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هــذا ال�شهـــر
والتنمية عرب خدمة على  للبيئة  العربي  املنتدى  اأطلقه  البيئية  الرتبية  يف  برنامج  املدر�سة«  يف  »البيئة 

الإنرتنت )www.afed-ecoschool.org( لي�سبح متاحًا جلميع امل�ستخدمني يف العامل العربي. ويرافق 

ون�ساطات  الرئي�سية  البيئية  الق�سايا  حول  معلومات  يت�سمن  للأ�ساتذة  عملي  دليل  الإلكرتوين  املوقع 

بيئية  وم�سرحيات  واأغان  وثائقية  اأفلم  اإىل  اإ�سافة  املدر�سة،  يف  بيئي  ناد  اإن�ساء  وكيفية  متنوعة  بيئية 

ومل�سقات ميكن تنزيلها بحجم كبري عن الإنرتنت ل�ستخدامها يف املدار�س. وقد با�سرت مدار�س الظهران 

الأهلية يف ال�سعودية اعتماد هذا الربنامج متهيداً لإدخاله يف املناهج. وميكن لوزارات الرتبية والبيئة يف 

البلدان العربية كافة تعميمه على املدار�س، علمًا اأن الرتبية البيئية هي اأحد املوا�سيع الرئي�سية لربنامج 

عمل جمل�س الوزراء العرب امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة ل�سنة 2013.

اآن،  اأجل توفري فر�س عمل جديدة وحماية البيئة يف  واإذ يتنامى الهتمام العاملي بتخ�سري القت�ساد من 

»البيئة  لـ  كتبه  مقال  يف  املجال،  هذا  يف  عامليًا  الرائدة  اجلنوبية  كوريا  جتربة  الغلف  مو�سوع  يعر�س 

والتنمية« �سوجيل يونغ، رئي�س اللجنة الرئا�سية العليا للنمو الأخ�سر. ويف العدد اأي�سًا مذكرة املنتدى 

التي تعقد  املناخ  الدوحة حول تغري  ب�ساأن قمة  العرب  وامل�سوؤولني  الزعماء  اإىل  والتنمية  للبيئة  العربي 

يف نهاية هذا ال�سهر، اإ�سافة اإىل جدول اأعمال موؤمتر املنتدى حول الب�سمة البيئية العربية الذي يعقد يف 

بريوت نهاية هذا ال�سهر. ويحفل العدد مبوا�سيع عربية وعاملية خمتلفة، من التنقيب عن الغاز الطبيعي 

يف لبنان اإىل اأجمل �سور الطبيعة ل�سنة 2012.

''البيئة والتنمية''
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للموارد  المتوازنة  االإدارة  واعتماد  االأنظف،  االإنتاج  اأ�شاليب  الى  التحول  كلفة 
لكلفة  التقديرات  اأدنى  من  اأقل  تبقى  عالية،  كانت  مهما  التلوث،  من  والحد  الطبيعية، 

االأمين  غوريا،  اأنغل  ل�شان  على  جاء  اأنه  الكالم  هذا  اأهمية  وقوعه.  بعد  ال�شرر  معالجة 

للنمو  العالمي  المنتدى  نقا�شات  خالل  والتنمية،  االقت�شادي  التعاون  لمنظمة  العام 

الما�شي  في  اهتمامها  انح�شر  التي  فمنظمته،  كوبنهاغن.  في  الما�شي  ال�شهر  االأخ�شر 

هذا  اأن  باعتبار  االأع�شاء،  للبلدان  االجمالي  المحلي  الدخل  اأرقام  زيادة  على  العمل  في 

االقت�شاد  الى  بالتحول  الجدي  االهتمام  الى  موؤخرًا  اتجهت  للنمو،  الوحيد  المقيا�س  هو 

االأخ�شر، اأي النمو الذي يحترم محدوديات الموارد الطبيعية وقدرتها على التجدد. فال 

وجود للتنمية اذا تم اإهدار الموارد.

اأن  من  االأجيال،  تتوارثها  التي  الدهرية  الحكمة  عن  جوهره،  في  الكالم،  هذا  يختلف  ال 

الى  ي�شير  الدولية  االقت�شادية  الهيئات  من  اعتماده  اأن  غير  العالج.  من  خير  الوقاية 

منتدى  في  العالمية  ال�شركات  اأكبر  بع�س  روؤ�شاء  �شدد  وقد  االأزمنة.  عالمات  في  تحول 

كوبنهاغن على اأن التحول الى النمو االأخ�شر ال يمكن اأن ينتظر، اإذ اأن التاأخير قد يق�شي 

»فيليب�س«  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  لال�شتمرار.  قابلة  تنمية  لتحقيق  فر�شة  اأية  على 

فران�س فان هاوتن قال اإن الظروف االقت�شادية ال�شعبة وال�شغط على الموارد الطبيعية 

اأعلى  مردودًا  تعطي  حكيمة  اإدارة  الى  و�شواًل  والتناف�س،  لالبداع  حافزًا  تكون  اأن  يمكن 

الجميع،  على  فر�شها  يتم  عامة  �شيا�شات  يتطلب  هذا  لكن  اأقل.  موارد  ا�شتخدام  لقاء 

تاأمينًا لعدالة التناف�س.

واأكدت رئي�شة وزراء الدنمارك هيلي ثورننغ �شميت اأن بالدها نجحت في تحقيق معدالت 

عالية من النمو، وفي الوقت ذاته تخفي�س انبعاثات ثاني اأوك�شيد الكربون. وهذا يناق�س 

االعتقاد ال�شائد باأن رفع وتيرة التنمية ال بد اأن يترافق مع هدر الموارد وزيادة التلويث. 

جوهر »النمو االأخ�شر« هو تاأمين ظروف حياة اأف�شل للجميع، يمكن الحفاظ عليها في 

الم�شتقبل. لكن الكالم وحده لن يو�شل الى مكان. المطلوب �شخ ا�شتثمارات في االأبحاث 

والتدريب لتطوير تكنولوجيات جديدة تحافظ على التوازن الطبيعي وتوفر فر�س الحياة 

للنا�س في اآن. ولتحقيق الهدف في اأ�شرع وقت، يجب فر�س حزمة من التدابير المالية، 

من �شرائب وحوافز واإعفاءات. غير اأن التقدم ال ياأتي م�شادفة. فرئي�شة حكومة الدنمارك 

ومعظم وزرائها �شاركوا في جميع نقا�شات المنتدى، ال ليتحدثوا عن تجربتهم فقط، بل 

لال�شتفادة اأي�شًا من تجارب االآخرين واأفكارهم.

عن  المنتدى  في  تحدث  قطر،  في  الوطني  الغذائي  االأمن  برنامج  رئي�س  العطية،  فهد 

�شرورة التعاون بين الدول التي تعاني جفافًا وندرة في موارد المياه، في �شبيل التعا�شد 

هذه  داخل  المـوارد  اإدارة  ح�شن  في  طبعًا،  تكون،  البداية  م�شتركة.  حلول  واإيجاد 

البلدان، بحيث ت�شع معايير لحدود النمو تتنا�شب مع الموارد الطبيعية المتاحة والتي 

االأ�شا�شي  المعيار  هو  »التقدم«  يكون  اأن  �شرورة  الى  العطية  واأ�شار  تطويرها.  يمكن 

اأن النمو االأخ�شر في مفهومه ال�شامل يقود، بال�شرورة، الى  ولي�س »النمو« فقط. غير 

تحقيق التقدم.

بع�س الدول تتعامل مع النمو االأخ�شر الأنها تريده كاأداة لل�شير في ركاب موجة عالمية 

جارفة، لكنها ال توؤمن باأنها تحتاج اليه فعاًل. والبع�س االآخر يعرف اأنه يحتاج الى النمو 

االأخ�شر، لكنه ال يملك الدافع الى تحقيق متطلباته عبر خطوات عملية.

ففي  الدافع.  مع  الحاجة  جمع  الذي  العربية  المنطقة  في  البلدان  اأبرز  المغرب  يكون  قد 

مواجهة الفقر في موارد الطاقة التقليدية، قرر المغرب عدم تكرار اأخطاء الدول االأخرى 

والتوجه مبا�شرة نحو كفاءة الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة، خا�شة ال�شم�شية. والبلد 

ينفذ اليوم اأكثر البرامج طموحًا في العالم، للو�شول بالطاقة المتجددة الى ٤٠ في المئة 

من مجمل الطاقة في المغرب �شنة ٢٠٢٠. وتجربته ا�شتقطبت القدر االأكبر من االهتمام 

في منتدى كوبنهاغن. لقد و�شع برنامج الطاقة المتجددة المغرب في عين ال�شم�س.

اإلى  الوحيد  الطريق  هو  االأخ�شر  فالنمو  للم�شتقبل.  ال�شحيح  الخيار  اعتمد  المغرب 

النمو الم�شتدام.

            جنيــب �صعــب

املغرب يف عني ال�شم�س



)اأبريل(  ني�صان  �صهر  يف  �صاة  و�صعت 

واأنثيني،  ذكرين  توائم،  اأربعة  املن�صرم 

لدى اأحد �صغار املزارعني املغاربة يف بلدة 

غارمة يف كبدانة اجلنوبية، �صرق حمافظة 

بال  طبيعية  ولدة  يف  وذلك  النا�صور، 

البالغة  التوائم،  وجميع  بيطري.  تدخل 

هي  اأ�صهر،  �صبعة  نحو  حاليًا  العمر  من 

ب�صحة جيدة.

