكان.

دراسة األمكنة
اأم�شى �شامح نبيل قرابة ثالث �شنوات يف الإعداد مل�شروعه 

الفوتوغرايف يف الأردن، بدرا�شة الأمكنة واأحوالها املناخية 

وظواهرها الطبيعية. وتوزعت روؤيته وب�شريته الفنية عرب 

وادي عربة ومنطقة البرتاء و�شانا ووادي رم واأودية اأخرى 

جماورة. يف راأيه اأن لي�س للمكان روح، بل هي روح من مير 

باملكان من اأفراد وجماعات عرب اآلف ال�شنني.

يف جتواله وترحاله، ينتظر نبيل اأن ترد ال�شورة اإىل 

خميلته حني ي�شلم نف�شه لقوى الطبيعة. وتربز يف اأعماله 

تلك العالقة الوثيقة التي يحر�س على ا�شتك�شافها بني 

املكان وما يخ�شع له من عوامل الطبيعـة واملناخ واأ�شعة 

وادي بني حّمادال�شم�س واملنخف�شات اجلوية واملرتفعات احلرارية، 

وادي عربه
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مبا حتمله من تاأثريات على الأر�س. وي�شيف اإىل ذلك 

عوامل التعريـة، خ�شو�شًا يف منطقـة البرتاء الأثرية التي 

يجـد فيها جانبًا فريدًا من جمال الطبيعة. ويعني ذلك 

كلـه �شـرورة احل�شـور والرتقب والتاأمـل والنتظـار ثم 

ال�شتعداد للت�شوير.

وهو ي�شعى لختيار اأف�شل وقت يف ال�شنة للتقاط 

ال�شور. وقد اختار مل�شروعه يف الأردن �شهري ت�شرين الثاين 

)نوفمرب( وكانون الأول )دي�شمرب( لأن ال�شم�س تكون 

مائلة يف �شروقها وغروبها مما يعك�س اأ�شعتها وجمالها على 

الطبيعة.

ألحان وألوان الطبيعة
بداأ نبيل جولته بدرا�شة بيئة اأودية الأردن املمتدة من و�شط 

البالد اإىل جنوبها، والتقطت عد�شته �شورًا لوادي بني حماد 

يف الكرك ب�شورة خا�شة، ووادي زرقاء ماعني، ثم وادي 

رم. وبرزت الت�شكيالت ال�شخرية وانعكا�شات ال�شوء عليها 

يف ال�شور التي التقطها يف الطفيلة والبرتاء.

يف وادي رم، �شكل املناخ بتقلباته وانعكا�شات ال�شوء 

على ثناياه عن�شرًا هامًا يف الت�شوير. من ذلك اأنه كان 

بالإمكان روؤية الغيوم على ارتفاع منخف�س ب�شبب انخفا�س 

م�شتوى املرتفعات يف املنطقة. وعك�شت ال�شور حلظات 

غروب ال�شم�س و�شروقها وبزوغ ال�شوء وانح�شاره. ق�شى 

الفنان �شهرين يف التقاط ال�شور، بعد الدرا�شة والإعداد 

والت�شال بالعديد من ال�شكان للح�شول على املعلومات 

ال�شرورية. ويقول اإنه ل بد من التمييز بني دليل �شياحي 

والقاطنني يف املنطقة، فهم اأكرث دراية بت�شاري�شها 

وتفا�شيلها واأحوالها وتقلباتها املناخية. وقد جلاأ على �شبيل 

املثال اإىل رعاة املا�شية يف وادي فينان لال�شتعانة مبعرفتهم 

الوثيقة بالأر�س قبل اأن يتوجه بجولته يف تلك البقاع.

يف معر�شه الأول عن الأردن، الذي �شيجول لحقًا يف 

عدد من عوا�شم العامل، اأكد �شامح نبيل �شرورة احلفاظ 

على اإرث الأردن الطبيعي وتخليده. وقد لحظ يف جولته 

حر�شًا على اأرا�شي الأردن الربية، وهو يدعو اإىل حتقيق 

توازن بني التو�شع العمراين واحلفاظ على الطبيعة 

الفطرية. يقول: »اجلمال يحيط بنا يف كل مكان وينتظر 

■ منا اأن نكت�شفه«. 

وادي رم

حممية �ضانا
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والكاتب  الرحالة  اأعمال  تك�شف 

جبارة  جهاد  الأردين  وامل�شّور 

ال�شحراء  عليه  تنطوي  مما  كثرياً 

الأردنية من اأ�شرار الطبيعة واآثار 

ح�شارات اأقوام خمتلفة. وهو بداأ 

رحالته يف البادية املحاذية ل�شورية 

والعراق قبل ع�شر �شنني، حاماًل 

يف  م�شاهداته  موثقًا  كامريته، 

اأبرزها  ثم يف موؤلفات  نادرة  �شور 

اإن  يقول  ال�شحراء«.  »�شهيل 

ال�شحراء لي�شت كما تبدو مرعبة 

البداية  كانت  فقد  وخادعة، 

لكي  الإن�شان  اإىل  يدها  مدت  حني 

يلبي  اأن  وت�شتحق  حياته،  يبداأ 

الإن�شان نداءها.

اأظهرت اكت�شافاته اأن ال�شحراء 

فهو  املا�شي.  يف  ق�شوة  اأقل  كانت 

ثمودية  ونقو�ش  عرث على مواقع 

يعود  م�شجد  وعلى  و�شفوية 

من  بالقرب  الإ�شالم  �شدر  اإىل 

من  واأثبت  ال�شعودية.  احلدود 

ال�شحراء  اأن  النقو�ش  اأحد  خالل 

وجود  ذلك  ويوؤكد  خ�شبة،  كانت 

ومنها  احلبوب،  ل�شحق  اأدوات 

يدل  البازلت  من  رحى  حجر 

على  عرث  كما  زراعة.  وجود  على 

غدران مياه تختزن اأمطار ال�شتاء 

لل�شحراء.  فريداً  م�شهداً  وت�شكل 

وادي  منها  اأودية  وا�شتك�شف 

تعود  ح�شارة  �شهد  الذي  راجل 

اآثار  لأكرث من 6000 عام، وبقيت 

مدينة جاوا يف ال�شحراء ال�شمالية 

وكانت  عليها  �شاهدة  ال�شرقية 

عامرة باآلف ال�شكان قبل هجرها 

بعوامل  تتعلق  رمبا  لأ�شباب 

املياه.  اأو بانح�شار تدفق  مناخية 

ال�شحراء  تفّرد  اإىل  جبارة  وي�شري 

حقول  على  باحتوائها  الأردنية 

 150 بنحو  عددها  قدر  براكني 

من  اأكرث  اإىل  تعود  خامداً  بركانًا 

بيئة  حاليًا  وهي  عام،  األف   150

مثالية لقطعان الإبل.

عّمان،  يف  الأخري  معر�شه  لقي 

 ،2015 )اأكتوبر(  الأول  ت�شرين  يف 

الذي  اجلمهور  من  وا�شعًا  اإقباًل 

هناك  اأن  يريه  اأن  جبارة  ق�شد 

ت�شتحق  بال�شحراء  خا�شة  حياة 

اكت�شافها،  اإعادة  اأو  اكت�شافها 

ملا  معمقة  درا�شة  اإىل  حتتاج  بل 

من  لالإن�شان  كان  وما  �شهدته 

ن�شاط على اأر�شها.

ع.ع.م.

نق�ش يف ال�ضحراء 

الأردنية يظهر

فار�ضًا يطعن اأ�ضدًا

صهيل الصحراء
معرض للمصور األردني جهاد جبارة
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فيلة و�ضغريها



حيوانات أفريقيا
بالكاميرا الخفية

التقطت الكاميرات املثبتة يف شراك واملحّملة 
ىلع »عربة خنفساء« صورًا مذهلة ألسود ونمور 
وحيوانات برية أخرى راوغت الباحثين أعوامًا يف 

محمية كافانغو زمبيزي األفريقية العابرة للحدود. 
»البيئة والتنمية« حصلت ىلع حق حصري من 

املصور ويل بورارد لوكاس بنشر هذه الصور
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الأ�ضود هي احليوانات الأ�ضعب م�ضاهدة

يف ناميبيا، وقد مت ت�ضويرها مرتني فقط 

خالل م�ضروع الت�ضوير الذي دام ثالثة اأ�ضهر
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زمرة كالب برية

م�ضّور احلياة الربية ويل بورارد لوكا�ش

قد تكون ناميبيا بلدًا جديدًا ن�شبيًا، اإذ ح�شلت على 

ا�شتقاللها عام 1990، لكنها البلد الأول يف اأفريقيا 

الذي يدخل حماية البيئة يف د�شتوره. ومع ذلك تبقى بع�س 

حيواناتها الربية مهددة. وقد تعاون م�شور احلياة الفطرية 

الربيطاين ويل بورارد لوكا�س مع الباحثة اجلنوب اأفريقية 

املتخ�ش�شة باحليوانات املفرت�شة ليز هان�شن، بتكليف من 

ال�شندوق العاملي ل�شون الطبيعة )WWF(، لت�شوير هذه 

احليوانات التي نادرًا ما ت�شاهد عن كثب بالعني املجردة، 

بهدف تعزيز حمايتها والتوعية باملخاطر التي تواجهها.

وتدر�س هان�شن منذ �شنوات اأو�شاع احليوانات يف 

 )KAZA( حممية كافانغو زمبيزي العابرة للحدود

التي متتد يف خم�شة بلدان هي اأنغول وبوت�شوانا وزامبيا 

وزمبابوي وناميبيا. وهي تقوم بتوثيق احلياة الربية يف 

املنطقة �شمن م�شروع لتخفيف اأثر التدخل الب�شري. لكن 

املنطقة الغابّية التي جتري فيها بحوثها حممية بالإ�شم 

فقط، مع اأنها ملك لدولة ناميبيا. ويف الأفق اأي�شًا م�شروع 

مقرتح لزراعة التبغ تربو م�شاحته على ع�شرة اآلف هكتار، 

حتذر الباحثة من اأنه �شيذهب برقعة �شخمة من الغابة ما مل 

يح�شل دعم �شعبي وحكومي حلماية اأكرث ت�شددًا.

ا�شتحوذ املو�شوع على اهتمام لوكا�س، الذي قرر 

امل�شاعدة بالتقاط �شور تفتح عيون اجلمهور على حماية  

منطقة زمبيزي. وهو معروف عامليًا بالتقاط �شور مذهلة 

عن قرب حليوانات برية نادرًا ما ت�شاهد، بف�شل ابتكاره 
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فهد يتجول لياًل

الكامريا اخلنف�ضاء

التي ابتكرها لوكا�ش

ويتم التحكم بها عن بعد

اأتاحت له ت�ضوير احليوانات 

عن كثب.  ملعلومات عنها:

Camtraptions PIR
Motion Sensor 
www.camtraptions.com

Photos:
Will Burrard-Lucas/
WWF-US 
www.burrard-lucas.com

»الكامريا اخلنف�شاء« BeetleCam وهي عربة �شغرية 

لة بكامريا يتم التحكم بها عن بعد. يقول لوكا�س اإن  حممَّ

هذه احليوانات حذرة اإىل اأبعد احلدود، ويعي�س الكثري منها 

خارج املتنزهات الوطنية حيث ت�شاد اأو تدخل يف �شراع 

مع املجتمعات املحلية، والو�شيلة الوحيدة لتبقى على قيد 

احلياة هي اأن تتوارى وتتجنب الب�شر. وهذا يجعل العثور 

عليها لت�شويرها �شعبًا جدًا. ول �شياحة هنا مل�شاهدة احلياة 

الربية، لذا مل تعتد احليوانات على اأنا�س يراقبونها كما يف 

املتنزهات الوطنية.

كانت الكامريات ال�شركية )trap cameras( خيار 

لوكا�س الوحيد لت�شوير احليوانات التي ي�شعب الو�شول 

اإليها. وهي تعمل تلقائيًا عندما مير حيوان اأمامها، وميكن 

تركها يف اأماكنها طوال الليل. وي�شرح لوكا�س: »كان 

علي اأن اأتوقع الأماكن التي تق�شدها احليوانات كي اأثبت 

كامرياتي يف الأماكن ال�شحيحة. وحل�شن احلظ �شاعدتني 

اأبحاث ليز كثريًا يف ذلك«.

كانت الأ�شود هي الأ�شعب ت�شويرًا، لأنها حذرة جدًا، 

حتى اأن هان�شن التي اأم�شت �شنوات كثرية يف املنطقة مل 

ت�شاهدها. وهي مل متر اأمام كامريات لوكا�س اإل مرتني 

م اأن تعمل كامرياته  خالل ثالثة اأ�شهر اأم�شاها هناك، ما حتَّ

ب�شكل موثوق كي ل يفوتها التقاط ال�شور.

اأما الفيلة، اأ�شخم احليوانات الربية، فكانت تعبث 



ظبي العلند الأفريقي

ينظر مبا�ضرة اإىل الكامريا
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زرافات وظباء اأمام 

كامريا �ضركية

�ضبع يت�ضيد لياًل
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الني�ش اأكرب القوار�ش

يف اأفريقيا اجلنوبية

باأماكن الكامريات اإذ ا�شتفّزتها وم�شاتها، لذا تعني على 

لوكا�س تفقدها مرة يف الأ�شبوع ل�شمان �شالمتها. وهو 

يقول: »الفيلة ف�شولية جدًا وقوية جدًا«، م�شريًا اإىل اأن 

معظم احليوانات الأخرى اعتادت على الكامريات ب�شرعة 

حتى باتت تتجاهلها كليًا.

تقول هان�شن اإن الطبيعة احلذرة للحيوانات، التي مل 

�شها ال�شياحة، هي نعمة وحتٍد يف اآن: »النا�س قد ل  تروِّ

يفهمون اأهمية هذه الزاوية ال�شغرية من العامل، لكن منطقة 

زمبيزي هي قلب حممية KAZA، اأو هي ال�شهم الذي يخرتق 

قلبها، والواقع اأن �شكلها ي�شبه ال�شهم، وتقطنها اأعداد كبرية 

من النا�س واملا�شية، ومتتد و�شط كثري من ممرات احليوانات 

الربية عرب عدة بلدان. هنا تعي�س احليوانات الربية والنا�س 

معًا. احليوانات هنا مورد م�شرتك، لذا يجب اأن تت�شافر 

جهودنا حلمايتها«.

ويعترب لوكا�س اأن عمله كان م�شاهمة �شغرية يف هذا 

اجلهد، م�شيفًا: »لقد اأجنزت هان�شن العمل ال�شاق باإظهار 

تنوع احليوانات الربية ووفرتها يف املنطقة. واآمل اأن ُتظهر 

�شوري بطريقة مقنعة النتائج املهمة التي تو�شلت اإليها 

اأبحاثها«.

وياأمل الثنان اأن تلهم ال�شور النا�س لكي يهتموا ويطالبوا 

■ باحلماية التي حتتاج اإليها املنطقة. 
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وفق دراسة جديدة لجامعة »ستانفورد«، من املمكن 
أن يتوقف بحلول سنة 2020  بناء محطات كهرباء تعمل 

بالطاقة النووية والوقود األحفوري والكتلة الحيوية, 
ويتم تحويل جميع األجهزة املنزلية إلى الكهرباء، 
ال الغاز. وبحلول سنة 2025، يمكن أن تصبح جميع 

القطارات والحافالت والسفن الجديدة كهربائية، ىلع 
أن تلحق بها السيارات والشاحنات والطائرات يف 2030. 