اأول  توائم  باأربعة  الولدة  هذه  وتعترب 

لأن  الوطني،  امل�صتوى  على  ورمبا  املحلي،  امل�صتوى  على  ت�صجل  حالة 

ن�صبة التوائم بني الأغنام اأقل مما هي بني املاعز. وبح�صب اإفادات وتقارير 

مربي الأغنام املحليني وجتار املوا�صي، مل ي�صبق ت�صجيل اأي ولدة باأربعة 

توائم بني الأغنام، لكنهم ل ي�صتبعدون حدوث الأمر لدى اإناث املاعز.

يربيها  راأ�صًا،   15 يتجاوز  ل  احلجم  �صغري  قطيع  اإىل  ال�صاة  هذه  وتنتمي 

الربيع  �صاحبها وفق نظام �صبه �صرحي يعتمد على املراعي خالل ف�صل 

ال�صيف وجزء من اخلريف.  الزراعية خالل ف�صل  املحا�صيل  وعلى بقايا 

اأما حني ي�صعب اإخراج القطيع اإىل املراعي عندما تكون مزروعة باحلبوب 

ال�صتوية، اأو حني ي�صح الكالأ ب�صبب انحبا�س الأمطار، فيطعمه �صاحبه 

بع�س الأعالف املنتجة حمليًا، كاله�صيم وال�صعري واخلرطال )ال�صوفان( 

والنخالة والتنب، وخالل هذه الفرتة ل يربح القطيع احلظرية.

املوارد  اأي معلومات عن  املغرب، ل تتوافر  املنت�صرة يف  القطعان  وك�صائر 

الوراثية لأفراد القطيع الذي تنتمي اإليه ال�صاة املنجبة لأربعة توائم، نظراً 

واحليوانات  املوا�صي  قطعان  اأفراد  ت�صجيل  نظام  وتعميم  تطبيق  لعدم 

امل�صتاأن�صة.

جل  يف  الوا�صع  النت�صار  ذات  املرباة  احليوانات  اأهم  من  الأغنام  وتعترب 

اأي بيت من البيوت الريفية.  املناطق املغربية، بحيث يكاد ل يخلو منها 

وهناك �صاللت عدة منها تبعاً ملناطق انت�صارها، وهي تختلف من حيث 

غيل  وبني  ومتح�صيت  الدمان  واأهمها  والإنتاجية،  ال�صكلية  ال�صفات 

اأولد جالل  املغرب تربية �صاللة  وال�صردي وبجعد. كما تنت�صر يف �صرق 

املناطق  اأما يف  التهريب من اجلزائر.  اأُدخلت عرب قنوات  التي  اجلزائرية، 

فتكون  وا�صع،  نطاق  على  الأغنام  برتبية  الظروف  فيها  ت�صمح  ل  التي 

القطعان ال�صغرية احلجم عبارة عن خليط من ال�صاللت املذكورة، حيث 

حال  هي  كما  والقامة،  واللون  ال�صكل  حيث  من  التجان�س  بعدم  تتميز 

قطيع ال�صاة املنجبة لأربعة توائم.

حالة نادرة: �شاة ت�شع اأربعة توائم يف املغرب

ر�سائـــل
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تلفزيون »البيئة والتنمية«؟

جملة  قيمة  يف  البيئي  بال�شاأن  مهتم  اأي  ي�شك  ال 

»البيئة والتنمية«. فهي لي�شت جمرد ن�شرة بيئية 

لنظام  موؤ�ش�س  بل  ال  بيئي،  مرجع  هي  ما  بقدر 

اقت�شادي متكامل هو االقت�شاد االأخ�شر.

عربيًا  وا�شع  نطاق  على  تن�شر  املجلة  تكن  ولئن 

االإعالم  اأن  اإال  القراء،  من  كبري  عدد  ولها  وعامليًا، 

قارناه  ما  اإذا  االنت�شار  حمدود  يبقى  املكتوب 

باالإعالم املرئي وحتديدًا التلفزيوين.

قناة  والتنمية«  »البيئة  ملجلة  ت�شبح  ال  فلم 

االإعالمني  وتو�شعها  انت�شارها  يف  تزيد  ف�شائية، 

اإىل  البيئية  وتوجهاتها  اأفكارها  اإي�شال  وبالتايل 

العامل،  اأنحاء  يف  املتلقني  من  ممكن  عدد  اأكرب 

خا�شة اإذا كانت القناة ناطقة بلغات عدة: العربية 

واالإنكليزية والفرن�شية...

متابعة  القناة  هذه  بف�شل  حتمًا  لنا  و�شيت�شنى 

كموؤمترات  الهواء،  على  مبا�شرة  البيئية  االأحداث 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( وغريها من 

املوؤمترات االإقليمية والعاملية، اإ�شافة اإىل ما ميكن 

اأن تنتجه القناة من برامج حوارية وعلمية.

عن  كتابيًا   االنت�شار:  ثالثية  املجلة،  ت�شبح  هكذا 

طريق املجلة، ومرئيًا عن طريق القناة الف�شائية، 

�شبكة  على  موقعها  طريق  عن  واإلكرتونيًا 

عميقة  درا�شات  االأمر  يتطلب  رمبا  االإنرتنت. 

وا�شتثمارات هامة، لكنه لن يكون �شعبًا على رائد 

البيئة واالإعالم البيئي االأ�شتاذ جنيب �شعب.

�صفيان املقراين، تون�س

ال�صهابي امليلود، كاتب تعاونية الت�ضامن الزراعية، كبدانة، املغرب

ري بالقوارير

)�صبتمرب(  اأيلول  عدد  يف  قراأت 

»البيئة  جملة  من   2012

تقنية  عن  مقاًل  والتنمية« 

املاء«.  »�صندوق  بوا�صطة  الري 

اأعر�س  اأن  اأود  هذا  على  وتعقيبًا 

مماثل،  اأ�صلوب  يف  خربتنا  لكم 

راجني اأن ي�صتفيد منه القراء.

املاء  قوارير  ا�صتعمال  ميكن 

لهذا  البال�صتيكية  واملرطبات 

تعطي  وهي  نف�صه،  الغر�س 

نتائج م�صابهة لتلك التي يعطيها 

�صندوق املاء. وذلك بالأ�صلوب الآتي:

مُتالأ القارورة باملاء، وُتغرز فوهتها يف الرتاب بالقرب من البذرة اأو ال�صتلة. فتبداأ الرتبة بامت�صا�س 

املاء من القارورة، وي�صتمر ذلك لفرتة بني 10 اأيام و20 يومًا حتى تفرغ القارورة. تكون الرتبة رطبة 

خالل هذه الفرتة، وحت�صل البذور وال�صتول على حاجتها من املاء، حتى تثبت جذورها يف الأر�س 

وت�صتطيع العي�س يف رطوبة الرتبة الطبيعية.

الفارغة  القوارير  اإعادة ا�صتعمال  املادية، كما يتيح  املاء والكلفة  الري يوفر كثرياً من  النوع من  هذا 

بدل رميها يف القمامة.

وميكن ا�صتعمال هذا الأ�صلوب يف ري احلدائق املنزلية، خ�صو�صًا حني ي�صافر اأهل البيت لفرتة زمنية 

طويلة، وكذلك يف زراعة اخل�صر والأ�صجار يف م�صاحات زراعية ميكن اأن ت�صل اإىل 1000 مرت مربع.

جتربتنا يف زراعة �صتول الفلفل والبندورة واخل�س وامللفوف اأعطت نتائج مميزة يف الإنتاج وخ�صرة 

الأر�س. وال�صور املرفقة دليل على ذلك، وهي من مزرعة اإخوتي يف مدينة اخلليل الفل�صطينية.

عبد الرحيم القوا�صمي،  عمان، الأردن





حكايتي مع »�شكمال«

 مارون ب�صارة 

را�ضانا، البرتون، �ضمال لبنان

»اأو�شوايا« يف �شيافة »الأر�س ـ لبنان«

لبنان  زار  لبنان«،  ـ  »اأر�س  جمعية  من  بدعوة 

املعد  هولوه،  نيكوال  الفرن�شي  البيئي  النا�شط 

يعرف  الذي  الوثائقي  »اأ�شوايا«  لربنامج  واملقدم 

العامل  يف  البيئية  اخل�شائ�س  اىل  امل�شاهدين 

فيها  اطلع  بجولة  وقام  اأ�شقاعه.  يف  التجوال  عرب 

الورقية  النفايات  تدوير  واإعادة  فرز  طرق  على 

تقوم  التي  والزجاجية  والبال�شتيكية  والكرتونية 

التي  امل�شابة  الطيور  بع�س  وعاين  اجلمعية،  بها 

ال�شقور  مثل  �شرعية  غري  بطريقة  ا�شطيادها  مت 

والن�شور والبوا�شق والتي تهتم اجلمعية بتطبيبها 

واإعادة تاأهيلها متهيدًا الإطالقها.

بعد ذلك، قمنا معه بزيارة اىل غابة خندق الرهبان 

منذ  ب�شيانتها  اجلمعية  تتكفل  التي  بعبدا،  يف 

التي  والنباتات  االأ�شجار  اإىل  فتعرف   .١٩٩٥ العام 

ر�سائـــل

»�صكمال«  مطعم  مع  حكايتي 

ببيئته  متّيم  عا�صق  حكاية 

ما  وبكل  بالفنون  وطبيعتها، 

ولدُت  وقد  ل  كيف  عتيق.  هو 

�صمال  يف  را�صانا،  يف  وترعرعُت 

جاور  القدمي  وبيتنا  لبنان، 

متاثيل زرعها الأخوة ب�صبو�س يف 

كل زوايا �صيعتنا.

خ�صبي  باب  اأول  مع  امل�صوار  بداأ 

قرب  اأ�صحابه  رماه  قدمي 

كل  عن  متخلني  نفايات،  برميل 

ا�صتبدلوه  اأن  بعد  الذكريات، 

يف  الباب  حملُت  حديث.  بباب 

وجّملته  قريتي،  اىل  �صيارتي 

الذي  البيئي  املطعم  باب  لي�صبح 

كنت اأ�صعى اإليه.