وبحلول سنة 2050، من املمكن أن تصبح كل الطاقة 
مولدة من مصادر متجددة

�ستانفورد  ـ  »البيئة والتنمية«

حت�سل  التي  امل�ستقبل  ذلك  جــدًا  بعيدًا  يبدو  قد 

من  الطاقوية  احتياجاتها  كل  على  الب�سرية  فيه 

منلكها  التي  التكنولوجيا  اأن  احلقيقة  لكن  متجددة.  م�سادر 

جديدة  درا�سة  اأكدت  وقد  الهدف.  هذا  لتحقيق  كافية  حاليًا 

اأجراها برنامج الغالف اجلوي والطاقة يف جامعة �ستانفورد 

الأمريكية اأن العامل باأ�سره ميكن اأن يكتفي كليًا بالطاقة من 

م�سادر متجددة بحلول �سنة 2050، ومن دون اأثر �سلبي على 

القت�ساد. وحددت الدرا�سة املزيج املنا�سب لكل بلد.

حا�سبًا  بلدًا،   139 يف  الطاقة  اأو�ساع  الباحثني  فريق  حلل 

الكهرباء  طلبات  لتغطية  بلد  كل  يحتاجها  التي  الطاقة  كمية 

وامل�سادر  والزراعة،  وال�سناعة  والتربيد  والتدفئة  والنقل 

دراسة جامعة ستانفورد: مزيج مناسب لكل بلد

طاقة متجددة %100 
للعالم سنة 2050؟
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مزيج  اأف�سل  اإىل  للتو�سل  كلفة،  وباأي  الأن�سب  املتجددة 

ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  طاقة  اأن  وتبني  البلد.  هذا  ينا�سب 

الطاقوية،  الحتياجات  غالبية  توفري  ميكنها  املائية  والطاقة 

من  اأي�سًا  ت�ستفيد  اأي�سلندا،  مثل  الأماكن،  بع�ض  اأن  علمًا 

الطاقة احلرارية الأر�سية.

مدير  جاكوب�سون  مارك  قال  النتائج،  على  تعليق  ويف 

�ستانفورد:  جامعة  يف  والطاقة  اجلوي  الغالف  برنامج 

جدًا،  مكلف  باأنه  يجادلون  التغيري  هذا  يعار�سون  »الذين 

يحتل  و�سوف  موثوق  غري  باأنه  العام  الراأي  اإقناع  يحاولون  اأو 

كثرية  موارد  اإىل  ويحتاج  الأر�ض  من  جدًا  وا�سعة  م�ساحة 

جدًا. نتائج الدرا�سة تظهر اأن جميع هذه املزاعم خرافية«.

كلفة الطاقة املتجددة تنخف�ض يومًا بعد يوم. وباتت طاقة 

املتحدة  الوليات  يف  الطبيعي  الغاز  من  كثريًا  اأرخ�ض  الرياح 

املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأكدت 

الطاقة  »ف��وائ��د  تقرير  يف  »اآي��ري��ن��ا« 

املتجددة: قيا�س اجلوانب االقت�صادية«، 

)يناير(  الثاين  كانون  يف  اأ�صدرته  الذي 

2016 خالل اجتماع جمعيتها العمومية 

الطاقة  ح�صة  رف��ع  اأن  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

اإىل  املتجددة �صمن مزيج الطاقة العاملي 

36 يف املئة بحلول �صنة 2030 �صي�صاهم 

بن�صبة  العاملي  املحلي  الناجت  رف��ع  يف 

تريليون   1.3 اأي  املئة،  يف   1.1 تتجاوز 

دوالر تقريباً. ويقدم التقرير اأول تقييم 

الناجتة  الكلية  االقت�صادية  عاملي لالآثار 

االآث��ار  حملاًل  الطاقة،  ه��ذه  ن�صر  عن 

ب�صكل  يحدد  كما  بلد.  كل  على  املرتتبة 

خطة  عنها  �صتثمر  التي  الفوائد  خا�س 

الطاقة  من  العاملية  احل�صة  م�صاعفة 

املتجددة بحلول �صنة 2030 مقارنة مع 

املعدالت امل�صجلة عام 2010.

ن�صر  اأث��ر  يكون  اأن  التقرير  ويتوقع 

الرفاه  على  املتجددة  الطاقة  م�صادر 

االإجمايل  الناجت  على  منه  اأكرب  الب�صري 

املحلي مبعدل 3 اإىل 4 اأ�صعاف، يف �صوء 

العاملية بن�صبة 3.7 يف  الرفاهية  حت�صن 

املئة. كما يتوقع اأن يرتفع عدد الوظائف 

من  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  املتوفرة 

9.2 مليون وظيفة اليوم اإىل اأكرث من 24 
مليون وظيفة بحلول �صنة 2030.

لتعزيز  ال�صعي  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

يف  املتجددة  الطاقة  م�صادر  م�صاهمة 

عن  اأي�صًا  �صيثمر  العاملي  الطاقة  مزيج 

التجارة،  اأمناط  حتقيق نقلة نوعية يف 

ال��واردات  �صيخف�س  ذل��ك  اأن  باعتبار 

الن�صف  م��ن  اأق��ل  اإىل  للفحم  العاملية 

وال��غ��از.  النفط  واردات  م��ن  ويقلل 

و�صوف ت�صتفيد الدول امل�صدرة للوقود 

االأحفوري من ميزة التنوع االقت�صادي.

وكانت الوكالة الدولية قدرت اأن منطقة 

مهياأة  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 

الطاقة  يف  �صخمة  ا�صتثمارات  لت�صهد 

دوالر  بليون   35 اإىل  ت�صل  املتجددة 

�صنويًا بحلول �صنة 2020، يف �صوء تزايد 

الكهرباء  توليد  وح��دات  على  االعتماد 

بالتقنيات  ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  م��ن 

ذات   )Photovoltaic( الكهر�صوئية 

الكلفة املنخف�صة، من اأجل تنويع مزيج 

املتوقع  ومن  املنطقة.  بلدان  يف  الطاقة 

الطاقة  ق��درات  تنمو  اأن  لذلك  نتيجة 

التعاون  جمل�س  دول  يف  ال�صم�صية 

الذي  االأمر  جيغاواط،   10 اإىل  اخلليجي 

 10 ع��ن  تقل  ال  جت��اري��ة  فر�صًا  ميثل 

باليني دوالر حتى �صنة 2020.

اإن  اأمني  الوكالة عدنان  عام  وقال مدير 

حافزاً  �صكلت  االأخ��رة  باري�س  اتفاقية 

مرحلة  من  تنتقل  لكي  للبلدان  قويًا 

التطبيق.  حيز  اإىل  ال�صيا�صات  و�صع 

واأ�صار اإىل اأن تقرير »اآيرينا« يقدم دلياًل 

مقنعًا على اأن حتقيق التطور الالزم يف 

ظاهرة  من  احلد  عن  يثمر  لن  القطاع 

�صي�صاهم  واإمن��ا  فح�صب،  املناخ  تغر 

رفاه  وتعزيز  االقت�صاد  اإنعا�س  يف  اأي�صًا 

العمل  املزيد من فر�س  الب�صرية وتوفر 

عامليًا.

تقرير آيرينا: رفع حصة الطاقة املتجددة إلى %36 
سيرفع الناتج العاملي 1.3 تريليون دوالر

اإىل  بواقع 3.5 �سنت لكل كيلوواط �ساعة للرياح باملقارنة مع 6 

8 �سنتات لكل كيلوواط �ساعة للغاز الطبيعي. وحققت �سركة 

»اأكواباور« ال�سعودية ال�سعر الأدنى عامليًا للطاقة الكهر�سوئية 

توليدها  �سيتم  التي  عام،  مرفق  نطاق  على  املنتجة  ال�سم�سية 

من  الثانية  املرحلة  �سمن  ميغاواط   200 بقدرة  حمطة  يف 

باأقل  وذلك  دبي،  يف  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  جممع 

من 6 �سنتات للكيلوواط �ساعة ومن دون دعم لالأ�سعار.

الذي  العامل  من  لتنقلنا  الزمن  فا�سل  الدرا�سة  تك�سر 

نحن فيه اإىل عامل ت�سغله الطاقة املتجددة كليًا، فتطرح هذه 

حمطات  بناء  �سيتوقف   ،2020 �سنة  بحلول  الحتمالت: 

والكتلة  الأحفوري  والوقود  النووية  بالطاقة  تعمل  كهرباء 

احليوية. و�سيتم حتويل جميع الأجهزة املنزلية اإىل الكهرباء، 

القطارات  جميع  �ستكون   ،2025 �سنة  وبحلول  الغاز.  ل 

 )London Array( »م�صفوفة لندن«

هي �أكرب مزرعة رياح بحرية يف 

�لعامل منذ �فتتاحها عام 2013. تبعد 

20 كيلومرتً� عن �صاحل كنت 

يف بريطانيا، وت�صم 175 توربينة 

رياح قدرتها 630 ميغاو�ط، تكفي 

نحو ن�صف مليون منزل، وتخف�ض 

�نبعاثات ثاين �أوك�صيد �لكربون 

باأكرث من 925 �ألف طن يف �ل�صنة. 

وعندما تنجز �ملرحلة �لثانية �صتبلغ 

قدرتها 1000 ميغاو�ط )1 جيغاو�ط(
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2050

291,192

203,791

التحول إلى االنتاج ١٠٠٪ بطاقة الشمس والرياح واملياه وبدائل أخرى
لجميع االستعماالت (كهرباء، نقل، تدفئة وتبريد، صناعة، زراعة)
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مزيج الطاقة
املحتمل

يف السعودية

 https/100.org/wp-addons/maps/#       

بها  تلحق  اأن  على  كهربائية،  اجلديدة  وال�سفن  واحلافالت 

ويف   .2030 �سنة  بحلول  والطائرات  وال�ساحنات  ال�سيارات 

�سنة 2050، �ستكـون كل الطاقة مولدة من م�سادر متجددة، 

و�ستكون جميع البنى التحتية جاهزة للت�سغيل بها.

اخل�سراء  للطاقة  عاملية  حتتية  بنية  اعتماد  و�سيوؤدي 

حاليًا  لديهم  لي�ض  �سخ�ض  باليني  لأربعة  الطاقة  توفري  اإىل 

الطاقة.  من  نوع  اأي  اإىل  اأو  م�سمونة  طاقة  اإىل  و�سول 

للنزاعات  رئي�سيًا  �سببًا  ي�ستبعد  طاقويًا  البلدان  وا�ستقالل 

عمليات  خطر  �ستقلل  الطاقة  مركزية  ل  اأن  كما  العاملية. 

اإرهابية وانقطاعات التيار الكهربائي ب�سبب العوا�سف.

اأن  الدرا�سة  تقدر  اإذ  واملناخ،  لل�سحة  م�سافة  فوائد  وثمة 

ال�ستعمال الوا�سع النطاق مل�سادر الطاقة املتجددة �سينقذ ما 

بني 4 و7 ماليني �سخ�ض �سنويًا من املوت ب�سبب تلوث الهواء، 

ناجته  من  املئة  يف   3 نحو  العامل  تكلف  الوفيات  هذه  اأن  علمًا 

الطاقة  م�سادر  توؤدي  �سوف  ذلك،  واإىل  الجمايل.  املحلي 

املتجددة  الطاقات  لأن  الطاقة،  اأ�سعار  ا�ستقرار  اإىل  اخل�سراء 

مليون   20 نحو  خلق  �سيتم  كما  جتاري.  وقود  على  تعتمد  ل 

وظيفة اأكرث من التي �سيفقدها قطاع الوقود الأحفوري.

ت�سري درا�سة جامعة �ستانفورد اإىل اأن العوائق التي حتول 

دون التو�سل اإىل هذه الأهداف املمكنة هي كما كانت دائمًا: 

اختارت  اإذا  لكن  وال�ستثمارات.  ال�سيا�سية  الإرادة  ق�سور 

البلدان اتباع هذا امل�سار فاإن املال �سيتبع، »وهذا ي�ستدعي اأن 

يتخذ زعماء عاملنـا القـرار بالتغيري ل بالبقاء كما نحن«.

يلغي  ل  املتجددة  الطاقات  نحو  ال�سريع  التغيري  لكن 

اأنظف  ا�ستخدامات  تتيح  تكنولوجيات  تطوير  احتمالت 

مل�سادر الطاقة الأحفورية، مثل تخزين الكربون. كما �ستبقى 

هناك ا�ستخدامات جتارية متعددة للبرتول غري حرقه لإنتاج 

■ الطاقة، خا�سة يف �سناعة البرتوكيماويات.   



تقريبًا  كهربائها  كل  كو�ستاريكا  اأنتجت 

من م�سادر متجددة يف نحو 300 يوم من 

العام املا�سي، بح�سب اإح�ساءات معهد الكهرباء يف 

حققنا  وقد  العام 2015  »اأنهينا  اأعلن:  الذي  البالد، 

اأهداف الكهرباء املتجددة التي جعلتنا حمّط اأنظار 

العامل«.

من  كو�ستاريكا  كهرباء  من  املئة  يف   73 ياأتي 

الطاقة الكهرمائية بف�سل �سبكة وا�سعة من الأنهار 

من  البقية  معظم  وتاأتي  غزيرة،  اأمطار  وهطول 

وطاقة  احليوية  والكتلة  الأر�سية  احلرارية  الطاقة 

جافة  �سنة  رغم  وعلى  ال�سم�سية.  والطاقة  الرياح 

جدًا، اأعلن معهد الكهرباء اأنه جتاوز اأهدافه  للطاقة 

لأن  اأف�سل  �سنة   2016 تكون  اأن  وتوقع  املتجددة، 

دولر  بليون   2.3 كلفتها  جديدة  كهرمائية  حمطة 

�ستدخل مرحلة الإنتاج.

اعتمادها  عن  التحول  تريد  كو�ستاريكا  لكن 

احتياجاتها  من  املزيد  واإنتاج  املائية  الطاقة  على 

الكهربائية من حرارة جوف الأر�ض وطاقـة الرياح. 

التي  »القمر«  حمطـة  عن  للتخلي  تخطط  وهي 

تعمل بزيت الوقود الثقيل �سنة 2017، وتريد حترير 

قطاع النقل كليًا من الوقود الأحفوري. وقد حققت 

الطاقة  تكاليف  جممل  خف�ض  مع  النجاح،  هذا  كل 

ويتوقع   2015 عام  املئة  يف   12 بن�سبة  هبطت  التي 

معهد الكهرباء ا�ستمرار هبوطها.