تراثيًا  متحفًا  بـ«�صكمال«  حلمت 

بيدي  اأبنيه  لبنانيًا  ومطعمًا 

اأ�صتعمل كل ما  مب�صاعدة والدي. 

وقطع  ونوافذ  اأبواب  من  جنمعه 

اأ�صحابها،  اأثاث قدمية تخلى عنها 

ونطور فكرة حتويل وتدوير ما مت 

رميه بدل اإتالفه اأو حرقه اأو رميه.

مميزة،  »�صكمال«  حيطان 

الزجاج  قناين  عليها  ترا�صفت 

الفارغة، عابقة برائحة امل�صروبات 

املكان هويته  اأنواعها لتعطي  على 

الداخلية  اخلا�صة. زينة احليطان 

فحطت  اأ�صحابها  رماها  مقتنيات 

يف »�صكمال« بكل احرتام وتقدير.

من  �صنعُتها  »�صكمال«  طاولت 

الرياح  مداعبة  من  تعبت  نوافذ 

ونفوها،  منها  اأ�صحابها  وتعب 

»�صكمال«  يف  ُبعثت  اأن  فكان 

تقدمي  ة  من�صّ اأما  طاولت.  اأجمل 

رائعة  حتفة  فهي  امل�صروبات 

مع  �صديق  ام  ر�صّ ونفذها  �صممها 

م�صتعماًل  الدقيقة،  التفا�صيل  كل 

ما جمعته من اأخ�صاب.

اللبنانية  الأطباق  ذكر  اأُغفل  ولن 

ال�صهية التي اأقدمها لرواد املطعم، 

وحّم�س  وتبولة  حارة  �صمكة  من 

و�صلطات طبيعية ع�صوية.

حكايتي مع »�صكمال« لن تنتهي ما 

دام هنالك اأنا�س يحكمون بالإعدام 

وخزائنهم  ونوافذهم  اأبوابهم  على 

ويرحلونها  القدمية،  وطاولتهم 

اآبهني  غري  الزبالة«،  »برميل  اىل 

القدمي  هذا  ا�صتعمال  باإعادة 

يحكمون  اأنا�س  والأخطر،  الغايل. 

بقناٍن  حرقًا  بالعدام  بيئتنا  على 

ب�صكل  مرمية  زجاجية  واألواح 

حرارتها  ترتفع  طبيعة  يف  عبثي 

عامًا بعد اآخر.

لـ«�صكمال«  ع�صقي  فهل  وبعد، 

غير مبرر؟

مدخل مطعم »�سكمال«: �سجرة زيتون، واأبواب عتيقة اأعيد ا�ستعمالها، وجدار من القناين الفارغة

هاتف املطعم 

نيكوال هولوه يت�سلق برج املراقبة

من  نوعًا  ع�شرين  على  وتزيد  الغابة  يف  تنمو 

االأ�شجار واأكرث من مئة نوع من االأع�شاب الطبية، 

التي  والزائرة  املتوطنة  الطيور  مئات  اإىل  اإ�شافة 

تتخذ من غابة بعبدا مالذًا  لها.

اللقاء  يف  امل�شاركة  البيئية  اجلمعيات  وقامت 

حممية  كجمعية  ن�شاطاتها،  اىل  الزائر  بتعريف 

يف  البيئة  على  احلفاظ  وجمعية  مو�شى  جبل 

وادي  يف  ا�شمه  حتمل  اأرزة  زرعت  التي  ب�شري 

قنوبني.

الغابة  يف  املراقبة  برج  يزور  اأن  اال  هولوه  واأبى 

ليمار�س ريا�شة الت�شلق التي يهواها، اإذ اأن الربج 

من  لالأرجل  ودعامات  لالأيدي  مبما�شك  جمهز 

اأجل حمبي ريا�شة الت�شلق.

�صعيد عبدالباقي

ال�ضوف، لبنان
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طاولة اأُنقذت من مكب النفايات



هـــذه  بع�س الموا�شيع على جدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي الخام�س للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، الذي يعقد في 29ـ  30 ت�شرين 
الثاني )نوفمبر( 2012 في بيروت. للمّرة الأولى، يعر�س في الموؤتمر اأطل�س للب�شمة البيئية ي�شتك�شف محدوديات الموارد في البلدان العربية 

من منظور القدرة التجديدية للطبيعة. 

موؤتمر »اأفد« عن خيارات البقاء وفر�س ال�شتدامة في البلدان العربية �شوف ي�شاعد في ترويج مفهوم الح�شابات الإيكولوجية والعمل على دمجها 

في �شنع القرار، وذلك لعر�س الحقائق كمقدمة لمواجهة التحديات واإيجاد م�شارات بديلة للتنمية بروح ايجابية.

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

هل ت�ستطيع المنطقة العربية  اأن تكون مكتفية ذاتيًا بالغذاء والمياه؟  •
هل باإمكان التعاون الإقليمي مع اإدارة �سليمة للموارد اأن يوفر الحل؟  •

الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين الثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ انتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  خيارات البقاء في البلدان العربية

 info@afedonline.org        +961  1 321900 :للمعلومـــات حول  الرعاية والت�سجيل:  هاتف: 321800 1  961+    فاك�س
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بع�ض �لمتحدثين في م�ؤتمر »�أفد« 2012
Annual Conference of the Arab Forum for 

Environment and Development (AFED)
Beirut, 29-30 November 2012

خيارات البقـاء

في البلدان العربية

الم�ؤتمر  م��ض�ع  ه�  العربية«  البلدان  في  البقاء  خيارات  البيئية:  »الب�ضمة 

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

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

ال��م���ارد  لت�فير  العالمي،  الحي�ي  ال��غ��اف  على  بالطلب  ومقارنته  البيئية 

ال��ذي  التقرير  ي�ضاعد  اأن  الم�ؤمل  وم��ن  ���ض���اء.  ح��د  على  النفايات  وا�ضتيعاب 

يعده المنتدى ح�ل خيارات اال�ضتدامة في الدول العربية على تعزيز مفه�م 

الح�ضابات البيئية والتحرك نح� التكامل في عملية �ضنع القرار.

كلف »اأفد« �ضبكة الب�ضمة العالمية )GFN( اإعداد اأطل�س الب�ضمة البيئية للدول 

العربية، ا�ضتناداً اإلى اأحدث البيانات. و�ض�ف يعر�س هذا االأطل�س درا�ضة الم�ارد 

ال�ضكان  ع��دد  اأ�ضا�س  على  اال�ضتدامة  خ��ي��ارات  وتحليل  بلد،  ك��ل  ف��ي  الطبيعية 

وم�ضت�يات االإنتاج واال�ضتهاك واأنماط التنمية المختلفة. ويجري حالياً و�ضع 

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

المحتملة للتعاون والتكامل في اإدارة الم�ارد.

الب�صمة
البيئيـة
الب�صمة
البيئيـة

ي�ضرف على التقرير الذي يعلن عنه في الم�ؤتمر فريق من كبار الخبراء والعلماء 

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

ت�ضمن ا�ضتمرارية المجتمعات العربية، وفي بع�س الحاالت تاأمين فر�س البقاء 

 ،GFN نف�ضها، وذلك بناًء على نتائج اأطل�س الب�ضمة البيئية العربية الذي اأعدته

با�ضراف رئي�س ال�ضبكة وم�ؤ�ض�س »الب�ضمة البيئية العالمية« ماتي�س واكرناغل. 

وي�ضتفيد التقرير من النتائج التي ت��ضلت اإليها تقارير »اأفد« ال�ضن�ية عن و�ضع 

البيئة العربية. ين�ضق عمل الفريق نجيب �ضعب، اأمين عام »اأفد«،  وت�ضم اللجنة 

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

المتحدة للبيئة، والدكت�ر محمد الع�ضري، الرئي�س التنفيذي ال�ضابق لمرفق 

البيئة العالمي، والدكت�ر عدنان بدران، رئي�س  وزراء االأردن ال�ضابق، والدكت�ر 

عبد الرحمن الع��ضي، المدير التنفيذي للمنظمة االإقليمية لحماية البيئة 

البحرية ووزير ال�ضحة ال�ضابق في الك�يت. وي�ضمل فريق الخبراء العاملين 

البيئية  االإدارة  برنامج  مدير  عبدالجليل،  ابراهيم  الدكت�ر  التقرير  على 

الرئا�ضية  اللجنة  رئي�س  ي�نغ،  �ض�جيل  والدكت�ر  العربي،  الخليج  في جامعة 

الم�ضت�ضارين  كبار  من  �ضادق،  عبدالكريم  والدكت�ر  االأخ�ضر،  للنم�  الك�رية 

وب�ضار  العربية،  االقت�ضادية  للتنمية  الك�يتي  ال�ضندوق  ف��ي  االقت�ضاديين 

زيت�ن مدير البرامج في »اأفد«.

الموؤتمر ال�صنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   

بيـروت، 29 ـ 30 ت�شـرين �لثـاني/ ن�فمبـر 2012

ج�ليا ل�فيفر

المديرة العامة،  االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

م�شطفى ح�شين كامل
وزير البيئة، م�صر

ر��شد بن فهد

وزير البيئة والمياه،  االإمارات

رز�ن �لمبارك
االأمين العام  

هيئة البيئة اأبوظبي

ماتي�ض و�كرناغل
الرئي�س

�صبكة الب�صمة العالمية

محمد �لع�شري
رئي�س �صبكة الطاقة المتجددة 21

الرئي�س ال�صابق، مرفق البيئة العالمي

�أ�شماء �لقا�شمي
 رئي�صة كر�صي »المياه والمراأة 

وقوة القرار«، اليون�صكو

�ش�جيل ي�نغ 
رئي�س اللجنة الرئا�صية

للنمو االأخ�صر، كوريا

ح�شن عبد�لقادر هالل
وزيرالبيئة والغابات والتنمية 

العمرانية، ال�صودان

عدنان بدر�ن
رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء االأردن ال�صابق

مامية �لبنه
وزيرة البيئة

تون�س

ريم�ن ع�دة
رئي�س مجل�س االإدارة

مجموعة بنك عودة �صرادار
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اخلمي�س  29 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

Registration
Opening Ceremony
 - Curtain - Raiser: That they may have life (Documentary)
 - Welcome Word: H.E. Dr. Adnan Badran, Chairman, AFED Board of Trustees
 - Overview: AFED 2012 Report: Najib Saab, Secretary General, AFED
 - Official Sponsor: Razan Al-Mubarak, Secretary General, EAD 
 - Keynote Address: Julia Matron-Lefévre, Director General,
  International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
Patron Address: President of the Republic of Lebanon

       H.E. General Michel Sleiman

Coffee Break-Networking

REPORT PRESENTATION
Ecological Footprint and Sustainability Options in Arab Countries
 Testimonial: H.E. Dr. Moustafa Hussein Kamel, Minister of  
  Environment, Egypt
 - Najib Saab, AFED Secretary General and report editor -  
  AFED Report Results 
 - Dr. Mathis Wackernagel, President, Global Footprint  
  Network - Global Perspective: Footprint versus GDP

PANEL I 
Sustainable Energy
 - Testimonial: H.E. Fouad Doueiri, Minister of Energy and  Environment, Morocco
 Moderator: H.E. Dr. Nadia Makram Obeid, Director General, CEDARE
 - Dr. Ibrahim Abdelgelil, Director, Environment Management  
  Program, Arabian Gulf University, Manama
 - Dr. Tareq Emtairah, Executive Director, Regional Center for  
  Renewabble Energy and Energy Efficiency (RCREEE), Cairo
 - Majid Jaafar, CEO, Crescent Petroleum, Sharjah, UAE
General Discussion
Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls) 

GLOBAL FOOTPRINT – THE PRINCIPLES AND THE UAE EXAMPLE
Presentation by Environment Agency-Abu Dhabi and Global  Footprint Network
 
FUTURE LEADERS FORUM 
Arab youth speak out on the right of future generations to resources 

PANEL II 
Food, Water and Patterns of Production and Consumption
 Testimonial: H.E. Hassan Abdelgadir Hilal, Minister of  
  Environment, Forestry and Physical Development, Sudan 
 Moderator: Dr. Asma El-Kasmi, UNESCO Chair, Water, Women and Decision
 - Dr. Abdulkarim Sadik, Senior Economist, Kuwait Fund 
 - Bashar Zeitoon, Program Director, AFED
MINISTERIAL PANEL
Sustainability Options: Policies for Survival and Growth
Round Table with 6 ministers (Economy, Environment, Water, Planning)

FRIDAY 30 NOVEMBER 2012
SPECIAL DEBATE: BEYOND RIO+20, TOWARDS COP18
 Testimonial: H.E. Dr. Abdelrahman Awadi, ED, ROPME, Kuwait
 - Dr. Mohamed El-Ashry, President, REN 21, Former CEO,GEF
 - Sus Ulbaek, Global Challenges Ambassador, Denmark

PANEL III
 Role of Business in Reducing Ecological Footprint
 Moderator: Raji Hattar, DG, CSR, ARAMEX, Jordan
 - Nabil Habayeb, President GE Middle East and Africa
 - Dr. Talal Shair, CEO, Cristal Global, Saudi Arabia
 - Samer Younes, Vice Chairman & Managing Director, Kharafi National, Kuwait
 - Maroun Semaan, President, Petrofac, UAE
 - Pierre Doumet, CEO, Cementerie National, Lebanon

Coffee Break-Networking

PANEL IV
Green Economy and Footprint
 Testimonial: H.E. Dr. Youssef Abu Safiyyeh, Minister of  Environment, Palestine 
 Moderator: Dr. Mathis Wackernagel, President, Global Footprint Network
 - H.E. Raymond Audi, CEO, Bank Audi
 - Christian Avérous, Vice-Chair, Plan Bleu, France
 - Carsten Schmitz-Hoffmann, Head of Section, Trade  
  and Standards, German International Cooperation (GIZ)

General Discussion
Lunch Break and Thematic Roundtables (Concurrently:  
 Byblos & Berytus Halls, snacks are served in the halls). 

IUCN REGIONAL PARTNERS PLATFORM 
Working for a better resource management in the Arab countries 
ESCWA
Regional Cooperation Programs and Resource Efficiency

HIGH LEVEL PANEL  and Closing Plenary 
Ministers and Corporate Leaders: Concluding debate and Recommendations

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

10:30 - 10:00

11:30 - 10:30

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

17:00 - 16:00

10:00 - 09:00

11:00 - 10:00

11:30 - 11:00

12:30 - 11:30

13:00 - 12:30

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

15:00 - 13:00

16:00 - 15:00

الت�شجيل
حفل االفتتاح

فيلم وثائقي: لتكون لهم حياة ــ   

كلمة �لفتتاح: معايل د. عدنان بدران، رئي�س جمل�س �لأمناء، �أفد ــ    

جنيب �شعب، �لأمني �لعام، �أفد عر�س عام: تقرير اأفد 2012،  ــ   

كلمة: هيئة البيئة ـ اأبوظبي، رزان املبارك، �لأمني �لعام، هيئة �لبيئة ــ    

IUCN كلمة رئي�سية: جوليا لوفيفر، �ملديرة �لعامة ـ �لحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة ــ    

كلمة راعي احلفل: فخامة رئي�س اجلمهورية اللبنانية  
                                                  العماد مي�شال �شليمان

ا�شرتاحة

تقدمي التقرير  
الب�شمة البيئية وخيارات البقاء يف البلدان العربية

�شهادة: معايل د. م�ش�شفى ح�شني كامل  

وزير �لبيئة، م�سر   

جنيب �شعب، �لأمني �لعام، �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية، �ملحرر �لرئي�سي ـ   ــ   

نتائج تقرير �أفد 2012   

د. ماتي�س واكرناغل، �لرئي�س، �سبكة �لب�سمة �لبيئية �لعاملية ــ   
نـظرة �ساملة: �لب�سمة �لبيئية مقابل �لناجت �ملحلي �لإجمايل    

اجلل�شة االأوىل
الطاقة امل�شتدامة

�شهادة: معايل فوؤاد دويري، وزير �لطاقة و�لبيئة، �ملغرب ــ   
مديرة �جلل�سة: معايل د. نادية مكرم عبيد، �ملديرة �لتنفيذية، �سيد�ري  

د. ابراهيم عبداجلليل، مدير برنامج �لإد�رة �لبيئية، جامعة �خلليج �لعربي، �ملنامة ــ   
د. طارق اأمطريه، �ملدير �لتنفيذي، �ملركز �لأقليمي للطاقة �ملتجددة وكفاءة   ــ   

�لطاقة،�لقاهرة    

جميد جعفر، رئي�س جمل�س �لإد�رة، نفط �لهالل، �ل�سارقة ــ   

نقا�س

غداء وجل�شات ت�شاورية 
)بالتزامن: قاعة بيبلو�س وقاعة برييتو�س، وجبات خفيفة يف �لقاعتني �أثناء �جلل�ستني( 

الب�شمة البيئية العاملية ـ املبادئ ومثال دولة االإمارات العربية املتحدة
عر�س هيئة �لبيئة ــ �أبوظبي و�سبكة �لب�سمة �لبيئية �لعاملية 

منتدى قادة امل�شتقبل
�ل�سباب �لعربي يتحدثون عن �حلق باملو�رد لالأجيال �لقادمة 

اجلل�شة الثانية
الغذاء واملاء واأمناط االنتاج واال�شتهالك

�شهادة: معايل ح�شن عبدالقادر هالل، وزير�لبيئة و�لغابات و�لتنمية    
�لعمر�نية، �ل�سود�ن  

مديرة �جلل�سة:  د. اأ�شماء القا�شمي، رئي�سة كر�سي “�ملياه و�ملر�أة وقوة �لقر�ر”، �ليون�سكو  

د. عبد الكرمي �شادق، كبري �لقت�ساديني، �ل�سندوق �لكويتي للتنمية  ــ   

ب�شار زيتون، مدير �لرب�مج، �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية ــ   

جل�شة وزارية 
خيارات اال�شتدامة: �شيا�شات البقاء والنمو

طاولة م�ستديرة مب�ساركة 6 وزر�ء )�لقت�ساد، �لبيئة، �ملياه، �لتخطيط(

اجلمعة  30 ت�شرين الثاين/نوفمرب 2012

COP 18 حوار خا�س: ما بعد قمة ريو، نحو موؤمتر تغري املناخ
�شهادة: معايل د. عبدالرحمن العو�شي، وزير �ل�سحة �ل�سابق، �لكويت، �ل�سكرتري �لتنفيذي، رومبي  

GEF ،لرئي�س �لتنفيذي �ل�سابق� ،REN21 د. حممد الع�شري،  رئي�س ــ    

�شعادة �شوزان اأولبايك، �سفرية �لتحديات �لعاملية وز�رة �خلارجية، �لدمنارك ــ   

اجلل�شة الثالثة
دور قطاع االأعمال يف خف�س الب�شمة البيئية

مدير �جلل�سة:   راجي حرت، مدير عمليات �لتنمية �مل�ستد�مة، �أر�مك�س، �لأردن   

نبيل حبايب، �لرئي�س �لتنفيذي، جنـر�ل �إلكرتيك �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا ــ   

د. طالل ال�شاعر، رئي�س جمل�س �لد�رة، كري�ستال �لعاملية،�ململكة �لعربية �ل�سعودية ــ   