واأفادت موؤ�س�سة التمويل الدولية التابعة للبنك 

�سبكة  ببناء  تعهدت  كو�ستاريكا  حكومة  اأن  الدويل 

العامة.  احلافالت  مع  �ستتكامل  كهربائية  قطارات 

ال�سيارات  عن  التخلي  ملبا�سرة  اقرتاح  اأي�سًا  وهناك 

�سيارات  اإىل  والتحول  النفط  مب�ستقات  العاملة 

اإىل  يهدف  قانون  م�سروع  خالل  من  كهربائية، 

هذه  اأ�سعار  بتخفي�ض  للم�ستهلكني  حوافز  توفري 

من  متعددة،  فوائد  لذلك  و�ستكون  ال�سيارات. 

�سمنها نوعية هواء اأف�سل.

التي  الطليعية  البلدان  من  كو�ستاريكا  وتعترب 

املئة.  يف   100 متجددة  طاقة  م�ستقبل  اإىل  تنتقل 

خالية  كهرباء  اإىل  حتولت  اأن  كثرية  ملناطق  و�سبق 

من الوقود الأحفوري. فباتت �سام�سو يف الدمنارك 

الطاقات  على  كليًا  تعتمد  العامل  يف  جزيرة  اأول 

يف  موؤخرًا  التحول  وحتقق  �سنوات.  منذ  املتجددة 

كهربائها  من  املئة  يف   95 تنتج  التي  الأوروغواي، 

الدولة  هذه  خف�ست  حيث  متجددة،  طاقة  من 

الكربونية  ب�سمتها  اجلنوبية  اأمريكا  يف  الواقعة 

ب�سكل حـاد من دون دعم حكومي اأو رفـع التكاليف 

الكهربائي  العتماد  حتقق  كذلك  ال�ستهالكية. 

مدن  ثالث  يف  املتجـددة  الطاقات  على  الكلي 

واأ�سنب  فرمونت  بوليـة  برلنغتون  هي  اأمريكية 

كن�سا�ض،  بولية  وغرينزبرغ  كولورادو  بولية 

اإ�سافة اإىل جزيرة كودياك يف األ�سكا.

فيغا�ض  ول�ض  وفانكوفر  دييغو  �سان  وتعهدت 

اإىل  بالتحول  العامل  حول  اأخـرى  كبرية  ومدن 

ال�سويد  وت�سدرت  املئة.  يف   100 املتجددة  الطاقـة 

باأن  تعهدت  عندما   2015 عام  ال�سحف  عناوين 

�سنة  بحلول  الأحفوري  الوقود  عن  كليًا  تتخلى 

�سنة  بحلول  ذلك  تفعل  اأن  هاواي  وتعهدت   .2030

2045، ما ي�سكل املعيار الأكرث طموحًا الذي ت�سعه 

ولية اأمريكية حتى الآن. وتعمل جـزر اأخرى على 

منها  املئة،  يف   100 املتجددة  الطاقة  اإىل  التحول 

اأروبا وبليز و�سانت لوت�سيا وغرينادا واجلزر العذراء 

الربيطانية وجزر البهاما وجزر تورك�ض وكايكو�ض 

خالل  من  وذلك  وبروفيدن�سيا،  اأندري�ض  و�سان 

حرب  »غرفة  ابتكرته  الذي  الع�سر«  اجلزر  »حتدي 

اأ�س�سها البليونري  الكربون« وهي جمموعة مناخية 

■ الربيطاين ريت�سارد بران�سون. 

كهرباء 
كوستاريكا 
من الطاقة 

املتجددة
عامل ينظف �لألو�ح �لفوتوفولطية يف حقل غو�ناكا�صت للطاقة �ل�صم�صية
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حمطة طاقة من حر�رة جوف �لأر�ض قرب بركان مري�فال�ض تنتج كو�صتاريكا 73٪ من كهربائها بالطاقة �ملائية 
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باري�ض ـ  »البيئة والتنمية«

  

عمالقة  ف�سائية  ب�سفينة  �سبيهًا  مبنى  ت�سوروا 

حول  الدائرية  الطريق  على  �سجرة  باألف  مزروعة 

خ�سبي  مبنى  اأعلى  اإىل  يتحول  عامًا  حّمامًا  اأو  باري�ض، 

يف  الفائزة  امل�ساريع  على  مثلني  جمرد  هذان  فرن�سا.  يف 

م�سابقة دولية للهند�سة املعمارية حتت �سعار »اإعادة اخرتاع 

باري�ض«، لتحويل 23 موقعًا يف اأنحاء العا�سمة الفرن�سية  اإىل 

اأبنية ح�سرية مبتكرة �سديقة للبيئة.

إعادة اختراع

23 مشروعًا للعمارة الخضراء 
تنفذ بحلول 2020

باريس

Tranche de Vie   مبنى �صناعي �صيتم حتويل موقعه �إىل منطقة �صكنية هادئة مع حد�ئق على �ل�صطوح

Photos: 
Mairie de Paris
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  Stream
 مبنى م�صتقبلي من �خل�صب يف موقع حمطة حافالت مهجورة.

ي�صم �أماكن عمل رقمية م�صرتكة ي�صغلها »جيل جديد 

من �لعاملني �ملتنقلني«، وقاعات للموؤمتر�ت و�ل�صيافة. 

و�صوف تزرع نباتات على و�جهة �ملبنى، وتقام حديقة خ�صار على �ل�صطح

ر يف مطاعم �صمن �ملوقع  يباع �إنتاجها وُيطهى ويح�صَّ

 Masséna
حمطة قطار�ت مهجـورة بنيت 

عام 1863، يحولها �لت�صميم 

�جلديد �إىل برج مك�صو باخل�صب 

ومغطى باأ�صجار ونباتات، يخ�ص�ض 

ملنتجي وبائعي �لأطعمة �ل�صحية

Edison Lite    قطعة �أر�ض خالية م�صاحتها 400 مرت مربع �صوف ين�صاأ عليها مبنى �صكني مع ف�صحات م�صرتكة وحديقة خ�صار على �ل�صطح
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Morland   مبنى على �صفة نهر �ل�صني ي�صرف على �أحد �أجمل مناظر باري�ض، وي�صم حاليًا �إد�ر�ت ر�صمية متنوعة. �صيتم حتويله �إىل �صوق كبرية للمو�د �لغذ�ئية، 
�إ�صافة �إىل حو�ض �صباحة وناد ريا�صي وفندق ومكاتب وح�صانة �أطفال ونزل لل�صباب، مع مطعم بانور�مي يف �لطابق �لعلوي

Pershing
من �مل�صاريع �لأكرث �إثارة 

يف �مل�صابقة موقف �صيار�ت 

على �لطريق �لد�ئرية حول 

باري�ض، �صوف يقام عليه 

مبنى زجاجي حتوطه 

وتكلل �صطحه 1000 

�صجرة، ي�صم �صققًا �صكنية 

ومكاتب ومركزً� �جتماعيًا 

وح�صانتني ورو�صة �أطفال 

وف�صحة �ألعاب

Rive Gauche
هذ� �ملوقع �لذي تبلغ م�صاحته 2870 مرتً� 

ور حاليًا. وي�صمل خمطط  مربعًا غري مطَّ

تطويره �إقامة ثالثة مبان حول �صاحة 

مركزية: مبنى ي�صم م�صاكن لطالب جامعة 

�ل�صوربون، ومبنى ي�صم �صققًا �صكنية مع 

�صرفة كبرية يزرع فيها �ملقيمون ُخ�صرً� 

وفو�كه، ومبنى ي�صم �صققًا �صكنية لها 

�صرفات مزدوجة مزروعة بالأ�صجار
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اآن  باري�ض  بلدية  رئي�سة  اأطلقتها  التي  امل�سابقة،  هذه 

 372 ا�ستقطبت   ،2014 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين  يف  اإيدالغو 

العامل.  اأنحاء  من  و�سغرية  كبرية  هند�سة  دور  من  م�ساركة 

)فرباير(  �سباط  يف  الـ23  الفائزين  عن  اإيدالغو  وك�سفت 

2016، يف معر�ض اأقيم يف Pavillion de l’Arsenal مركز 

الهند�سة املعمارية والتخطيط احل�سري يف باري�ض. وي�ستمر 

املعر�ض حتى 8 اأيار )مايو(.

قالت  التي  الإن�ساء،  مرحلة  قريبًا  امل�ساريع  تدخل  �سوف 

 ،2020 �سنة  بحلول  قيا�سية«  مهلة  »يف  �ستنجز  اإنها  اإيدالغو 

اأن  املتوقع  ومن  �سنويًا.  عمل  فر�سة   2000 نحو  و�ستخلق 

يكلف امل�سروع املدينة اأكرث من 1.3 بليون يورو.

تن�سرها  الفائزة،  امل�ساريع  بع�ض  املرفقة  ال�سور  تظهر 

من  عليه  ح�سلت  ح�سري  حق  مبوجب  والتنمية«  »البيئة 

■ مكتب عمدة  باري�ض. 

Ternes-Villiers
قطعة �أر�ض مهجورة �أخرى 

على �لطريق �لد�ئرية، �صوف 

ع يطفى  يقام عليها جممَّ

�خل�صب على بنائه، متعدد 

�ل�صتعمالت، ي�صم مكاتب 

حديثة و�صققًا �صكنية 

وحمالت جتارية. وكما يف 

كثري من �ملباين �ملقرتحة، 

�صوف يتم حتويل �ل�صطح �إىل 

حديقة

 Triangle Eole
هذ� �ملوقع، بني م�صتودع 

قدمي وحمطة قطار�ت، 

�صوف ي�صبح �أول حي خال 

من �لنبعاثات �لكربونية 

يف باري�ض
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Bains-Douche  مبنى قرميدي قدمي للحّمامات �لعامة 
�صيتحول �إىل �أعلى مبنى خ�صبي يف فرن�صا. و�صوف ي�صم �صققًا 

�صكنية ومكاتب مع غطاء نباتي و�إ�صاءة �صم�صية
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بوليفيا  يف  الأ�سليني  ال�سكان  من  قبيلة  تاكانا 

طرق  لتطوير  م�سروع  يف  �سنوات  منذ  انخرطت 

جهودها  على  وكوفئت  الأرا�سي.  ا�ستخدام  يف  م�ستدامة 

يف   )Equator Prize( ال�ستواء«  »خط  بجائزة  موؤخرًا 

كانون  يف  باري�ض  يف  املناخ  موؤمتر  هام�ض  على  اأقيم  احتفال 

ترعاها  التي  اجلائزة،  هذه  وتكرم   .2015 )دي�سمرب(  الأول 

فاز  وقد  امل�ستدامة.  التنمية  حلول  ال�ستواء«،  خط  »مبادرة 

وكان  بلدًا،   126 من  مر�سحًا   1461 اأ�سل  من  م�ساركًا   21 بها 

اإبطاء  يف  اأ�سا�سي  كعامل  الغابات«  اإزالة  »منع  مو�سوعها 

الحرتار العاملي.

غرب  �سمال  يف  جمتمعًا   20 نحو  يف  تاكانا  �سعب  يتوزع 

�سنوات  بعد  ح�سل  وقد  البريو.  مع  حدودها  قرب  بوليفيا، 

من الكفاح على حقوق قانونية يف 390 األف هكتار من اأرا�سيه 

عي�ض  �سبل  بتطوير  حمايتها  �سمان  على  يعمل  التقليدية، 

م�ستدامة واحلفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الغابات. 

�سعب   )WCS( الربية  احلياة  على  احلفاظ  منظمة  وت�ساعد 

منذ  املجال  هذا  يف  اأخرى  اأ�سلية  بوليفية  وجمتمعات  تاكانا 

�سعب  يديرها  التي  املناطق  اأن  املنظمة  وتقدر   .2001 العام 

من  مرات  اأربع  اأقل  بوترية  الغابات  لإزالــة  تعر�ست  تاكانا 

املناطق الواقعة خارج حدوده.

اأن املجتمعات املحلية تدير  اأبحاث وجدت  هذا يوؤكد نتائج 

اأرا�سيها غالبًا بفعالية اأكرب من مالكي الأرا�سي اأو احلكومات، 

الأ�سلية  املجتمعات  اأن  ومبا  حمايتها.  حقوق  لها  توافرت  اإذا 

حول العامل تفتقر للحقوق يف 75 يف املئة من اأرا�سيها، فهناك 

جمال كبري للتح�سني اإذا منحت هذه احلقوق.

و�سوح  اأن  الطبيعة  على  احلفاظ  دعاة  من  كثري  ويعترب 

الدكتورة  وتقول  رعايتها.  يف  حا�سم  عامل  الأرا�سي  حقوق 

اعرتاف  اإن  بوليفيا،  يف   WCS برنامج  مديرة  بينرت،  ليليان 

على  حفزهم  اأرا�سيهم  يف  الأ�سليني  ال�سكان  بحقوق  الدولة 

»لديهم  وت�سيف:  الأرا�سي،  هذه  لت�سنيف  خطط  اتباع 

أعطيت جماعات من السكان األصليين يف بوليفيا حقوقًا 
قانونية يف أراضيها التقليدية، فعمدت إلى تطوير سبل عيش 

مستدامة والحفاظ ىلع التنوع البيولوجي وحماية الغابات

متنزه ماديدي �لوطني �لذي تتد�خل معه �أر��صي قبيلة تاكانا

ع�صو�ن يف جمل�ض قبيلة تاكانا بعد ت�صلمهما جائزة 

»خط �ل�صتو�ء«، مع �ملمثل �لأمريكي �أليك بولدوين، يف �حتفال 

خالل قمة باري�ض للمناخ يف كانون �لأول )دي�صمرب( 2015 

قبائل بوليفيا 
تحمي غاباتها
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�أ�صو�ك بطول 3 �صنتيمرت�ت �مر�أة من قبيلة تاكانا حتمل ن�صنا�صًا �أمام كوخها

على جذع �صجرة »�صيبا« 

�صها  �لعمالقة �لتي قدَّ

�صعب �ملايا �لقدمي

�لطائر �ل�صّياح �أحد �أجمل طيور ماديدي نوع جديد من »�ل�صفادع �ملتخّفية« مت �كت�صافه 

يف متنزه ماديدي �لوطني

تنظيم للموارد الطبيعية وهيكلية ل�سنع القرار متثل حقوق 

املجتمعات يف امللكية اجلماعية لالأرا�سي. ونظرًا حل�سولهم 

لإدارة  واحلافز  الدافع  لديهم  بات  الأرا�سي،  يف  احلق  على 

هذه املوارد بطريقة م�ستدامة«.

ميار�سها  التي  امل�ستدامة  ــة  الإداري الإجــراءات  ت�ستمل 

�سعب تاكانا على ح�ساد موارد الغابات من دون اإحلاق الأذى 

اجلذوع  يف  اجلروح  من  حمدد  عدد  اإحداث  مثل  بالأ�سجار، 

عند ح�ساد البخور. واأ�سارت بينرت اإىل اأن املجتمعات الأ�سلية 

اإذا اأحدثوا  اأنهم  اأفرادها  »تطور هذه الأنظمة بنف�سها، ويعلم 

كثريًا من اجلروح يف �سجرة  ف�سيكون م�سريها اليبا�ض«.

وت�سجيل  املراقبة  اأعمال  يف  بن�ساط  املجتمعات  وت�سارك 

كل  من  ا�ستخراجه  يتم  الذي  البخور  حجم  مثل  البيانات، 

�سجرة، وعدد الأ�سجار التي يتم »حلبها«. وجترى تقييمات 

اتباع  ل�سمان  �سنوات  اأربــع  اإىل  ثالث  كل  دوريــة  خارجية 

ممار�سات م�ستدامة.