�شامر يون�س، نائب �لرئي�س و�ملدير �لعام، خر�فـي نا�سيونال، �لكويت ــ   

مارون �شمعان، �لرئي�س، برتوفاك، �ل�سارقة، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ــ   

بيار �شومط، رئي�س جمل�س �لد�رة، �سركة �لرت�بة �لوطنية، لبنان ــ   

ا�شرتاحة

اجلل�شة الرابعة
االقت�شاد االأخ�شر والب�شمة البيئية

�شهادة: معايل د. يو�شف اأبو �شفيه، وزير�لبيئة، فل�سطني  

مدير �جلل�سة:  د. ماتي�س واكرناغل، �لرئي�س، �سبكة �لب�سمة �لبيئية �لعاملية   

معايل رميون عوده، رئي�س جمل�س �لد�رة، بنك عوده  ــ   

كري�شتيان اأفريو، نائب �لرئي�س، �ملخطط �لأزرق، فرن�سا ــ   

كار�شنت �شميتز هوفمان، رئي�س ق�سم �لتجارة و�ملعايري، �لوكالة �لأملانية   ــ   

للتعاون �لدويل   

مناق�شة عامة

غداء وجل�شات ت�شاورية
)بالتزامن: قاعة بيبلو�س وقاعة برييتو�س، وجبات خفيفة يف �لقاعتني �أثناء �جلل�ستني( 

 

IUCN منرب ال�شركاء االقليميني لالحتاد الدويل حلماية الطبيعة
�لعمل على �إد�رة �أف�سل للمو�رد يف �لبلد�ن �لعربية

االإ�شكوا 
بر�مج �لتعاون �لإقليمي وكفاءة �ملو�رد

جل�شة رفيعة امل�شتوى و�جلل�سة �خلتامية
وزراء وروؤ�شاء �شركات: مناق�سة ختامية وتو�سيات

THURSDAY 29 NOVEMBER 2012
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الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

بيروت، 29 ـ 30 ت�شرين الثاني/ نوفمبر 2012

Accommodation

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

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

Other Hotels:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Exp. Date: ––––––––––––

Registration Form Send not later than 15 Novemver 2012
Please send the completed form by post or fax

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

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

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

FULL NAME: 

Position:

Company Name

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE Mailing ADDRESS: 

Name:

Telephone:

Address::

City:

Country:

الإقامـــة

حال  في  والتاأ�شيرة  الإقامة  ترتيبات  يتوّلى  اأن  الم�شترك  على 

الخا�شة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�شرة  اإليها،  الحاجة 

اتفقت  وقد  غرفة.  لت�أمين  �سريعً�  ب�لحجز  الم�س�ركين  نن�سح 

�شكرتارية الموؤتمر مع عدد من الفنادق لتاأمين اأ�شعار مخف�شة 

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

ا�سـتمـــارة الـت�سجيــل للإر�سال قبل 15 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2012
يرجى ار�سال الق�سيمة بالبريد اأو الفاك�س على عنوان الأمانة العامة للمنتدى:

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

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

ال�سم وال�سهرة:

المن�سب:

ا�سم ال�سركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�سال الفاتورة:

ال�سم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�سوم الت�سجيل

- ر�سم الت�سجيل لل�سخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�سم الت�سجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�سخ�س الواحد

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

  للمنتدى www.afedonline.org للح�سول على التعرفة الخا�سة

ملحظة: ر�شم الت�شجيل ي�شمل ح�شور جميع الجل�شات، الح�شول على التقارير

والمن�شورات وجميع المواد المتعّلقة بالموؤتمر، الوجبات الخفيفة خالل اال�شتراحات.

ال ي�شمل ر�شم الت�شجيل م�شاريف ال�شفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�ساب المنتدى:

اأو بوا�شطة �شيك م�شرفي باإ�شم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو بوا�شطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز
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higher
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اإجنـاح قمة الدوحة واجب على   الـدول العربيـة
�أعدهـا  �لعرب،  و�لم�س�ؤولين  �لزعماء  �إلى  مذكرة  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  قدم 

للم�ساهمة فـي �ل��س�ل �لـى م��قف عربية فاعلة فـي قمة تغّير �لمناخ �لتي تعقد في �لدوحة 

�لمفاو�سات  تت�لى  �لتي  �لمخت�سة  �لحك�مية  �لهيئات  مع  ناق�سها  كما  �ل�سهر.  هذ�  نهاية 

�لمناخية، مبديًا ��ستعد�ده لتقديم �أية ��ست�سار�ت لدعم �لم�قف �لعربي في �لمفاو�سات. و�أمل 

�اليجابي  �لعربي  �لح�س�ر  الإثبات  فر�سة  �لمناخ  تغّير  ح�ل  �لدوحة  قمة  تك�ن  �أن  �لمنتدى 

�لفاعل، فيك�ن �لعرب، كاأ�سحاب م�سلحة، �سركاء في �سنع �لقر�ر �ل�سائب. وُيذكر �أن وفدً� 

من �لمنتدى ي�سارك في �لقمة، وينظم ن�ساطات ولقاء�ت متعددة، �أبرزها ندوة ح�ل دور قطاع 

�الأعمال �لعربي في �لتح�ل �إلى �قت�ساد قليل �لكرب�ن. في ما ياأتي ن�ص �لمذكرة

مذكرة �ملنتدى �لعربي للبيئـة و�لتنميـة ب�ساأن قمة �لدوحـة      ح�ل تغّي �ملناخ
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الطاقة  م�صادر  واعتماد  وتطوير  التقليدية  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة 

المتجددة

الآن  وتنفذ  تطور  النامية  الدول  من  وكثير  تقريبًا  ال�صناعية  الدول  جميع 

خططًا وطنية لكفاءة ا�صتخدام الطاقة. على الدول العربية اأن تكون جزءًا من 

هذا التوجه العالمي، فت�صع اأهدافًا لتر�صيد انتاج الطاقة وا�صتهالكها، مرتبطة 

بجدول زمني محدد. ول بد من تطوير واعتماد اأ�صاليب متفق عليها لقيا�س 

كفاءة الطاقة ومعايير لتحديد ن�صب التخفي�صات المحققة. وعلى �صكرتارية 

اأن تتولى ت�صجيل اللتزامات الوطنية ومراقبة تنفيذها،  اتفاقية تغير المناخ 

هدف  و�صع  العربية  للدول  يمكن  واقليمية.  عالمية  خطط  من  جزءًا  لت�صبح 

 ،2020 �صنة  حلول  مع  المئة  في   20 عن  يقل  ل  بما  الطاقة  كفاءة  لتح�صين 

بمعدل 2% �صنويًا، والعمل لجعل هذا هدفًا دوليًا متفقًا عليه.

اأما في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، فعلى الرغم من الفكرة ال�صائعة عن 

اأ�صرع القطاعات تطورًا في العالم،  اأنها اليوم واحدة من  اإل  اأنها غالية الثمن، 

بحيث و�صلت ال�صتثمارات فيها الى 256 بليون دولر عام 2011، وهذا يوازي 

�صتة اأ�صعاف ما كانت عليه عام 2004 على الم�صتوى العالمي. وقد ت�صاعفت 

عام  العالمي  ال�صتهالك  من   %16.7 الى  لت�صل  المتجددة  الطاقة  امدادات 

2010، وفي نهاية عام 2011 ازدادت امدادات الطاقة المتجددة بن�صبة 8% عن 

عام 2010. وفي دول التحاد الأوروبي، كانت ح�صة الطاقة المتجددة 71% من 

مجموع الزيادة في اإمدادات الكهرباء عام 2011، ما جعل الن�صبة العامة للطاقة 

المتجددة من اإمدادات الكهرباء تتجاوز 31 في المئة. وقطاعات الأعمال التي 

قطـاعي  تتجـاوز   اأرباحًا  تحقق  كربونًا«  »اأقل  وخدمات  ب�صائع  اليوم  تبيع 

فيها  بما  ونامية،  �صناعية  دول  و�صعت  وقد  مجتمعين.  والت�صلح  الف�صـاء 

التحاد الأوروبي وال�صين والهند والبرازيل، اأهدافًا لعتماد الطاقة المتجددة 

على  العمل  ان   .2020 �صنة  حلول  مع  المئة  في  و20   15 بين  تتراوح  بن�صبة 

اإي�صال الطاقة الى الجميع، مع اعتماد ما ل يقل عن 20% منها على م�صادر 

المناخ،  تغير  تحديات  مواجهة  على  �صي�صاعد   ،2020 �صنة  بحلول  متجددة 

ويدعم في الوقت نف�صه و�صع الطاقة في متناول الفقراء. ان التفاق على دعم 

الح�صول على طاقة نظيفة في الدول الفقيرة �صي�صاهم على نحو اأ�صا�صي في 

تدابير التخفيف والتكّيف، كما في التطور الجتماعي.

الدول العربية لي�صت غريبة عن هذا التوجه، بل لديها ق�ص�س نجاح كثيرة 

يمكن اأن تتحدث عنها في قمة الدوحة. فال�صعودية اأعلنت عن خطة طموحة 

لنتاج 41 جيغاواط من الطاقة ال�صم�صية بحلول �صنة 2032، ما يجعلها تناف�س 

الدولرات  بباليين  ا�صتثمارات  بداأت  وقد  المجال.  هذا  في  تقدمًا  الدول  اأكثر 

المارات  في  ميغاواط  و600   60 بين  ما  تنتج  �صم�صية  محطات  عدة  لقامة 

باإنتاج  م�صر  والتزمت  وتون�س.  والمغرب  والأردن  والجزائر  وُعمان  والكويت 

 7200 بينها   ،2020 �صنة  بحلول  المتجددة  الطاقات  من  الكهرباء  من   %20

ميغاواط من الرياح.