ماديدي  متنزه  مع  الأ�سلية  تاكانا  اأرا�ــســي  تتداخل 

الوطني، وهو من املحميات الأكرث تنوعًا بيولوجيًا يف العامل، 

الغابة  اإىل  بالثلوج  املغطاة  الأنديز  جبال  قمم  من  وميتد 

ال�ستخدامات  تقنيات  وتعترب  الأمازون.  حو�ض  يف  املطرية 

مهمة  تاكانا  جمتمعات  تعتمدها  التي  لالأرا�سي  امل�ستدامة 

اأكرث من  اأرا�سي متنزه ماديدي ال�سا�سع التي توؤوي  لتوا�سل 

50 نوعًا من احليوانات والنباتات الربية املهددة. وقد اكت�سفت 

منظمة WCS عدة اأنواع جديدة على العلم هناك، كان اآخرها 

نوع من ال�سفادع اكت�سف يف حزيران )يونيو( 2015.

لربنامج  التنفيذية  املديرة  كونني،  جويل  الدكتورة  تقول 

قليلة  اأماكن  »ثمة  املنظمة:  يف  والكاريبي  اجلنوبية  اأمريكا 

الرتاث  يف  الغنى  من  لديها  اأن  ــاء  الدع ميكنها  العامل  يف 

ماديدي  متنزه  واأرا�سي  بوليفيا.  لدى  ما  والثقايف  الطبيعي 

القيمني  الأ�سليني  ال�سكان  نحّيي  البالد.  تاج  جوهرة  هي 

■ على هذه الأرا�سي ونحتفي بنجاحهم«. 
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البعيد  غري  امل�ستقبل  يف  احل�سرات  ت�سكل  قد 

وعلفًا   للب�سر  احليواين  للربوتني  رئي�سيًا  م�سدرًا 

للموا�سي التي توفر لنا اللحوم. فمع ازدياد عدد �سكان العامل 

يف  املداخيل  وارتفاع   ،2050 �سنة  ن�سمة  باليني  ت�سعة  اإىل 

القت�سادات النا�سئة، �سوف يزداد الطلب على اللحوم ب�سكل 

ل ميكن تلبيته بالطرق التقليدية.

جديد  قطاع  يف  نا�سئة  �سركات  فعاًل:  يحدث  ما  وهذا 

يجمع ف�سالت امل�سالخ ويحولها اىل غذاء للذباب مثاًل. يتكاثر 

منها  لتخرج  بيو�سه  وتفق�ض  خا�سة،  اأقفا�ض  داخل  الذباب 

رقائق  اىل  لتحويلها  وكب�سها  وجتفيفها  جمعها  يتم  يرقات، 

اأو بودرة )م�سحوق( تدخل يف علف املوا�سي املنتجة للحوم.

هل ي�ساهم ذلك يف �سناعة غذائية اأكرث ا�ستدامة؟

اأ�سدرت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( عام 2013 تقريرًا 

العلف  يف  اأ�سا�سي  كعن�سر  احل�سرات  ا�ستخدام  على  ي�سجع 

احل�سرات  اأن  التقرير  ويوؤكد  الب�سري.  والطعام  احليواين 

على  م�ستدام  ب�سكل  تربيتها  لمكانية  نظرًا  مثايل  خيار 

ف�سالت اخل�سار والفواكه وخملفات امل�سالخ.

موؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�ض وال�سندوق العاملي حلماية 

الطبيعة )WWF( وجلنة الأمم املتحدة القت�سادية لأفريقيا 

لإطعام  طريقة  اأف�سل  هذه  اأن  تعتقد  اأخرى  ومنظمات 

اىل  نباتية  وجبة  حتتاج  ومثلما  امل�ستقبل.  يف  الأر�ض  �سكان 

اإطعام  فاإن  اللحم،  على  قائمة  وجبة  من  اأقل  طبيعية  موارد 

احليوانات علفًا قائمًا على احل�سرات يحتاج اإىل موارد اأقل من 

اإقامة مزارع نباتات اأو اأ�سماك لإنتاج العلف.

التي  الأ�سماك  جميع  من  املئة  يف   30 نحو  يذهب  حاليًا، 

التي  واملوا�سي  والدواجن  الأ�سماك  لإطعام  ا�سطيادها  يتم 

ال�سويا  فول  من  املئة  يف   95 نحو  ويتحول  املزارع.  يف  تربى 

املنتج عامليًا، والذي يعتمد على الأرا�سي الزراعية واملياه، اىل 

اأعالف للحيوانات.

ممول  م�سروع   PROteINSECT الربوتني«  »ح�سرات 

تلبية  يف  الذباب  اإمكانات  ل�ستق�ساء  الأوروبي  الإحتاد  من 

الطلب على الربوتني يف امل�ستقبل. وقد اأجرى القائمون عليه 

الأر�ض  من  واحدًا  هكتارًا  اأن  ووجدوا  الذباب،  لرتبية  جتارب 

احل�سري  الربوتني  من  طنًا   150 عن  يقل  ل  ما  اإنتاج  ميكنه 

بدأ تأسيس 
شركات ومزارع 

ومصانع يف 
عدة بلدان لتربية 

الحشرات من 
أجل إنتاج علف 
بديل لألسماك 

والدواجن 
واملواشي

مزارع للحشرات
مزرعة ح�صر�ت يف مقاطعة مها�صر�كام يف �صمال �صرق تايالند
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ذاتها  امل�ساحة  يف  تزرع  التي  ال�سويا  تغّل  باملقارنة،  �سنويًا. 

اأقل من طن من الربوتني النباتي �سنويًا. كما اأظهرت جتارب 

التغذية اأن العلف احل�سري ميكن اأن ينتج موا�سي اأكرب حجمًا  

واأقوى بنية.

خملفات  على  تربى  التي  الذباب  يرقات  اأن  اأي�سًا  وتبني 

يف   60 اإىل  ت�سل  بن�سبة  النفايات  هذه  حجم  تقل�ض  ع�سوية 

املئة، ما يعترب فائدة اإ�سافية لإدارة النفايات وحلماية البيئة.

ال�سويا  م�سحوق  �سعر  بني  احل�سري  العلف  اأ�سعار  وتقع 

لها  الذباب  وتربية  ثمنًا.  الأغلى  ال�سمك  م�سحوق  و�سعر 

ب�سمة بيئية اأ�سغر من الإثنني.

بروتين من القمامة
يف   2010 عام  تاأ�س�ست  التي   AgriProtein �سركة  اأحدثت 

فقد  العلفية.  الإمدادات  �سل�سلة  يف  »هزة«  اأفريقيا  جنوب 

وف�سالت  املتعفنة   واخل�سر  الفواكه  لتحويل  طرقًا  ابتكرت 

�سناعة اللحوم، كالدماء والأح�ساء والروث، اإىل علف ح�سري 

وفول  الأ�سماك  من  م�سحوقًا  تقليديًا  ُتعلف  التي  للحيوانات 

ال�سويا.

قال  الربيطانية،  »غارديان«  �سحيفة  اىل  حديث  ويف 

»ثلث  ديفيد:  اأخيه  مع  ال�سركة  اأ�س�س�ض  الذي  درو  جاي�سون 

ليتحول  يطحن  واملحيطات  البحار  من  نخرجه  الذي  ال�سمك 

غري  بكميات  الأ�سماك  ا�سطياد  ويتم  �سمك.  م�سحوق  اإىل 

الطلب  وازدياد  ال�سمكي  املخزون  هبوط  ويوؤدي  م�ستدامة، 

اىل رفع الأ�سعار مل�ستويات قيا�سية«. واعترب اأن البديل القائم 

الأطنان  ماليني  �سيد  عن  ال�ستغناء  يعني  احل�سرات  على 

من الأ�سماك لإنتاج العلف، كما يعني اإر�سال نفايات اأقل اىل 

يبداأ  �سوف  الأول  ال�سركة  م�سنع  اأن  اىل  درو  واأ�سار  املطامر. 

العمل هذه ال�سنة، برتبية نحو 8.5 بليون ذبابة، تنتج �سبعة 

  )maggots( الريقات  على  القائم  العلف  من  يوميًا  اأطنان 

.MagMeal وا�سمه التجاري

الكندية  فانكوفر  مدينة  يف   Enterra Feed �سركة  اأما 

افتتحت  وقد  احل�سرات.  على  قائمني  و�سمادًا  علفًا  فت�سنع 

يف  الريقات  تربية  فيه  تتم  م�سنعًا   2015 )مار�ض(  اآذار  يف 

الآلية،   التغذية  وقت  تر�سد  ا�ست�سعار  باأجهزة  مزودة  اأطباق 

جاي�صون درو موؤ�ص�ض �صركة »�أغريربوتني«

على »ج�صر �لألفية« يف لندن مقدمًا »�لذبابة �لعمالقة«

عامالن يجر�ن م�صتوعب خ�صار متعفنة لإطعام �لريقات يف

مزرعة AgriProtein يف كيب تاون بجنوب �أفريقيا

  MagMeal أكيا�ض علف�

�لذي تنتجه �صركة 

»�أغريربوتني«
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طالب يأكل الحشرات 30 يومًا

بع�س  يف  �صائع  احل�صرات  اأكل 

»مفاهيم  ثمة  ولكن  البلدان، 

بلدان  يف  دونه  حتول  ثقافية« 

اأخرى، خ�صو�صًا يف الغرب.

كامرن  االأمركي  الطالب 

جامعة  من  ريو�س،  برنتلي 

يف  ياأمل  اأالباما،  والية  يف  اأوبورن 

�صباط  ففي  املفاهيم.  هذه  تغير 

»حتديًا«  بداأ   2015 )فرباير( 

طوال  احل�صرات  ياأكل  باأن 

اإدخال  باإمكانات  للتوعية  �صهر، 

نظام  يف  لذيذ  كجزء  احل�صرات 

غذائي م�صتدام.

على  مدونته  يف  ريو�س  قال 

االإنرتنت »30 يومًا من احل�صرات« 

االأ�صا�س  اإن  وجباته،  وّثقت  التي 

امل�صبقة.  االأفكار  هذه  تغير  هو 

وقت  »منذ  فيها:  جاء  ومما 

الغربيني  انتاب  ببعيد،  لي�س 

ال�صعور ذاته اإزاء ال�صو�صي. ففي 

ال�صبعينات مل يتقبل االأمركيون 

فكرة اأكل اأ�صماك نيئة مع اأع�صاب 

الياباين  الطاهي  لكن  بحرية. 

ك�صر  توجو  هيدكازو  الكندي   �

ابتكر  عندما  الثقايف  العائق  هذا 

العام  ويف  كاليفورنيا«.  »لفائف 

1981 ن�صرت �صحيفة »نيويورك 

تقبل  ازدياد  حول  مقااًل  تاميز« 

ذلك  كان  لل�صو�صي.  االأمركيني 

خرباً مفاجئًا«.

اأ�صاف ريو�س: »تغر االأمناط 

واإمنا  فقط،  املو�صة  يف  يحدث  ال 

يف الطعام اأي�صًا. الكركند مل يكن 

اأما  والفقراء.  ال�صجناء  اإال  ياأكله 

االآن فثمة مطاعم تتقا�صى مئات 

الدوالرات مقابل اأطباق الكركند. 

الباحث مار�صيل دايك،  وكما قال 

احل�صرات  اعتبار  اإال  علينا  لي�س 

»روبيان الرب«.

كبر  بدعم  ريو�س  حظي  وقد 

من عائلته واأ�صدقائه وزمالئه يف 

العمل، الذين تذوق كثرون منهم 

بيتزا �صو�س الدقيق وعّجة الرق 

ومعكرونة اجلنادب التي اأعدها.

معكرونة �جلنادب �أحد �أطباق ريو�ض ريو�ض و�جلندب

هذه  وتتيح  الأطباق.  يف  احلرارة  ودرجات  وحمتواها، 

عندما  »احل�ساد«  اأوقات  اأف�سل  حتديد  للتقنيني  البيانات 

يبلغ الربوتني احل�سري واملحتوى الدهني ذروتهما. و�سوف 

لتغذية  يوميًا  الطعام  ف�سالت  من  طن  مئة  امل�سنع  ي�ستقبل 

جحافل ذباب من نوع »اجلندي الأ�سود«.

وتوؤكد �سركة Ynsect الباري�سية النا�سئة اأنها �ستبني اأول 

م�سنع اأوتوماتيكي بالكامل يف العامل لإنتاج احل�سرات على 

نطاق وا�سع، �سيكون قادرًا على انتاج ع�سرة اآلف طن �سنويًا 

وم�ستقات  ال�سائل  والدهن  املجفف  الربوتيني  امل�سحوق  من 

الكيتني من احل�سرات. و�سوف تبداأ اأعمال البناء �سنة 2016.

خبراء الصحة ملزيد من البيانات
بني  باحل�سرات  املتعلقة  التنظيمية  العمليات  تتفاوت 

الحتاد  اأ�سدر  البقر،  جنون  مر�ض  تف�سي  فبعد  البلدان. 

املوا�سي  مثل  احل�سرات  يعترب  قانونًا   2001 عام  الأوروبي 

ويف  م�سحوق.  اأو  رقائق  اإىل  وحتويلها  جتفيفها  مبجرد 

اأخرى  حيوانية  وبروتينات  هي  ا�ستعمالها  منع  احلالة،  هذه 

م�سّنعة كعلف حليوانات تتم تربيتها لال�ستهالك الب�سري. 

وهناك اأي�سًا قانون مينع تربية حيوانات املزارع على ف�سالت 

مثل الروث.

وقد متت املوافقة يف جنوب اأفريقيا على ا�ستعمال العلف 

الأ�سماك  لإطعام  الريقات  من   AgriProtein تنتجه  الذي 

الأنظمة  وجترب  اللبونة.  للحيوانات  لي�ض  ولكن  والدواجن، 

اأم�سرتدام  ومقرها   Protix Biosystems �سركة  الهولندية 

ويقول  فقط.  بحثية  لأغرا�ض  احل�سرية  اأعالفها  اإنتاج  على 

موؤ�س�ض ال�سركة كي�ض اآرت�ض: »اإن مفهوم احل�سرة كم�سدر 

اىل  فقط  بحاجة  نحن  الكمال.  يقارب  �سيء  هو  للربوتني 

تكنولوجيات قابلة للقيا�ض«.

احل�سرات،  على  قائمة  »ع�سرية«  اأطعمة  تربز  وبداأت 

اجلنادب  من  ت�سنع  »تورتيا«  رقائق  وهي   Chirps مثل 

من  امل�سنوعة  املخبوزة    Chapul ومعجنات  املطحونة، 

طحني اجلنادب، وهي تباع على الإنرتنت ويف بع�ض املتاجر 

الأوروبية. لكن فكرة اأكل احل�سرات ما زالت م�ستبعدة لدى 

كثري من �سعوب العامل، مع اأن نحو بليوين �سخ�ض ياأكلونها 

الأق�سى  ال�سرق  يف  ول�سيما  التقليدي  الغذائي  نظامهم  يف 

واأفريقيا.

يف  تلوح  التي  واملائية  الغذائية  الأزمات  اأن  اآرت�ض  يرى 

الأفق �سوف ت�سجع على اإدخال تغيريات �سريعة يف القوانني 

تنطبق  �سليم  منطق  احل�سري  »العلف  ويقول:  الدولية، 

■ عليه مبادئ الطبيعة«. 

ملعلومات اإ�سافية عن تربية 

احل�سـرات من اأجـل الغـذاء، 

ميكن قراءة مو�سوع غالف عدد 

متوز/ اآب )يوليو/ اأغ�سط�ض( 

2014 من جملة »البيئة والتنمية« 

بعنوان »ح�سرات تطعم العامل«، 

وميكن ت�سفحه على املوقع 

الإلكرتوين للمجلة 

www.afedmag.com



چهللا اآذار/ ني�سان 742016

عالم العلوم

بستانيون آليون وفقاعات 
ليزر وطائرات بال طيار 

�أ�سرتي  تزرع  �لنا�س،  معظم  مثل 

ناأكله.  �ل��ذي  �لطعام  من  كثريً� 

ي�ؤدون  �آليني  ب�ستانيني  �أن  �سحيح 

معظم �لعمل، لكننا نطلب منهم �أن 

حقيقيًا  حلمًا  ناأكل  نريد.  ما  يفعل�� 

جديدً�  وحلمًا  �آخ��ر،  �إىل  وقت  من 

�لأحيان.  غالب  يف   )Newmeat(

�لأولد يف�سل�ن �للحم �جلديد.

نتنقل على در�جات ه��ئية، ولدينا 

ك�بنهاغن«  »ع��ج��ات  جميعًا 

�لليزر  �أحب فقاعات  للتال، لكنني 

�لتي حتمينا من �ملطر. نعي�س على 

�لعمل  من  كيل�مرت�ت  ب�سعة  بعد 

با  ط��ائ��ر�ت  وتت�ىل  و�مل��در���س��ة. 

�لكبرية  م�سرتياتنا  �إح�سار  طيار 

من �ل�س�ق.

د. ويل غر�نت، مركز �لت�عية �لعلمية، 

جامعة �أو�سرت�ليا �ل�طنية، كانبري�

 تطبيق لتقاسم املوارد
وحياة افتراضية

�أق�سى  �إىل  م�رد  كل  ��ستخد�م  يتم 

�لف�سات  ح��ت��ى  �لإم���ك���ان���ات، 

طريق  ع��ن  وذل����ك  �ل��ب�����س��ري��ة، 

تطبيقات )apps( »�أحتاج و�أريد«. 

بعد  لتتح�ل  م�سممة  �ل�سلع  كل 

�أخرى،  ��ستعمالت  �إىل  �ل�ستهاك 

�أو �إىل وق�د. نرتدي ثيابًا �فرت��سية 

تتغري كاحلرباء من �أجل مغامر�تنا 

فيدي�  �أفام  لت�س�ير  �لفرت��سية، 

�لأب��ع��اد(  )ثاثية  ه�ل�غر�فية 

�لفرت��سي�ن.  �أ�سدقاوؤنا  ي�ساهدها 

نحن نعي�س حياة �ساخبة من دون 

�إرهاق.

بيغي لي�، رئي�سة جلنة �لتعاون �لأمريكي 

�ل�سيني للطاقة �لنظيفة، �سنغهاي

كبار السن
ال يعيشون وحيدين

ت�سم  �أم��اك��ن  يف  �مل�سنني  رعاية 

�سائعة.  ب��ات��ت  �لأع��م��ار  جميع 

ودورة  و�لتم�ين  �لتربيد  خدمات 

من  كثريً�  غريت  �مل�سرتكة  �مل����رد 

�ملعمارية  وهند�ستنا  حياتنا  منط 

ت��ط���رت  �مل��ك��اين.  وتخطيطنا 

على  �لبيئية  �ملعمارية  �لهند�سة 

وتقدمت  �لبحار،  ويف  �ل�س��طئ 

و�ملريخ،  �لقمر  ل�ستيطان  خطط 

�لقارة  ل�ستيطان  خطط  ونفذت 

تنجح  �لأم���ر  �جلن�بية.  �لقطبية 

عندما تع�د بالفائدة على �لقت�ساد 

و�ملجتمع و�لبيئة.

د. كاميل جميل، �أ�ستاذ �ل�سيا�سات 

�لبيئية يف جامعة غا�سغ�، و�لرئي�س 

�ل�سابق ل�كالة حماية �لبيئة �ل�سك�تلندية

 النساء يأخذن
زمام املسؤولية

�نعقاد  ب�سبب  �لتح�ل  هذ�  بد�أ  هل 

قبل   )G7( �ل�سبع  جمم�عة  قمة 

جميع  ك���ان  ح��ني  �سنني  ع�سر 

�زدياد  مع  رمبا،  ن�ساء؟  �ملندوبني 

�لنازحني  عدد  و�رتفاع  �لنز�عات، 

تقدم  �أي  �إحر�ز  وعدم  و�ملهجرين، 

على �سعيد ن�عية �له��ء.

و�إبد�لها  �لدخل  �سريبة  �إلغاء  قر�ر 

كان  �لكرب�ن  ��ستهاك  ب�سريبة 

حم�ر �لربنامج �لنتخابي. وعندما 

رؤى 2100: قصص من املستقبل
�أحفادكم  فيه  ينعم  �ملدقع،  و�لفقر  �حل��روب  من  خاليًا  عاملًا  تخيلو� 

توؤّمن  جديدة  حلول  فيه  وتتو�فر  و�لأمان،  بامل�ساو�ة  �جلميع  و�أحفاد 

مل  عامل  كو�بي�س  �نتابتكم  رمبا  �أو  �إ�سر�قًا.  و�أكرث  �أنظف  م�ستقباًل 

تتو�سل فيه �لب�سرية �إىل �سمان �لأمن �لغذ�ئي و�لأمان، حيث �لكو�رث 

ي�ستقتلون  �أنا�س  ي�سنها  �لعامل  تكر�ر�ً، و�حلروب حول  �أكرث  �ملناخية 

للح�سول على قوتهم.

جون  �لعلمي  للكاتب  م�ستقبلك«  من  ق�س�س   :2100 »روؤى  كتاب 

�أوبر�ين، �لذي يعمل يف قطاع �لتكنولوجيا �لنظيفة يف �أو�سرت�ليا، يقدم  

�سيناريوهات للقرن 22 من ثمانني مفكر�ً بيئيًا، هنا روؤى بع�سهم.
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�إفا�سها  كربى  مدن  ثاث  �أعلنت 

كيل  طفح  �لع���سف،  �سيف  بعد 

�إىل �لتغيري.  �لأمهات ولّبني �لدع�ة 

وجن��ح��ت ح��رك��ت��ه��ن ع��ل��ى رغ��م 

�لنز�عات يف �ملحاكم.

ر��سيل كايت، نائبة �لرئي�س و�ملبع�ثة 

�خلا�سة لتغري �ملناخ يف �لبنك �لدويل

املساواة حقيقة
مت �لق�ساء على �لفقر. كل ولد يذهب 

عن  �لنظر  ب�سرف  �ملدر�سة  �إىل 

مكان  �أو  �لدين  �أو  �لعرق  �أو  �جلن�س 

�ل�لدة.

كل  مع  بامل�ساو�ة  تنعم  �م��ر�أة  كل 

على  يح�سل  م��ن��زل  ك��ل  رج���ل. 

من  �مل�ستمدة  �لطاقة  تلك  �لطاقة، 

م�سادر متجددة �أتاحت تنمية �لدول 

وحماية  و�ل��ع��ائ��ات  و�ملجتمعات 

ك�كبنا.

ماري روبن�س�ن، رئي�سة �إيرلند� �ل�سابقة، 

مبع�ثة �لأمم �ملتحدة للعد�لة �ملناخية

مقاضاة جرائم املناخ
و�سل غ�سب �جلمه�ر �إىل حد كان ل 

�لذين  على  عقاب  فر�س  من  معه  بد 

نظيفة  تكن�ل�جيات  حق�ق  ��سرتو� 

�أو  طم�سها،  بهدف  و�عدة  وخ�سر�ء 

��ستفادو� من تكثيف ت�س�يق �ل�ق�د 

�لأحف�ري وت�زيعه.

 د. بيرت دوهرتي، حائز جائزة ن�بل

يف �لطب، �أو�سرت�ليا

البيئة تحكم
�إر�ساء  يف  �لعامل  �ل�سيني�ن  ق��اد 

م�ستثمرين  �لبيئية،  �حل�سارة 

�نبعاثات  تقلي�س  يف  �لبايني 

�له��ء  تل�ث  وتخفي�س  �لكرب�ن 

عمدة  �أعلن  عمل.  فر�س  و�إي��ج��اد 

تعتمد  تعد  مل  �ملدينة  �أن  �سنغهاي 

كمقيا�س  �لإجمايل  �ملحلي  �لناجت 

للنجاح، بل بات �ملقيا�س خلق فر�س 

 90 �لفحم  خمزونات  خ�سرت  عمل. 

يف �ملئة من قيمتها، ما �سكل مكافاأة 

�لذين  �لنظر  �لبعيدي  للم�ستثمرين 

تخل�� عن ح�س�سهم فيها.

هنرت ل�فين�س، رئي�س م�ؤ�س�سة »�حلل�ل 

�لر�أ�سمالية �لطبيعية«،  �ل�ليات �ملتحدة

بلدان تكافح من أجل  الهجرة 
...ال ضدها

معدلت  �نخفا�س  من  �سن��ت  بعد 

حدثت  �ملتقدمة،  �لبلد�ن  يف  �ل�لدة 

و�جتماعية  �سيا�سية  حت����لت 

�لعامل.  �أنحاء  يف  خطرية  وثقافية 

حدثت  تقدمًا،  �لأك��ر  �لبلد�ن  يف 

نتيجة  كبرية  �قت�سادية  �سغ�ط 

�ملت�سارعة  �ل�سكانية  �ل�سيخ�خة 

يف  هم  �لذين  �ل�سكان  عدد  وتقل�س 

يف  زيادة  ��ستدعى  هذ�  �لعمل.  �سن 

تت�سارع  �لبلد�ن  وجعل  �لهجرة، 

ل�ستقطاب �ملهاجرين.

كالب ر�ي�س، طالب يف ثان�ية برن�س �ألفرد، 

�أديايد، �أو�سرت�ليا

ال حاجة إلى الستائر
عرب  تدخل  �لظهر  �سم�س  �أ�سعة 

ن�سيت  لقد  �لزجاجية...  ن��فذي 

�ستائر  ت�قيت  جهاز  ت�سغيل  �إع��ادة 

�أخرى.  مرة  تعطل  رمبا  �أو  �لتعتيم، 

عندما  ن�عه  من  �لأف�سل  حّينا  كان 

�نتقلنا �إليه قبل ع�سرين عامًا. زجاج 

نان�، خ�سب مرخ�س، ��سمنت كف�ء 

طاق�يًا. لكنه بد�أ يرتهل، فهذه �مل��د 

باأر�سيات  �أحلم  �لزمن.  عليها  عفا 

�أ�سغر  وجهاز  مرونة،  �أكر  حركية 

لإعادة تدوير �ملياه يرتك يل م�ساحة 

�أكرب يف �حلمام.

كري�ستني �ألف�رد، م�سممة م�ستقبلية، 

�أديايد، �أو�سرت�ليا

رسائل نصية؟ وسائل تواصل 
اجتماعي؟ هذا من املاضي

وحمافظ  �ل�سفر  ج����ز�ت  بالطبع، 

و�له��تف  �لئتمان  وبطاقات  �لنق�د 

�أ�سبحت  �لقيادة  ورخ�س  �ملحم�لة 

يف  �نط�ى.فكر  زمن  من  جميعها 

�لأمر: كل جهاز يعرف من �أنت و�أين 

�لأ�سياء ميكن �سنعها  �أنت، ومعظم 

�إىل  حتتاج  ل  �أنت  لذ�  �لطلب،  عند 

لهذ�  وك��ان��ت  معك.  �لكثري  حمل 

تخلى  لقد  �أحد،  لها  ينتبه  مل  نتيجة 

�لر�سائل  �إر�سال  عن  �لنا�س  معظم 

�إللكرتونية.

نايجل ليك، رئي�س جمل�س �إدر�ة �سركة 

ب�تينغر، �سيدين، �أو�سرت�ليا

مجلة »البيئة والتنمية« 
يف متحف النيازك يف املغرب

�أكادير  �  من حممد �لتفر�وتي

متحف  �أول  �ملغرب  غرب  جن�ب  يف  �أكادير  مدينة  يف  �فتتح 

جامعي للنيازك يف �أفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط.

�لنيازك  من  وكاملة  جزئية  عّينات  �ملعرو�سة  �ملجم�عة  وت�سم 

وهي  �ملغرب.  بر�ري  يف  عليها  عر  �لتي  و�ملعدنية  �ل�سخرية 

م�سنفة على �سبع و�جهات، وتقدم كل عينة ببطاقة خا�سة ت�سم 

�لكيميائية  ومك�ناته  وم�سدره  عليه  �لعث�ر  ومكان  �لنيزك  ��سم 

يف  رحلة  عرب  جمعها،  مت  �لتي  قطعه  وع��دد  ووزن��ه  و�سنفه 

حدث  كل  ر�فق  وما  �ملغرب  يف  �لنيازك  �سق�ط  »كرول�ن�جيا« 

�ملتحف  و�سي�سكل  خا�سة.  ق�سة  نيزك  لكل  جعلت  ظروف  من 

وه��ة  �ل�سياحيني  و�ملر�سدين  و�لباحثني  للطاب  علميًا  ف�ساء 

جمع هذه �ل�سخ�ر �لتي ت��سف ب� »�لذهب �لف�سائي«.

ومتثل �لنيازك م�سدر دخل مايل للعديد من �لعائات �ملغربية، 

مثل  �لنائية  �ملناطق  بع�س  يف  �ملحلي�ن  �ل�سكان  يجمعها  حيث 

�أق�سى �جلن�ب، و�أرف�د وز�ك�رة يف  طاطا و�ل�سمارة و�لز�ك يف 

قيمة  من  متثله  ملا  كبرية  مببالغ  ويبيع�نها  �ل�سرقي،  �جلن�ب 

علمية.

لي�سبح  �ملغربية  �ملناطق  من  �لعديد  يف  �لنيازك  �سق�ط  وتكرر 

�ملتاحف  �إىل  �ل�سحارى  من  للحدود،  عابرة  جتارة  �ل�قت  مع 

�خلرب�ء  �أن  �إل  و�لأث��ري��اء.  �لبحث  ومعاهد  �لعاملية  و�مل��ز�د�ت 

�أيدي  من  �لإرث  هذ�  حفظ  �سرورة  على  ي�سددون  �ملغاربة 

�سما�سرة  وتعقب  �لتجارة  هذه  ب�سبط  ويطالب�ن  �لعابثني، 

�لأحجار �لثمينة.