 %50 الى  �صت�صل  المتجددة  الطاقة  ح�صة  اأن  اإلى  التوقعات  جميع  ت�صير 

اأن تكون م�صتعدة  الم�صدرة للبترول  العربية  الدول  عالميًا �صنة 2050. على 

الفرد الفعلية  للتعامل مع هذا الو�صع، الذي �صينتج عنه انخفا�س في ح�صة 

من دخل البترول. فما هو المطلوب من هذه الدول لكي تحافظ على م�صتوى 

لئق من الحياة ل�صعوبها، وتفي بالتزاماتها بدعم برامج التنمية في المنطقة 

عامة؟

على الدول النفطية:

اأواًل، تنويع اقت�صاداتها لتخفيف العتماد �صبه الكامل على البترول.

تطويرها  يتم  تكنولوجيا  الى  اليوم  المرتفع  النفط  دخل  تحويل  ثانياً، 

وامتالكها محليًا، ولي�س ا�صتيرادها على �صكل معدات جاهزة.

ثالثًا، ال�صتثمار في الطاقة المتجددة، لي�س لال�صتهالك المحلي فقط بل 

للت�صدير اأي�صًا .

ولأن هذه البرامج تحتاج الى حجم �صخم من التمويل، على الدول العربية 

انتقالية  مرحلة  خالل  تفاو�س  اأن  نامية،  دول  وجميعها  للبترول،  الم�صدرة 

للح�صول على ح�صة من اأية »�صرائب مناخية« يتم فر�صها على البترول في 

مخ�ص�س  مناخي  �صندوق  في  الح�صة  هذه  وا�صتخدام  الم�صتهلكة،  الدول 

لتمويل برامج التحول الى اقت�صاد اأقل كربونًا في الدول النفطية. فلي�س من 

�أهد�ف على �لم�ست�ى �لدولي



 COP18 اإن انعقاد الموؤتمر الثامن ع�صر لالأطراف حول تغير المناخ 

للدول  فر�صة  ي�صكل   2012 )نوفمبر(  الثاني  ت�صرين  في  الدوحة  في 

العربية لتلعب دورًا فاعاًل  في المفاو�صات، كما يحّملها م�صوؤولية في العمل من 

اأجل انجاح القمة وو�صولها الى نتائج اإيجابية واتفاقات عادلة وفعالة.

هذا لي�س واجبًا فقط، بل هو �صرورة حقيقية للدول العربية، وذلك ل�صببين:

اأواًل، اأية تدابير قد يتم التفاق عليها لو�صع قيود على ا�صتعمالت الوقود 

المنتجة للبترول،  الدول  اآثار مبا�صرة على اقت�صادات  الأحفوري �صتكون لها 

المنطقة  في  التنمية  برامج  على  تنعك�س  بل  الدول،  هذه  داخل  تنح�صر  ل 

حول  والتنمية،  للبيئة  العربي  للمنتدى  جديد  تقرير  ويظهر  كلها.  العربية 

الدول  هذه  جميع  اأن  العربية،  الدول  في  الطبيعية  والموارد  البيئية  الب�صمة 

ت�صتهلك  وهي  الحياة،  م�صادر  توفر  التي  المتجددة  الموارد  في  عجزًا  تعاني 

�صعفي ما هو متوافر محليًا، خا�صة في مجال الغذاء. ويتم تغطية هذا العجز، 

ب�صكل اأ�صا�صي، من عائدات ت�صدير النفط. لذا يجب التح�صير الدقيق لمرحلة 

انتقالية ا�صتعدادًا لنخفا�س في ح�صة الفرد الحقيقية من دخل النفط.

تعالج  اتفاقات  الى  التو�صل  في  م�صلحة  �صاحبة  العربية  الدول  ثانياً، 

ق�صية تغير المناخ، كونها بين اأكثر مناطق العالم تعر�صًا لتاأثيراته، خا�صة 

اإجنـاح قمة الدوحة واجب على   الـدول العربيـة
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المناخ«  الدول الم�صتهلكة على كامل الدخل من »�صرائب  اأن تح�صل  العدل 

وا�صتثناء اأطراف النتاج.

تطوير ونقل التكنولوجيا والتعاون العلمي

من ال�صروري ا�صتنباط تكنولوجيات جديدة للحد من م�صببات تغير المناخ 

والتعامل مع اآثاره، وو�صع النتائج بت�صرف جميع الدول. يجب العمل على 

وجمع  العلمي  البحث  دعم  مهمته  المناخ  لتكنولوجيا  دولي  مركز  ان�صاء 

التكنولوجيات  ل�صتخدام  النامية  للدول  الم�صاعدة  وتوفير  المعلومات 

الدول  وعلى  المحلية.  لال�صتخدامات  مالئمة  اأ�صاليب  وتطوير  الحديثة 

التكنولوجيا  في  الذاتية  قدراتها  تطوير  العربية  القليمية  والمجموعات 

تفعيل  يتم  اأن  ال�صروري  ومن  المناخية.  المجالت  في  العلمي  والبحث 

تعهدات الموؤتمرات ال�صابقة لتاأمين تمويل كاف لتطوير التكنولوجيا ونقلها 

اأي�صًا مبادرات كبيرة في هذا المجال،  وبناء القدرات. ولدى الدول العربية 

من مركز الملك عبدالـله للطاقة المتجددة في ال�صعودية الى معهد م�صدر 

للطاقة المتجددة في اأبوظبي.

م�صاعدة الدول االأقل نمواً العتماد تدابير التكّيف

بتغير  الت�صبب  في  الأقل  الم�صاهمة  لها  كانت  التي  وهي  فقرًا،  الأكثر  الدول 

المناخ، هي الأكثر ح�صا�صية لآثاره. الى جانب تقييم ما تم تحقيقه منذ التعّهد 

في »اعالن كوبنهاغن« بتمويل �صريع بقيمة 30 مليار دولر حتى �صنة 2012 

بتنفيذ  البدء  يجب  فقرًا،  والأكثر  تاأثرًا  الأكثر  الدول  في  التكّيف  تدابير  لدعم 

التكّيف،  برامج  لتنفيذ  فوري  تمويل  لتاأمين  الالحقة  للمراحل  عملي  اإطار 

مع التركيز على العمل على الم�صتوى المحلي، لتقوية قدرات المواجهة لدى 

ال�صكان المحليين وحماية الأنظمة الطبيعية.

في  المنخرطة  النامية،  الدول  جميع  اعتبار  في  ال�صتمرار  يمكن  ل  لكن 

فبعد  نف�صها.  ال�صروط  عليها  تنطبق  واحدة  كتلة  الـ77،  مجموعة  ي�صمى  ما 

تحّول القت�صادات ال�صاعدة مثل ال�صين والهند والبرازيل وجنوب اأفريقيا الى 

الم�صدر الأكبر لنبعاثات ثاني اأوك�صيد الكربون في العالم، اأ�صبح من الواجب 

اعتماد ثالثة م�صارات:

تلتزم  النبعاثات  عن  تاريخيًا  الم�صوؤولة  المتقدمة  ال�صناعية  الدول  اأواًل، 

الدول  وم�صاعدة  النبعاثات  لتخفيف  و�صريعة  طموحة  اأهداف  بتنفيذ  فورًا 

الأخرى على النتقال الى اقت�صاد قليل الكربون.

ثانياً، تعتبر ال�صين ودول القت�صادات ال�صاعدة مجموعة م�صتقلة، تلتزم 

بتخفي�س النبعاثات تدريجًا  وفق جدول زمني واأهداف محددة، ويتم منحها 

فترة �صماح ما بين خم�س وع�صر �صنوات.

�صنة،   15 الى  ت�صل  اأطول  �صماح  فترة  النامية  الدول  بقية  تعطى  ثالثًا، 

بتخفي�س  اللتزام  ت�صريع  مع  قيمتها  تزداد  وتكنولوجية  مالية  حوافز  مع 

النبعاثات.

الت�صجير ومكافحة الت�صحر وتنظيم ا�صتعماالت االأرا�صي

الأرا�صي  وادارة  والت�صجير  والمراعي  الغابات  على  والحفاظ  الت�صحر  وقف 

ثاني  انبعاثات  خف�س  في  ت�صاهم  تدابير  جميعها  انتاجيتها،  يدعم  نحو  على 

لقد  والتطور.  البقاء  على  المحلية  المجتمعات  وت�صاعد  الكربون  اأوك�صيد 

للت�صجير  مالية  موارد  تخ�صي�س  �صرورة  على  ال�صابقة  القمم  في  التفاق  تم 

الت�صدي  في  م�صاعدة  كتدابير  الغابات،  لتدهور  حد  وو�صع  الت�صحر  ووقف 

التفاق  هذا  تو�صيع  الى  الدوحة  في  التو�صل  ال�صروري  من  المناخ.  لتغّير 

وتدعيم اآليات التنفيذ، خا�صة اأن للعرب م�صلحة كبيرة في هذا. فاإن 64% من 

معر�صة  المتبقية  الزراعية  الأرا�صي  من  و%50  مت�صحرة،  العربية  الأرا�صي 

للت�صحر.

االقت�صاد  لتخ�صير  به  االلتزام  تم  ما  ل�صرف  التمويل  اآليات  اعتماد 

وتمويل اآلية التنمية النظيفة

مع  ال�صنة  في  دولر  مليار   100 بتاأمين  الوعد  تكرار  تم  كوبنهاغن،  قمة  منذ 

ولما  اأخ�صر«.  »ال�صندوق  عمل  لبدء  عملية  اآليات  و�صع  يجب   .2020 حلول 

كانت كل هذه المبالغ الموعودة ل تكفي، ل بد من ا�صتقطاب م�صادر تمويل 

ت�صجع  تحفيزية  �صيا�صات  طريق  عن  تحديدًا،  الخا�س  القطاع  من  ا�صافية، 

الم�صتثمرين على تطوير م�صاريع مالئمة، على نطاق عالمي، لنتاج الكهرباء 

اأو محلي، و�صوًل الى دعم  اأو وطني  اإقليمي  اأو على نطاق  من ال�صم�س مثاًل، 

�صغار رجال الأعمال لال�صتثمار في م�صاريع محلية تقوم على مبادئ النتاج 

الأنظف.



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

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

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

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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من حيث الجفاف وانتاج الغذاء وارتفاع م�صتويات البحار.

مرورًا   ،2009 عام  كوبنهاغن  منذ  الأخيرة،  المناخ  تغّير  قمم  اأن  مع 

�صاملة  اتفاقات  الى  تتو�صل  لم   ،2011 عام  ودوربان   2010 عام  بكانكون 

وجوب  على  �صاماًل  كان  التوافق  اأن  اإل  العملية،  الجراءات  حول  وملزمة 

وقد  مئويتين.  درجتين  تحت  الحرارة  معدل  ارتفاع  لح�صر  تدابير  اتخاذ 

التعهد  وتم  النبعاثات،  لخف�س  وطنية  اأهداف  عن  الدول  بع�س  اأعلنت 

واإذا  الهدف.  هذا  تحقيق  في  ت�صاعد  التي  المالية  التدابير  من  بمجموعة 

كان الجماع قد تم على وجود الم�صكلة واأ�صبابها و�صرورة الت�صدي لها، لم 

لكن  التنفيذ.  تكاليف  تقا�صم  وكيفية  الم�صوؤوليات  توزيع  على  التفاق  يتم 

والبرازيل  وال�صين  الهند  من  الدول،  فمعظم  للتقاع�س.  عذرًا  لي�س  هذا 

واعتمدت  وطنية  اأهدافًا  حددت  المتحدة،  والوليات  الأوروبي  التحاد  الى 

خططًا لتخفي�س النبعاثات وبداأت بتنفيذها على م�صتويات متفاوتة، ولم 

تنتظر اتفاقًا دوليًا ملزمًا.

المتحدة  الأمم  اتفاقية  نطاق  في  المفاو�صات  ت�صتمر  اأن  المهم  من 

عادلة  اتفاقية  الى  للو�صول   )UNFCCC( المناخي  التغير  حول  الطارية 

انجازًا  الدوحة  في  كهذه  اتفاقية  الى  التو�صل  و�صيكون  وملزمة.  ومتكاملة 

كبيرًا للدول العربية.

اأين م�صلحة الحكومات العربية في التو�صل الى اتفاق دولي ملزم للحد من 

تغير المناخ ومواجهة م�صاعفاته؟

الذي  العلمي  التقرير  وخا�صة  الموثوقة،  الدرا�صات  جميع  اأظهرت  لقد 

العربية  البلدان  اأن   ،2009 عام  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأ�صدره 

واأبرزها  المحتملة،  المناخ  تغير  لتاأثيرات  تعر�صًا  الأكثر  المناطق  من  هي 

وتردي  البحار،  م�صتوى  وارتفاع  الغذاء،  انتاج  وتراجع  المائي،  الجهاد 

التقني  الدولي  الدعم  من  العربية  الدول  ت�صتفيد  ولكي  الب�صرية.  ال�صحة 

تلعـب  اأن  عليها  المناخ،  تغير  اآثـار  مع  للتكيـف  اليه  تحتـاج  الذي  والمالي 

في  اتفاقـات  الى  للو�صول  الدولي  العمل  في  للم�صاهمـة  اإيجابيًا  دورًا 

المجالت التالية:

الطاقة  م�صادر  واعتماد  وتطوير  التقليدية  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة   .1

المتجددة.

تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات.  .2

م�صاعدة الدول الأقل نموًا لعتماد تدابير التكّيف.  .3

الت�صجير ومكافحة الت�صحر وتنظيم ا�صتعمالت الأرا�صي.   .4

اعتماد اآليات �صفافة للتمويل وت�صديد ما تم اللتزام به في الموؤتمـرات   .5

ال�صابقـة لتخ�صيـر القت�صـاد وتمويـل اآلية التنمية النظيفة.

يعني  ل  وملزم  �صامل  اتفـاق  اإلى  فورًا  التو�صل  على  القدرة  عدم  ان 

والدولية،  والقليمية  الوطنية  الم�صتويات  على  العمل  واجب  من  التمل�س 

لتحقيـق اأق�صى ما يمكن من �صيا�صات وبرامـج من اأجل مواجهة تحـديات 

النتائج  اأف�صل  الى  والتو�صل  واقـعة،  حقيقـة  اأ�صبحت  التي  المنـاخ  تغيـر 

الممكنة في موؤتمر الدوحة. 
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على الم�صتوى الوطني، ندعو الدول العربية اإلى:

1. ان�صاء مجل�س اأعلى للمناخ برئا�صة اأعلى �صلطة في الدولة، لقرار ال�صيا�صات 

ومتابعة التنفيذ. واإن�صاء هيئة تقنية وطنية تزود المجل�س بتقييمات علمية 

والنتائج  والجتماعية،  والقت�صادية  البيئية  والم�صاعفات  المناخ  تغير  حول 

المتوقعة، والأ�صاليب الممكنة للمواجهة.

في  بما  المناخ،  تغير  وتقييم  لمراقبة  والموارد  الجهود  من  مزيد  تكري�س   .2

ذلك ان�صاء محطات مراقبة، ونظم اإنذار مبكر، وبرامج اأبحاث في كل القطاعات 

الأبحاث  لتن�صيق  اإقليمي  مركز  اإقامة  على  والعمل  المناخ،  بتغير  المتاأثرة 

والمعارف العلمية.

والمحدودة،  القيمة  الحفورية  الطاقة  لموارد  الكفوء  ال�صتخدام   .3

وو�صع  للوقود،  الأنظف  لال�صتخدام  فعالة  تقنيات  تطوير  في  وال�صتثمار 

برامج لكفاءة الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وخا�صة ال�صم�س والرياح.

التالية  بالخطوات  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  يو�صي  كما 

للتعامل مع المجاالت ذات االأولوية لمواجهة تغير المناخ:

موارد  وتطوير  الري،  في  خ�صو�صًا  الكفاءة،  تح�صين  المائية:  الموارد   .1

مائية جديدة، بما في ذلك تكنولوجيات مبتكرة لتحلية المياه المالحة.

2. اإنتاج الغذاء: تطوير اأ�صناف جديدة من المحا�صيل ت�صتطيع التكيف مع 

ارتفاع درجات الحرارة وتبدل الف�صول، وتحتاج الى مياه اأقل، وتتحمل ارتفاع 

م�صتويات الملوحة.

�صريعة  اآليات  و�صع  الت�صحر:  ووقف  والت�صجير  الغابات  حماية   .3

ووقف  والت�صجير  والغابات  الطبيعية  الموائل  حماية  يكفل  بما  وتنفيذها 

الممار�صات التي تحول الأرا�صي الرعوية والزراعية اإلى �صحارى.

بما  الأرا�صي  ا�صتخدامات  اأنظمة  تكييف  البحار:  م�صتوى  ارتفاع   .4

الحد  زيادة  خالل  من  البحار،  م�صتوى  في  المحتمل  الرتفاع  مع  يتما�صى 

الأدنى للم�صافة الفا�صلة بين الأبنية والخط ال�صاحلي.

التي  الن�صاء  وتقنيات  مواد  اختيار  عند  واالأبنية:  التحتية  البنية   .5

خطر  مراعاة  يجب  المنافع،  و�صبكات  والطرقات  الأبنية  في  ت�صتخدم 

على  قادرة  لجعلها  العوا�صف،  وهبوب  الحرارة  درجات  وارتفاع  الفي�صانات 

مقاومة تاأثيرات تغير المناخ.

6. التنوع البيولوجي: تطوير اآليات لتن�صيق اإجراءات الحماية عبر الحدود 

ال�صيا�صية ونطاق �صلطة الجهات المخت�صة، لدعم بقاء الأنواع الحية وقدرتها 

على التكيف على نطاق اقليمي، واإن�صاء بنك اإقليمي للموارد الجينية.

جهوزيتها  و�صمان  الب�صرية  ال�صحية  النظم  تكييف  الب�صرية:  ال�صحة   .7

ا�صافة  الأمرا�س،  ناقالت  انت�صار  خ�صو�صًا  المناخ،  تغير  لعواقب  لال�صتجابة 

موجات  ازدياد  ي�صببها  التي  الرئوية  والأمرا�س  الح�صا�صية  اأمرا�س  الى 

الجفاف والعوا�صف الرملية.

بتغير  تاأثرًا  اأقل  بديلة  ل�صياحة  خيارات  وترويج  ا�صتك�صاف  ال�صياحة:   .8

البلدان  وعلى  الطاقة.  كفاءة  على  والحر�س  الثقافية،  ال�صياحة  مثل  المناخ، 

التي لديها مناطق �صاحلية منخف�صة اأن تطور مقا�صد �صياحية داخلية بديلة.

�صخمة.  المناخ  تغير  نتيجة  العربي  العالم  يواجهها  التي  التحديات  اإن 

لكن ما زال في المكان الخروج من النفق المظلم، اذا اأقدمت الدول العربية 

على خطوات �صريعة وفعالة، خا�صة في مجالت الطاقة والمياه، لم�صلحتها 

لثبات  فر�صة  المناخ  تغّير  حول  الدوحة  قمة  تكون  اأن  اأمل  كلنا  اأوًل.  هي 

في  �صركاء  م�صلحة،  كاأ�صحاب  فنكون،  الفاعل،  اليجابي  العربي  الح�صور 

�صنع القرار ال�صائب. 