كبرية  علمية  �أهمية  �ل�سحر�ء  يف  ت�سقط  �لتي  �لنيازك  وحتمل 

�لكيميائية  للتفاعات  ول  �ملائي  �لتل�ث  لآثار  تتعر�س  ل  لأنها 

للرتبة، ما ي�ساعد على �حلفاظ على مك�ناتها �لأ�سلية.

 جملة »البيئة والتنمية« معرو�صة يف اأحد من�صات املتحف، مع قطع 

املغرب«  يف  »مّريخي  مقال  على  لال�صاءة  وذلك  مريخي،  نيزك  من 

�صقط  املريخ  من  نيزك  ق�صة  يروي  الذي   )2012 اآذار/مار�س  )عدد 

عليه  وعرث   2011 )يوليو(  متوز  يف  اجلنوبية  طاطا  منطقة  يف 

جنود وبدو رّحل. وقام فريق من جمعية النيازك الدولية املرجعية 

املريخ، وقد نتج من ارتطام نيزك  اأن م�صدره  اإىل  بتحليله، وخل�س 

ب�صطح الكوكب الأحمر يف املا�صي البعيد
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ثالثة أشياء قد تدمر 
الحضارة البشرية

حذر �لفيزيائي �لأمريكي �ستيفن ه�كينغ، �ل�سهري 

�أ�سياء  من  �ل�س�د�ء،  �لثق�ب  ح�ل  باأبحاثه  عامليًا 

�حل�سارة  زو�ل  �إىل  �ست�ؤدي  �أنها  بق�ة  يعتقد 

�لب�سرية.

باعتبار  �ل�سطناعي،  �لذكاء  �إىل  �أوًل  ه�كينغ  نّبه 

يدمر  �أن  فيمكن  �لن�سان  ذكاء  فاق  �أو  عادل  �إذ�  �أنه 

علماء  جمم�عة  �سمن  كان  وه�  �لب�سري.  �جلن�س 

�لذكاء  �أخطار  من  حتذر  مفت�حة  ر�سالة  وجه�� 

�ل�سطناعي. فجاأة، جميع تلك �لأفام �لتي ت�س�ر 

تعد  مل  روب�تات  ب���سطة  �مل�ستقبل  يف  �لب�سر  دمار 

تبدو بعيدة �لحتمال.

�ملحتملة  �لكارثية  �لع��قب  من  ه�كينغ  حذر  كذلك 

طبيعتنا  �أن  يعتقد  فه�  �لب�سرية.  للعدو�نية 

�لعد�ئية قد ت�سفر عن �أحد�ث كارثية ميكن �أن تنهي 

مع  كربى.  ن�وية  حرب  مثل  �لب�سرية،  �حل�سارة 

�زدياد �لأفام و�ألعاب �لفيدي� �لعنيفة، مرت�فقة مع 

يت�سح  �لعنف،  وجر�ئم  �لعنيفة  �ل�سل�كيات  �زدياد 

للقلق.  رئي�سي  �سبب  �لب�سرية  �لعدو�نية  �أن  فعًا 

فهل ميكن �أن تتط�ر �لأحد�ث �لتي ن�سهدها حاليًا، 

من مر�هقني غا�سبني يطلق�ن �لنار على زمائهم 

يف �ملد�ر�س، �إىل بالغني م�سطربي �لعق�ل يقررون 

ق�سف �لعامل بقنابل ن�وية؟

من  خماوفه  عن  ه�كينغ  عرّب  �آخرً�،  ولي�س  �أخريً� 

�لكائنات �لف�سائية. فه� يعتقد �أن كائنات ذكية من 

�لب�سر.  �إىل  �إذ� وجدت، لن تك�ن ودودة  �آخر،  عامل 

تزورها  �لتي  �لك��كب  �إخ�ساع  �إىل  تهدف  وق��د 

و��ستعمارها، وحتاول حم� عرقنا �لب�سري.

زيت الزيتون قد ُيبعد 
سرطان األمعاء

ون�سرته  �إ�سبانيا  يف  �أج��ري  علمي  بحث  ت��سل 

�له�سمي  �جلهاز  باأمر��س  �ملخت�سة  »جت«  جملة 

�لطعام  طهي  يف  �لزيت�ن  زيت  ��ستخد�م  �أن  �إىل 

�لباحث�ن  �أجرى  وقد  �لأمعاء.  �سرطان  مينع  قد 

ت�سبب  م��د  �أعطيت  خمتربية  فئر�ن  على  جتارب 

�لفئر�ن  �أن  وجدو�  �أ�سهر  �أربعة  وبعد  �ل�سرطان. 

من  �أقل  ن�سبتها  كانت  �لزيت�ن  زيت  �أطعمت  �لتي 

حيث �لإ�سابة باأور�م �سرطانية.

عالم العلوم

تتميز �حلرباء �لقزمة »ر�مفوليون �سبينو�سو�س« بقوة �سربات ل�سانها �لذي يعترب �سالحها �لقاتل يف 

�سيد فر�ئ�سها. ول يزيد حجم هذه �حلرباء عن حجم �لإبهام �لب�سري، لكن �لأن�سجة �لقوية يف ل�سانها 

مرة  ون�سف  مرتني  ج�سمها  من  �أطول  لي�سبح  ل�سانها  تطيل  �أن  وميكنها  و�سرعته.  مرونته  تعزز 

لت�سدده نحو �لهدف �ل�سيئ �حلظ. �أما �سرعة ل�سانها فتاأتي يف �ملرتبة �لثانية بني �لكائنات �ملعروفة، �إذ 

ل يتفوق عليها �سوى نوع من �ل�سمندل �لربمائي.

لسان الحرباء قوة ضاربة

بيت محمي ينتج الخضار ومياه الشرب
جتمع  دفيئة   Roots Up �سركة   �بتكرت 

مل�ساعدة  �جل��و،  يف  يتبخر  �أن  ب��دل  �لندى 

�إنتاج  على  �لقاحلة  �ملناطق  يف  �مل��ز�رع��ني 

�لطازجة حتى يف موجات �جلفاف.  �خل�سار 

ذ�تيًا،  مكتفية  مز�رع  لإن�ساء  م�سممة  وهي 

حيث ميكن زرع نباتات حممية و�إنتاج مياه 

نظيفة �ساحلة للري و�ل�سرب.

درجات  ترتفع  عندما  �لدفيئة  هذه  تن�سط 

�حلر�رة ظهر�ً، فتتبخر �ملياه. و�إذ يتم �حتو�ء 

�لبخار قبل  �لعلوي  �لرطوبة، يلتقط �جلزء 

�لليل،  �إىل �جلو �خلارجي. وبحلول  �نطالقه 

�حلبال  ب�سحب  �لعلوي  �جل��زء  فتح  يتم 

�لقطر�ت  يعر�س  م��ا  ب��امل��زلج،  �مل��رب��وط��ة 

�ملجمعة لهو�ء بارد، فتربد وتتكاثف وتهبط 

�إىل خز�ن مياه. وت�ستعمل �ملياه �ملجمعة لري 

وميكن  ماأمونة.  �سرب  كمياه  �أو  �لنباتات 

ي�سمح  ما  ي��وم،  كل  �لعملية  ه��ذه  تكر�ر 

�لرطوبة  ُتخّزن  حني  يف  بالنمو،  للنباتات 

�لز�ئدة ل�ستخد�مها لحقًا.

لزر�عة  �لدفيئة  ��ستعمال  �إىل  و�إ���س��اف��ة 

للتقاط  �أي�سًا  ��ستعمالها  ميكن  �لنباتات، 

قطر�ت �ملطر وتخزينها.

لإط���الق  �أب«  »روت�����س  ���س��رك��ة  تخطط 

جمموعتها �لأوىل من دفيئات جتميع �لندى 

جامعة  م��ع  بالتعاون  �إثيوبيا  �سمال  يف 

غوند�ر.
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قمر اصطناعي أوروبي لرصد االحتباس الحراري
�لتغري  ور�سد  �لنينيو  مثل  مناخية  بظو�هر  للتنبوؤ  ��سطناعيًا  قمر�ً  �لأوروبية  �لف�ساء  وكالة  �أطلقت 

�أقمار  منظومة  �سي�سم  �لذي  كوبرنيكو�س«  »مر�سد  م�سروع  �سمن  وذلك  �حل��ر�ري،  �لحتبا�س  يف 

��سطناعية لر�سد �لأر�س.

وبات �لقمر »�سنتينيل 3« يف مد�ر على �رتفاع 815 كيلومرت�ً فوق �سطح �لأر�س، حيث �سيجمع من 

هناك معلومات عن درجة حر�رة �سطح �ملاء يف �لبحار و�رتفاع �لأمو�ج، ما يتيح �إ�سد�ر توقعات �أكرث 

دقة، كما ي�ساعد �سركات �ملالحة �لبحرية يف و�سع م�سار�ت �أكرث كفاءة لل�سفن، وميكن �أن ير�سد حر�ئق 

�لغابات وحو�دث �لت�سرب �لنفطي، وي�ساعد يف حت�سني زر�عة �ملحا�سيل.

وقد �لتزمت وكالة �لف�ساء �لأوروبية و�لحتاد �لأوروبي بتمويل يزيد على ثمانية باليني دولر لربنامج 

كوبرنيكو�س حتى �سنة 2020، وهو يو�سف باأنه �أكرث �لرب�مج طموحًا لر�سد �لأر�س.

أول مزرعة يف العالم 
تشغلها روبوتات

من  تتخذ  �لتي  �ليابانية  »�سربيد«  �سركة  �أعلنت 

يف  مزرعة  �أول  �إن�ساء  عزمها  عن  لها  مقرً�  ط�كي� 

تقريبًا،  فيها  �لعمليات  كل  روب�تات  تت�ىل  �لعامل 

ومن  �ملحا�سيل.  جني  �إىل  �مل��زروع��ات  ري  من 

�ملنتظر �فتتاح هذه �ملزرعة �مل�سق�فة �لتي متتد على 

�أن تنتج  4400 مرت مربع يف منت�سف 2017، على 

�أن  �ألف خ�سة يف �لي�م. وياأمل �لقيم�ن عليها   30

يرتفع هذ� �ملح�س�ل �إىل ن�سف ملي�ن خ�سة خال 

خم�س �سن��ت.

نق�س  ل�سد  �لروب�تات  �إىل  �للج�ء  �ل�سائد  ومن 

يتفاقم  �أن  �ملنتظر  من  حيث  �ليابان،  يف  �لعمال 

�ل��سع مع تقّدم �ل�سكان يف �ل�سن.

صراصير روبوتية لكشف 
الناجين تحت األنقاض

بني  �لت�سلل  على  �ل�سر��سري  ق��درة  �سكلت 

لدى  حتى  ب�سرعة  و�لتحرك  �ل�سغرية  �ل�سق�ق 

�إلهام  م�سدر  حجمها،  ت�سغري  �إىل  ��سطر�رها 

لعلماء �أمريكيني �سنع�� روب�تًا مهمته �لبحث عن 

�أ�سخا�س عالقني حتت �لأنقا�س.

�سنتيمرت  نح�  عادة  �حل�سر�ت  هذه  �رتفاع  ويبلغ 

على  ق��ادرة  لكنها  بحرية،  تتحرك  عندما  ورب��ع 

وفق  �سنتيمرت،  ربع  حتى  ج�سمها  �سماكة  �سغط 

ت�س�ير  �آلت  ��ستخدم  �أنه  �إىل  لفت  �لذي  جيار�م 

تتحمل  �أن  ميكنها  كما  ملر�قبتها.  �ل�سرعة  �سديدة 

ثقًا يتجاوز وزنها 900 مرة من دون �أن تتاأذى.

ر�حة  حجم  يتعدى  ل  �ل��ذي  �ل�سغري  �ل��روب���ت 

باأجنحة  �سبيهة  با�ستيكية  ب��درع  مغطى  �ليد 

�ل�سر��سري.

التداوي بخاليا T يوفر عالجًا للسرطان
 )T-cells( خاليا الدم البيضاء النادرة يف الجهاز املناعي واملعروفة باسم الخاليا التائية

يمكن برمجتها لوقف تشكل السرطان. هذه الخاليا التي وصفت بـ »العقار الحي« 
تبحث عن خاليا الورم السرطاني وتدمرها

كيف يعمل �لعالج باخلاليا �لتائية

ت�ستخرج �خلايا �لتائية 

من دم �ملري�س

�لبازما )%55(

�مل�ستقبات

خايا �لدم �لبي�ساء و�ل�سفائح 

�لدم�ية )>%1(

�خلاليا �لتائية  �ملعدلة 

ُتعاد �إىل �ملري�س عن طريق 

�لوريد: �مل�ستقبات تق�م 

بتفعيل �خلايا �لتائية، 

وتعطيها �لتعليمات مبهاجمة 

�خلايا �ل�سرطانية �لتي 

CD19  حتت�ي على بروتني

خايا �لدم 

�حلمر�ء )%44(

هند�سة �خلاليا �لتائية: حتقن �جلينات 

�ل�سطناعية يف  �حلم�س �لن�وي للخايا 

�لتائية. هذه �جلينات متكن �مل�ستقبات �لناتئة 

من جد�ر �خللية �لتائية من حتديد بروتني 

م�ج�د يف �خلايا �ل�سرطانية    CD19 ي�سمى

�خلاليا �لتائية:  ل ميكنها �لتعرف 

على �خلايا �ل�سرطانية على �أنها 

دخيل خارجي، مثلما تتعرف على 

�أ�سكال �أخرى من �لعدوى، لذلك ل 

بد من �أن تخ�سع ل� »تدريب خا�س«

�خلاليا �لتائية تتنا�سخ وجتند 

�أجز�ء �أخرى من �جلهاز �ملناعي 

ملحاربة �لأور�م �ل�سرطانية

خلية �ل�سرطان

امل�صدر: 
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سوق البيئة

هولندا تختبر حافالت كهربائية بال سائق 

 200 ط�له  طريق  على  ركاب  �ستة  فيها  �سارك  جتربة  يف  �سائق،  با  مك�كية  كهربائية  حافلة  �ختبار  مت 

مرت. وهذه �حلافلة �لتي ت�سري ب�سرعة 25 كيل�مرتً� يف �ل�ساعة هي �سمن �أ�سط�ل �سيج�ب �س��رع ه�لند� 

خال �ل�سن��ت �ملقبلة. وجرت �لتجربة �أوًل يف بلدة فاخنينخن �لزر�عية يف و�سط �لباد.

ميناء  يف  �خلفيف  للنقل  �سائق  با  ل�ساحنات  جتربة  �أول  ه�لند�  �ستجري  �ملقبل  )�أبريل(  ني�سان  ويف 

�أرجاء  �إىل  �أخرى للقطار�ت �لذ�تية �لقيادة لنقل �لب�سائع من روترد�م  �أن تت��سع جتارب  روترد�م، على 

�لقارة �لأوروبية بحل�ل �سنة 2019.

مرحاض ذكي ُيفتح آليًا
ُينظف ذاتيًا... وينظف مستخدمه

يف  لاإلكرتونيات  فيغا�س  ل���س  معر�س  �سهد 

يفتح  »ذك��ي«  مرحا�س  عر�س  �ملتحدة  �ل�ليات 

ينظف  كما  ذ�تيًا،  وُينظف  منه،  �لقرت�ب  عند  �آليًا 

م�ستخدمه وه� يف و�سعية �جلل��س ب���سطة �أنب�ب 

يعمل ب�سغط �له��ء يطلق ماء وه��ء د�فئني.

�إىل  ي�سل  �لإلكرتوين  �ملرحا�س  هذ�  �سعر  �أن  ورغم 

طر�ز  من  قطعة  ملي�ن   40 بيعت  فقد  دولر،   9800

»ت�ت�«  �سركة  وتق�ل  له.  �ل�سابق  »ني�ر�ست« 

�لطر�ز  من  �لتجريبية  ن�سختها  �إن  للمر�حي�س 

�جلديد ما ز�لت قيد �لتط�ير.

وتعتمد �آلية �لتنظيف �لذ�تي للمرحا�س على خليط 

�ملرحا�س  ح��س  تغطي  ملمعة  ومادة  ر  مطهِّ من 

�لتيتاني�م.  �أوك�سيد  وثاين  �لزرك�ني�م  من  مك�نة 

كامب��س:  لين�ر�  �ل�سركة  با�سم  �ملتحدثة  وقالت 

�لد�خل  من  �ملرحا�س  ُير�س  �ملياه  تدفق  »مبجرد 

�جلر�ثيم«.  جميع  تقتل  كهربائيًا  حمللة  مبياه 

�ملرحا�س  غطاء  يف  بنف�سجي  ف�ق  �س�ء  ويت�ىل 

ل  للماء«  »عا�سقًا  في�سبح  ح��سه،  �سطح  �سحن 

�لأوك�سيجني  لأي�نات  ويتيح  �سيء  عليه  يلت�سق 

حتليل �لف�سات وتك�سري �لبكترييا و�لفريو�سات.

�ملرحا�س  لتنظيف  حاجة  ل  �أن  �إىل  لين�ر�  و�أ�سارت 

حتذير  من  بد  ل  ولكن  �ل�سنة.  يف  مرة  من  �أك��ر 

�ملرحا�س  يف  �مل�ستخدمة  �لتقنية  �أن  من  �مل�سرتين 

�جلديد ل تت�سمن تنظيف ما يتناثر خارجه.

وقود حيوي يف دبي
من زيوت الطهي املستعملة

حت�يل  يف  �ملتخ�س�سة  دبي،  يف  �حلي�ي  لل�ق�د  ل�تاه  �سركة  �أعلنت 

�لنفايات �إىل طاقة و�سناعة �ل�ق�د �لبديل، �أنها تق�م بجمع زي�ت �لطهي 

�مل�ستعملة لإعادة تدويرها و�إنتاج �لديزل �حلي�ي.

�مل�ستعملة  �لطهي  زي�ت  من  ليرت  �ألف   200 نح�  حاليًا  �ل�سركة  وجتمع 

�لفنادق و�ملطاعم و�ملطابخ  �تفاقات مع جمم�عة من  �أبرمت  �سهريًا. وقد 

�لعامة ومع�سكر�ت �لعمل جلمع هذه �لزي�ت، ويف بع�س �حلالت تق�م 

بت�ريد �لديزل �حلي�ي �لذي تنتجه لي�ستخدم يف �أ�ساطيل مركبات هذه 

�ل�سركات.

قرض دولي إلى »فرنسبنك«
لتمويل مشاريع الطاقة املستدامة يف لبنان

يف  �لع�س�  �لدولية  �لتم�يل  م�ؤ�س�سة  �أعلنت 

�حلك�مة  من  وبدعم  �ل���دويل،  �لبنك  جمم�عة 

�لكندية، تقدمي قر�س �إىل �سركة �لليزينغ �للبنانية 

فرن�سبنك  ملجم�عة  �لتابعة  �لتم�يلي(  )�لتاأجري 

بقيمة 7 مايني دولر، لتم�يل �ل�سركات �للبنانية 

و�لطاقة  �لطاقة  ��ستخد�م  كفاءة  تعزيز  جمالت  يف 

�ملتجددة وخف�س كلفتها، و�مل�ساهمة يف �لتخفيف 

من �آثار تغري �ملناخ.

�مل�ؤ�س�سة  متنحه  �ل��ذي  �لثالث  ه�  �لقر�س  ه��ذ� 

كفاءة   م�ساريع  مت�يل  �إطار  يف  فرن�سبنك  ملجم�عة 

�لطاقة  و�لطاقة �مل�ستد�مة، بعد قر�سني منحا عام 

للم�سرف  دولر  مايني   10 بقيمة  �لأول   ،2014

�لتاأجري  ل�سركة  مايني  ثاثة  بقيمة  و�ل��ث��اين 

�لتم�يلي.



79چهللا مار�س/�أبريل 2016

مجموعة اإلمارات

�لإم���ار�ت،  جمموعة  �أ���س��درت 

�لإم���ار�ت  ط���ري�ن  ت�سم  �ل��ت��ي 

�لبيئي  ت��ق��ري��ره��ا  ودن���ات���ا، 

للعام  �خل��ام�����س  �ل�����س��ن��وي 

خ�سع  وق��د   .2015  -2014

�سركة  م��ن  لتدقيق  �لتقرير 

كوبرز«  هاو�س  ووتر  »بر�ي�س 

�ملهنية.  للخدمات  �ل�سهرية 

�لأد�ء  عن  بيانات  يقدم  وه��و 

ل��ل��م��ج��م��وع��ة عرب  �ل��ب��ي��ئ��ي 

يف  مبا  �لأن�سطة،  من  �سل�سلة 

بها  تقوم  �لتي  �لعمليات  ذلك 

طري�ن �لإمار�ت و�أعمال �ل�سحن 

تقوم  �لتي  �لأر�سية  و�ملناولة 

جمموعة  عن  ف�ساًل  دناتا،  بها 

�لتجارية  �لأن�سطة  من  و��سعة 

�لأعمال  فيها  مبا  �لأر���س  على 

�لإم��د�د  وخ��دم��ات  �لهند�سية 

و�لتموين.

�سعيد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  وقال 

دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم  �آل 

ل��ل��ط��ري�ن �ل��رئ��ي�����س �لأع��ل��ى 

�لإم����ار�ت:  ط���ري�ن  ملجموعة 

»نحن ندرك �أن جهودنا �لر�مية 

�ملو�رد  ��ستخد�م  تخفي�س  �إىل 

لن توؤدي فقط �إىل تقلي�س �أثرنا 

�لبيئي، و�إمنا �ست�ساعدنا �أي�سًا 

�أعمال يت�سم  على بناء منوذج 

باملرونة«.

وت�����س��ك��ل ع��م��ل��ي��ات ط���ري�ن 

�لبيئي  �ل��ت��اأث��ري  �لإم�������ار�ت 

�لرئي�سي ملجموعة �لإمار�ت.

 24 �لإم���ار�ت  ط��ري�ن  و�أ�سافت 

 10 و�سحبت  جديدة  طائرة 

 2014 خ��الل  قدمية  ط��ائ��ر�ت 

على  للحفاظ  وذل��ك   ،2015  �

يف  �ل��ط��ائ��ر�ت  عمر  متو�سط 

�سهر�ً   75 يبلغ  �لذي  ��سطولها 

عمر  متو�سط  ن�سف  نحو  �أي 

�لقطاع  يف  �لعاملة  �لطائر�ت 

و�لبالغ 140 �سهر�ً.

يف  �ل��ط��ائ��ر�ت  جميع  وتلبي 

�أ���س��ط��ول ط����ري�ن �لإم�����ار�ت 

�لدولية  �ملنظمة  معايري  �أك��رث 

ت�سدد�ً  )�إيكاو(  �ملدين  للطري�ن 

وقد  بال�سو�ساء.  يتعلق  ما  يف 

جديدة  طائر�ت  ت�سلم  �ساعد 

 380 �يه  �إيربا�س  ط��ر�زي  من 

وبوينغ 777 على حتقيق مزيد 

من �لتح�سينات.

�أ�سطول  كفاءة  حت�سنت  وقد 

��ستهالك  يف  �لإم���ار�ت  ط��ري�ن 

 2015  �  2014 ع���ام  �ل��وق��ود 

بن�سبة 1 يف �ملئة لتبلغ 0.3 ليرت 

�أعلى  بكفاءة  �أي  لكل كيلومرت، 

بن�سبة 14 يف �ملئة من متو�سط 

�لتي  �لوقود  ��ستهالك  كفاءة 

للنقل  �ل��دويل  �لحت��اد  حددها 

�جلوي.

على  �لتح�سن  هذ�  حتقق  وقد 

عن  �لناجم  �لتاأثري  من  �لرغم 

لأ�سباب  �جلوي  �ملجال  �إغ��الق 

من  ع��دي��دة  �أج���ز�ء  يف  �أمنية 

�ت��خ��اذ  �إىل  �أدى  م��ا  �ل��ع��امل، 

ط���ائ���ر�ت ط����ري�ن �لإم�����ار�ت 

هذه  لتجنب  �أط��ول  م�سار�ت 

�إغالق  �أن  كما  �ملغلقة.  �ملناطق 

�ملدرج يف مقر طري�ن �لإمار�ت يف 

�لعديد  �أجرب  �لدويل  دبي  مطار 

من �لطائر�ت على حمل كميات 

�ل��وق��ود تفوق  م��ن  �إ���س��اف��ي��ة 

على  �أثر  ما  �ملعتادة،  �لكميات 

كفاءة ��ستهالك �لوقود.

وعلى �لأر�س، ت�سلمت »دناتا« 

كهربائيًا  ج���ر�ر�ً   30 دب��ي  يف 

�ملركبات  حمل  لتحل  ج��دي��د�ً 

�أجل  من  بالديزل،  تعمل  �لتي 

����س��ت��خ��د�م��ه��ا يف م��ط��ار دب��ي 

�جلر�ر�ت  هذه  وتتميز  �لدويل. 

تخلف  ل  بكونها  �لأم��ريك��ي��ة 

�نبعاثات ملوثة للجو.

ل��و�ئ��ح  �ل��ت��غ��ي��ري يف  و���س��اع��د 

�حلكومة �لإمار�تية على خف�س 

عن  �لناجتة  �مل��ل��وث��ات  كمية 

�ملركبات �لأر�سية. وبد�أ ��سطول 

�لإم���ار�ت  يف  �لأر���س��ي  �لناقلة 

�ملنخف�س  �ل��دي��زل  ��ستخد�م 

�إعالن �حلكومة  �لكربيت عقب 

�إلز�مية  جديدة  مو��سفات  عن 

ويتعني   .2014 ع��ام  للوقود 

وف��ق��ًا  �ل���وق���ود  ي��ح��ت��وي  �أن 

 10 على  �جلديدة  للمو��سفات 

�لكربيت،  من  �ملليون  يف  �أجز�ء 

وهو �نخفا�س كبري باملقارنة مع 

كانت  �لتي  �ل�سابقة  �ملو��سفات 

تبلغ  وقود  با�ستخد�م  ت�سمح 

ن�سبة �لكربيت فيه 500 جزء يف 

�ملليون، ما �سيوؤدي �إىل حتقيق 

م�ستويات  يف  ه��ائ��ل  خف�س 

�لنبعاثات �لدقيقة.

تصدر التقرير السنوي الخامس عن أدائها البيئي
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المكتبة الخضراء

تعهد  �إلى  �لقت�سادية  �لتنمية  من  �سيء،  بكل  »�ل�ستد�مة«  كلمة  �رتبطت 

�ل�سركات بتح�سين ��ستهاك �لم��رد. لكن على رغم �سم�لية هذ� �لم�سطلح، بات 

مفه�م �ل�ستد�مة يعني عددً� من �لأ�سياء �لمحددة.

في هذ� �لدليل �إلى معاني �ل�ستد�مة، ي�سف كنت ب�رتني تط�ر �لفكرة ويتفح�س 

تطبيقها في ت�سكيلة من �ل�سياقات �لمعا�سرة، من �لنم� �لقت�سادي و�ل�ستهاك 

�للجنة  تعريف  من  فينطلق  �لح�سري.  و�لتخطيط  �لحك�مات  �سيا�سة  �إلى 

»يلبي  �قت�سادي  �إنمائي  كن�ساط  لا�ستد�مة   1987 عام  و�لتنمية  للبيئة  �لعالمية 

للخطر«.  �لمقبلة  �لأجيال  حاجات  تعري�س  دون  من  �لحالية  �لأجيال  حاجات 

�لطبيعية  �لم��رد  ��ستخد�م  كفاءة  على  تركز  ج�هرها  في  �ل�ستد�مة  �أن  وي��سح 

�لم��رد  على  �لمحافظة  �أو  �لبيئة  لحماية  مر�دفًا  لي�ست  وهي  ��ستنز�فها.  وعدم 

�لطبيعية، و�إنما تت�خى تحقيق حالة م�ستقرة، بحيث ت�ستطيع �لأر�س �أن تدعم 

�سكانها و�لنم� �لقت�سادي في �آن.

في  ت�سكك  �لتي  �ل�ستد�م�ة،  لتعزي�ز  �ل�سيا�سي�ة  �لمعار�س�ة  ب�رتني  يتناول 

�لجماعي  �ل�ستهاك  في  وينظر  مقب�لة.  غير  تكاليفها  تعتبر  �أو  �إليها  �لحاجة 

�ل�ستد�مة.  لتحقيق  تقلي�سه  يجب  مدى  �أي  و�إلى  و�لم��رد  لل�سلع  و�لفردي 

�ل�ستد�مة  ب�ساأن  �لحك�مات  �سيا�سة  �إلى  ويتطرق  �لخا�س،  �لقطاع  دور  ويعر�س 

�لمدن  ت�سبح  �أن  يمكن  وكيف  و�لمحلية،  و�ل�طنية  �لدولية  �لم�ست�يات  على 

نماذج في �ل�ستد�مة.

االستدامة
Sustainability. By Kent E. Portney. 248 pages. The MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262528504

منذ وقت لي�س ببعيد، كان للنا�س في �ل�سمال و�لجن�ب �سبب وجيه لاعتقاد باأن 

ثروة �لنفط و�لغاز و�لفحم ل تجلب �إل �لزدهار �لكبير. لكن هذ� �لعتقاد يتا�سى 

مع معاناة �لأغنياء و�لفقر�ء �لجانب �ل�سلبي لهذه �لثروة.

تطبيق  ينتظر  �أن  يمكن  ل  �لأحف�ري  �ل�ق�د  بعد  ما  ع�سر  �إلى  �لإيجابي  �لنتقال 

وتكن�ل�جيات  �لمتجددة،  �لطاقات  ومقاي�سة  �لعالمية،  �لمناخية  �لتفاقية 

�ل�ق�د  ع�سر  »�إنهاء  كتاب  ويظهر  �لحياة.  نمط  وتغير  للكرب�ن،  و�س�قًا  عجيبة، 

�لأحف�ري« �أن من �لممكن �لآن �تخاذ �لخط�ة �لأولى من خال مقاومة »�لعنف 

وتخيل  �ل�سناعة،  هذه  من  و�لخروج  و�لإحر�ق،  �ل�ستخر�ج  في  لاإفر�ط  �لبطيء« 

حياة �سعيدة بعد �ل�ق�د �لأحف�ري.

إنهاء عصر الوقود األحفوري
Ending the Fossil Fuel Era.  Edited by Thomas Princen, Jack P. Manno and Pamela L. Martin

292 pages. MIT Press, 2015  ISBN: 978-0262527330

املحيط الهادئ
Pacific. By Simon Winchester. 512 pages, Harper Collins, 2015. ISBN: 978-0062315410  

�لأطل�سي  �ملحيط  و�سل  ومثلما  �لقدمي،  �لعامل  معامل  �ملت��سط  �لبحر  حدد  مثلما 

قارة �أوروبا بالعامل �جلديد، يحدد �ملحيط �لهادئ م�ستقبلنا.

يف �سرد ق�سة »�ملحيط �لهادئ«، ياأخذنا �سيم�ن ون�س�سرت من م�سيق بريينغ �إىل 

كيب ه�رن، ومن نهر يانغت�سي �إىل قناة بناما، مرورً� بالكثري من �جلزر �ل�سغرية 

يف  �لأ�سليني  �ل�سكان  �إىل  زيارة  م�ساهد�ته  ومن  بينها.  �ل��قعة  و�لأرخبيات 

�سمال ك�ينزلند يف �أو�سرت�ليا، وج�لة على �لطريق �ل�سريع يف �أل�سكا، ووقفة يف 

جزر بيتكرين �ملنعزلة، وج�لة عرب ك�ريا �جلن�بية. وه� ي�ستك�سف �ل�سرر �لذي 

�سعابه  وتدمري  �لقمامة  بدو�مات  تل�يثه  من  �لهادئ،  باملحيط  �لب�سرية  �أحلقته 

وما  متا�سية  �إمرب�ط�ريات  من  �سهده  وما  �لذرية،  �لقنابل  و�ختبار  �ملرجانية 

�سي�سهده من ت�سادم للق�ى �لعظمى يف �لعامل.

فلورا قطر: 
توثيق 502 نوع 

من النباتات
هايل محمد �ل��وي. وز�رة 

�لبلدية و�لبيئة، قطر. 2015

بلغ عدد �لأن��ع �لنباتية �لمر�س�دة في قطر 502 

�نت�سار  �أماكن  وفي  م�ؤرخة  ب�س�ر  م�ثقة  ن�ع 

�أ�سدرته  �لذي  قطر«  »فل�ر�  كتاب  وفق  معينة، 

�لدكت�ر  �إع��د�ده  وت�لى  و�لبيئة  �لبلدية  وز�رة 

�لحقلية  �لمحا�سيل  خبير  �ل��وي  محمد  هايل 

و�لنباتات �لبرية في �ل�ز�رة.

وت��سيفًا  وت�سنيفًا  ت�ثيقًا  �لكتاب  يت�سمن 

و�لطبية  و�لرع�ية  �لبرية  �لنباتية  ل��اأن����ع 

�أ�سمائها  مع  قطر،  في  و�لغذ�ئية  و�لعطرية 

في  ت��جدها  �أماكن  وتحديد  و�لعلمية،  �لمحلية 

بيئة قطر، ومدى �نت�سارها �أكانت نادرة �أو فريدة 

�أو مهددة بالنقر��س �أو محدودة �أو مت��سطة �أو 

ج�لت  نتائج  على  بناء  وذلك  �لنت�سار.  و��سعة 

م�سح علمية ميد�نية ��ستمرت ع�سر �سن��ت من 

في  كافة  قطر  مناطق  و�سملت   ،2014 �إلى   2005

�لبر و�لرو�سات و�لمحميات و�لمز�رع و�لمدن.

�لرع�ية  �لمحلية،  �لبرية  �لأن����ع  من  �أح�سي 

 421 و�لدخيلة،  و�لغذ�ئية  و�لعطرية  و�لطبية 

�لمحا�سيل  �أن����ع  عدد  بلغ  بينما  نباتيًا،  ن�عًا 

متاأقلمًا.  �أو  محليًا  ن�عًا   27 و�لعلفية  �لحقلية 

و�أح�سي من �أ�سجار و�سجير�ت �لزينة �لمتائمة 

�أ�سجار  ومن  ن�عًا،   31 �لمحلية  �لظروف  مع 

�لمدخلة  �أو  �لمحلية  �لفاكهة  و�سجير�ت 

�لمتاأقلمة مع �لظروف �لمحلية 23 ن�عًا.

وقد �أدى �لت��سع �لزر�عي و�لعمر�ني على ح�ساب 

تدمير  �إلى  �لبرية  و�لمناطق  �لفطرية  �لحياة 

�لنباتية  لاأن��ع  �لطبيعية  �لم��ئل  من  �لعديد 

و�لمناخية  �لبيئية  �لع��مل  �أثرت  كما  �لبرية. 

�لقا�سية، كالجفاف و�نحبا�س �لأمطار في بع�س 

�لعالية  و�لمل�حة  �لمرتفعة  و�لحر�رة  �ل�سن��ت 

�لأحيائي.  �لتن�ع  على  �ل��ري،  ومياه  للتربة 

�لجائر  بالرعي  �أي�سًا  �لنباتية  �لحياة  وتاأثرت 

�لطبيعي  �لنت�سار  �أماكن  ��ستخد�م  وكثرة 

�إلى  �إ�سافًة  و�لتنزه،  �لترفيه  في  �لبرية  للنباتات 

وده�س  �لمكثف  كالحتطاب  �لإن�سان  تعديات 

�إلى  �أدى  ما  �لبيئي،  �ل�عي  وقلة  �ل�سيار�ت 

�لم��ئل  تلك  في  �لنباتية  �لأن����ع  بع�س  �ندثار 

�لطبيعية. وفي �لمقابل، �أدى �لت��سع في زر�عة 

و�لحد�ئق  �لزينة  ونباتات  �لعلف  محا�سيل 

�لغازية  �لنباتات  من  �لعديد  بذور  �إدخ��ال  �إلى 

�لمحا�سيل،  تلك  بذور  مع  و�لمتطفلة  و�ل�سارة 

تكن  لم  دخيلة  نباتية  �أن��ع  �نت�سار  عن  �أ�سفر  ما 

م�ج�دة �أ�سًا في �لبيئة �لقطرية.
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المفكرة البيئية

آذار )مارس( 2016

3-1
Solar Middle East

موؤمتر �لطاقة �ل�سم�سية لل�سرق �لأو�سط

دبي، �لإمار�ت.

www.solarmiddleeast.ae

22
يوم �ملياه �لعاملي

�سعاره هذه �ل�سنة: �ملاء و�ل�ظائف

www.unwater.org/worldwaterday

3/1-2/27
�ملوؤمتر �لعاملي ل�سيا�سات وبر�مج 

ت�سجيع �لدر�جات �لهو�ئية

تايبه، تاي��ن.

www.velo-city2016.com

18-12
�أ�سبوع علوم �لقطب �ل�سمايل

يجمع �مل�ؤ�س�سات �لدولية �لعاملة يف �لأبحاث 

�لقطبية. فريبانك�س، �أل�سكا، �ل�ليات 

www.assw2016.org      .ملتحدة�

17-15
�ملوؤمتر �لدويل لتخزين �لطاقة �ملتجددة

و�لقمة �لعاملية ملز�رع �لرياح �ل�سغرية

ه��س�م، �أملانيا.

www.energystorageconference.org
www.wwindea.org

نيسان )أبريل( 2016

5-4
موؤمتر �ملغرب لطاقة �ل�سم�س و�لرياح و�ملاء

�لرباط، �ملغرب.

http://moroccoswhprojects.com

6-4
موؤمتر �لطاقة �ملتجددة يف �ل�سرق �لأو�سط 

و�سمال �أفريقيا

مدينة �لك�يت، �لك�يت.

www.menarec.org

13-11
�ملوؤمتر �لدويل لل�سحة �لبيئية و�ملهنية

ب�تر�جايا، ماليزيا.

www.iceoh2016.org

20-18
�ملنتدى و�ملعر�س �لدويل �خلليجي 

للبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة

جدة، �ل�سع�دية.

www.gccenvironmentforum.com

22
يوم �لأر�س

�سعاره هذه �ل�سنة: �أ�سجار من �أجل �لأر�س

www.earthday.org

26-25
�ملوؤمتر �لدويل للحد من �لتلوث و�لبيئة 

�مل�ستد�مة

دبي، �لإمار�ت.

www.pollutioncontrol.conferenceseries.com

29-26
موؤمتر �لطاقة �حلر�رية �جلوفية

ريكيافيك، �أي�سلند�.

www.geothermalconference.is

أيار )مايو( 2016

26-23
موؤمتر �جلمعية �لأمريكية لطاقة �لرياح

ني� �أورلينز، ل�يزيانا، �ل�ليات �ملتحدة.

www.windpowerexpo.org

31
يوم بال تدخني

6/3-5/31
Project Lebanon 2016

م�سروع لبنان 2016

�ملعر�س �لتجاري �لدويل �حلادي و�لع�سرون 

مل��د ومعد�ت �لإن�ساء و�لبناء و�لتكن�ل�جيا 

�لبيئية يف لبنان و�ل�سرق �لأو�سط، بالتز�من 

مع معر�س طاقة لبنان، ويتخلله ي�م 3 م�ؤمتر 

EcORient للتقنيات �لبيئية و�ل�ستد�مة 
و�لطاقة �لنظيفة.

تنظيم �ل�سركة �لدولية للمعار�س. 

مركز بريوت �لدويل للمعار�س )بيال(، 

بريوت، لبنان.

هاتف: 5-959111)961+(

فاك�س: 5-959888)961+(

www.projectlebanon.com

لقاء دولي إلغاثة
أرخبيل ُسقطرى اليمني

�لعاملي  للرت�ث  �لعربي  �لإقليمي  �ملركز  ��ست�ساف 

لإغاثة  �لطارئة  �ل�ستجابة  خطة  ل��سع  دوليًا  لقاًء 

�لرت�ث �لعاملي يف �أرخبيل �سقطرى �لتابع لليمن.

�لعاملي  �ل��رت�ث  برنامج  مع  بالت�سارك  �للقاء  �أقيم 

و��ستهدف  �لطبيعة.  حلماية  �ل��دويل  لاحتاد 

يف  �ليمنية  �حلك�مة  م�ساعدة  �سبل  مناق�سة 

تعر�سه  بعد  �سقطرى  �أرخبيل  تاأهيل  �إعادة  عملية 

  ،2015 )ن�فمرب(  �لثاين  ت�سرين  خال  لاأعا�سري 

�ل�ستقر�ر  بعدم  �مل�قع  �س�ن  تاأثر  �إىل  �إ�سافة 

�ل�سيا�سي و�لأحد�ث �لتي ي�سهدها �ليمن.

�لرت�ث  قائمة  على  �أدرج  قطرى  �سُ �أرخبيل  �أن  يذكر 

�لأن��ع  من  كبرية  �أعد�دً�  وي�سم   .2008 عام  �لعاملي 

�لبحرية  و�حلي��نات  و�لطي�ر  و�لزو�حف  �لنباتية 

�لتي ل ت�جد يف �أي مكان �آخر يف �لعامل.

وزير البيئة األوسترالي 
»األفضل يف العالم«

مكت�م  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  دبي  حاكم  كّرم 

بجائزة  هانت  غريغ  �أو�سرت�ليا  يف  �لبيئة  وزي��ر 

�لقمة  خ��ال  وذل��ك  �ل��ع��امل«،  يف  وزي��ر  »�أف�سل 

�لعاملية للحك�مات �لتي عقدت يف دبي حتت �سعار 

»��ست�سر�ف حك�مات �مل�ستقبل«.

متنح  �لتي  �جلائزة  بهذه  للتكرمي  هانت  و�ختري 

�لبيئية  و�ملبادر�ت  جله�ده  تقديرً�  �لأوىل  للمرة 

خف�س  يف  �لأثر  بالغ  لها  وكان  قادها  �لتي  �ملبتكرة 

معدلت �لتل�ث و�لنبعاثات يف �أو�سرت�ليا ب��قع 93 

ملي�ن طن من �لكرب�ن. وقد تبنت �أو�سرت�ليا  خطة 

ت�سجري طم�حة لزرع 20 ملي�ن �سجرة بحل�ل �سنة 

�لت��سل  »��ستطعنا  كلمته:  يف  هانت  و�أكد   ،2020

�إىل نتيجة مهمة، وهي �إمكان �حلد من �لنبعاثات 

ويتمتع  بالقت�ساد.  �مل�سا�س  دون  من  �لكرب�نية 

�حتلت  �لتي  ملب�رن  مثل  �لكربى،  مدننا  من  كثري 

�ملرتبة �لأوىل عامليًا، ببيئة نظيفة وه��ء جيد«.

على  دولر  ملي�ن   120 نح�  �أو�سرت�ليا  و�أنفقت 

م�ساريع متخ�س�سة للحفاظ على �سعابها �ملرجانية 

تزويد  ومت  �ملياه.  ج�دة  حت�سني  خال  من  �ملهددة 

بالطاقة  �أو�سرت�ليا  يف  �ملنازل  من  �ملئة  يف   15

�أعلى  م�سجلة  منزل،  ملي�ن   2.4 ب��قع  �ل�سم�سية، 

معدل يف �لعامل بهذ� �ل�سدد. وخ�س�ست �حلك�مة 

وتعمل  �ملياه،  ن�عية  لتح�سني  دولر  ملي�ن   140

على �تفاق دويل لإنعا�س �لغابات �ملطرية.

�لعامل«  يف  وزي��ر  »�أف�سل  جائزة  غريغ  منح  وقد 

من  جلنة  خالها  قامت  �ساملة  تقييم  عملية  بعد 

م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  للحك�مات،  �لعاملية  �لقمة 

نفذها  م�سروع   100 بدر��سة  رويرتز«،  »ت�م�س�ن 

معايري  وفق  دولة،   80 من  �أكر  يف  حالي�ن  وزر�ء 

حياة  يف  و�لتاأثري  و�لأرقام  �حلقائق  �سملت  حمددة 

�لنا�س وجناح �لتنفيذ.



privileges of liferotanarewards.com
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بصفتك عضو � برنامج مكافآت روتانا احلصرية، ستحظى دائم� با�فضل. ابتداء� من حفاوة ال�حيب اخلاصة بكبار الشخصيات � أي من فنادق روتانا 
إ» العروض احلصرية � أفضل املطاعم. بكل بساطة، ستحظى باهتمام من نوع خاص ع¢ العديد من املزايا التي يحلم بها ا�خرون.

ل¯ستمتاع بأفضل العروض، تفضلوا بزيارة rotanarewards.com أو اتصلوا على 7744 800

مكافآت روتانا، حيث املزايا دائم� بانتظاركم! 

·  خصم يصل لغاية 50% على فاتورة الطعام
·  خصم 20% على املشروبات

·  خصم 20% على أسعار الغرف
·  خصم 20% على عضوية Bodylines السنوية

·  إمكانية املغادرة � وقت متأخر لغاية 6 مساء�
·  خصم 20% على االن�نت
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Tel:  +971 (0)4 706 0300 Fax: +971 (0)4 386 8777

alcazar–capital.com

Alcazar Capital Limited
(regulated by the DFSA)

Private Investments Advisory / Asset Management