 �أهد�ف على �لم�ست�ى �لعربي



نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

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

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

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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البيئــة يف �شهــر
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اأف�د تقرير اأعده خرباء يف الط�قة املتجددة ب�أن م�صر 

و�صعت ا�صرتاتيجية ت�صتهدف رفع ح�صة الط�قة 

املتجددة بن�صبة 20 يف املئة من الط�قة املنتجة بحلول 

�صنة 2020، وب�أن الط�قة ال�صم�صية ت�أتي يف مقدم 

اأولوي�ت قط�ع الكهرب�ء. ولفت اإىل اأن املرحلة الأوىل من 

اأول مزرعة ري�ح للقط�ع اخل��ص بداأت ب�لفعل، وتقوم 

ب�إن�ص�ئه� �صرك�ت ايط�لية بقدرة 120 ميغ�واط لإمداد 

م�ص�نعه� ب�لط�قة الكهرب�ئية.

وتنتج م�صر ح�ليً� نحو 550 ميغ�واط من مزارع الري�ح، 

منه� 545 ميغ�واط يف مزرعة الزعفرانة يف 

خليج ال�صوي�ص، والبقية يف مزرعة الغردقة.

20% طاقة متجددة في م�سر �سنة 2020

االمارات

اإعادة ت�سكيل مجل�س اإدارة 

هيئة البيئة في اأبوظبي

�أ�شدر �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س دولة 

�أميريًا  مر�شومًا  �أبوظبي،  �إمارة  وحاكم  �لإمار�ت 

نهيان  �آل  ز�يد  بن  محمد  �ل�شيخ  بموجبه  ُعين 

في  �لبيئة  لهيئة  فخريًا  رئي�شًا  �أبوظبي  عهد  ولي 

�أبوظبي. 

�إد�رة  مجل�س  ت�شكيل  �إعادة  على  �لمر�شوم  ون�س 

ممثل  ز�يد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  برئا�شة  �لهيئة 

من�شور  و�ل�شيخ  �لغربية،  �لمنطقة  في  �لحاكم 

�شوؤون  وزير  �لوزر�ء  مجل�س  رئي�س  نائب  ز�يد  �بن 

�لهيئة،  �إد�رة  مجل�س  لرئي�س  نائبًا  �لرئا�شة 

رئي�س  ز�يد  بن  حامد  �ل�شيخ  من  كل  وع�شوية 

بن  �شلطان  و�ل�شيخ  �أبوظبي،  عهد  ولي  ديو�ن 

حمد�ن،  بن  نهيان  و�ل�شيخ  ز�يد،  بن  حمد�ن 

�لبيئة  وزير  فهـد  بـن  �أحمــد  ر��شــد  و�لدكتور 

�لمجل�س  ع�شو  �لبو�ردي  �أحمـد  ومحمد  و�لمياه، 

علي  �شريف  محمد  �أحمد  و�لمهند�س  �لتنفيذي، 

وكيل د�ئرة �ل�شوؤون �لبلدية، ومحمد بطي خلفان 

في  و�لإنتاج  �ل�شتك�شاف  د�ئرة  مدير  �لقبي�شي 

و�أحمد  )�أدنوك(،  �لوطنية  �أبوظبي  بترول  �شركة 

�أبوظبي  نادي  �إد�رة  مجل�س  رئي�س  �لرميـثي 

للريا�شات �ل�شر�عية و�ليخوت. 

مدة  تكـون  باأن  �لأميـري  �لمر�شوم  وق�شى 

ع�شوية مجل�س �إد�رة هيئة �لبيئة  �شنتين قابلتين 

للتجديد.

2.8% من ناتج قطر المحلي للبحوث والتكنولوجيا واالبتكار

تون�س

مياه قف�سة للم�سانع ال لل�سكان

تون�س  �لعا�شمة  جنوب  في  قف�شة  ولية  تحولت 

من و�حة مياه �إلى منطقة تعدين �أ�شبه بال�شحر�ء، 

حيث تمثل �لمياه م�شكلة يومية ل�شكان �لمنطقة، 

�لم�شانع  �إلى  منها  كبيرة  كميات  �شحب  ب�شبب 

�لكيميائية، و�أبرزها م�شنع لإنتاج �لفو�شفات.

�أحياء  �شكان  من  وهي  رجب،  بن  حياة  تقول 

�إ�شابته  �إنها فقدت زوجها ب�شبب  قف�شة �لقديمة، 

�أن  �إلى  م�شيرة  �أعو�م،  ثالثة  قبل  �لرئة  ب�شرطان 

�لتي  �لكيميائية  بالمو�د  ملوثة  �ل�شنبور  »مياه 

كما  حياة،  وتوؤكد  �لفو�شفات«.  معامل  تنتجها 

قنبلة  هي  �لم�شكلة  »هذه  �أن  �ل�شكان،  من  غيرها 

يعانون  �لمد�ر�س  �أطفال  �أن  خ�شو�شًا  موقوتة، 

مو�شحة  �لرئوي«،  و�للتهاب  �لربو  �أمر��س  من 

بوجود  �إل  تف�شيرها  يمكن  ل  �لأمر��س  هذه  �أن 

لم  �إنهم  �لمنطقة  �شكان  ويقول  �لكبريت.  �أبخرة 

ي�شتفيدو� من �أية �أرباح تجنيها هذه �ل�شركات، بل 

ورثو� فقط �لعلل �لتي تت�شبب بها.

وتنتج �شركة »قف�شة للفو�شفات« ثمانية ماليين 

ت�شتخدم  �شنويًا،   �لتجاري  �لفو�شفات  من  طن 

لإنتاج »حام�س �لفو�شفور« و�لأ�شمدة.

د�صنت رئي�صة موؤ�ص�صة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية المجتمع ال�صيخة موزا 

بنت ن��صر »ا�صتراتيجية قطر الوطنية 

للبحوث 2012« و»ا�صتراتيجية قطر 

الوطنية لبحوث ال�صرط�ن«، في افتت�ح 

الملتقى الم�صترك لمنتدى موؤ�ص�صة قطر 

ال�صنوي للبحوث وموؤتمر �صبكة العلم�ء 

العرب المغتربين 2012. واأملت في 

»ا�صتثم�ر بع�ص من ثرواتن� الطبيعية 

لبن�ء ثروة علمية واقت�ص�د معرفة وق�عدة 

بحثية، لفتة الى اأن »اأمتن� مرت في تج�رب 

الم��صي المتعثرة، التي ل تزال تلقي ظالله� 

المحبطة على م�صيرة التعليم والبحث 

العلمي في ع�لمن� العربي«. واأو�صحت اأن 

قطر التزمت تخ�صي�ص 2.8 في المئة من 

الن�تج المحلي لالإنف�ق في مج�ل البحوث 

والتكنولوجي� والبتك�ر، وُكلفت موؤ�ص�صة 

قطر اإدارة هذه الموارد.

واأعلنت ال�صيخة موزا اأن ال�صتراتيجية 

تدعم ال�صتثم�ر في تمويل م�ص�ريع الأبح�ث 

العربية، وُمول حتى الآن 78 م�صروعً� 

لـ53 معهداً في 12 بلداً عربيً� ب�أكثر من 68 

مليون دولر.

حمطة الزعفرانة 

لطاقة الرياح

ال�صيخة موزا بنت نا�صر
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البيئــة يف �شهــر

�صورة للذئب الأطل�صي التقطتها الكامريا الفخية لياًل

ُنظمت »م�صيرة« على الدراج�ت الهوائية من و�صط بيروت الى محطة م�ر مخ�يل للقط�رات 

والب��ص�ت، في الذكرى ال�صنوية الأولى لنطالق الحملة الوطنية للنقل الم�صتدام في لبن�ن. 

و�ص�رك فيه� اأكثر من 300 دراج من مختلف الأعم�ر.

وتعمل الحملة على تفعيل التع�ون بين المجتمع الأهلي والج�معي وموؤ�ص�ص�ت ع�مة 

وخ��صة، لو�صع وتنفيذ ال�صتراتيجي�ت ال�صرورية لت�أمين النقل الم�صتدام في لبن�ن.

حملة وطنية للنقل امل�ستدام يف لبنان

المغرب

ذئاب نادرة في جبال االأطل�س

تعي�س �أعد�د مهمة من �لذئاب في جبال �لأطل�س 

�شنف  من  ذئب  موؤخرً�  ظهر  لكن  �لمغرب.  في 

يدر�س  �إ�شباني  مغربي  فريق  �كت�شفه  جدً�  نادر 

�لطبيعية.  بيئتها  في  و�شلوكها  �لثدييات  توزع 

وقد �لتقطت كامير�ت فّخية �شورً� له في �لأطل�س 

يكن  لم  حيث  متر   1800 �رتفاع  على  �لمتو�شط 

نادر  نوع  من  ذئب  �أنه  �أثبتت  قبل،  من  معروفًا 

يعتقد  كان  بعدما   )Lupaster canis lupus(

�أنه �بن �آوى. وله خ�شائ�س مميزة تتجلى في رقبة 

نحيلة و�أطر�ف عالية قوية وذيل ق�شير وفرو قاتم، 

وهو يتنقل في مجموعات كبيرة.

ال�سعودية 

محطات تحلية بالطاقة ال�سم�سية

و »م�سدر« تدر�س اال�ستثمار

�لمياه  لتحلية  �لعامة  �لموؤ�ش�شة  محافظ  ك�شف 

�إبر�هيم  �آل  عبد�لرحمن  �لدكتور  �ل�شعودية  في 

�لمالحة  �لمياه  لتحلية  محطتين  ت�شغيل  بدء  عن 

�ل�شم�شية،  بالطاقة  تعمالن  و�لجبيل  �لخفجي  في 

ثالث  �إن�شاء  ب�شدد  �لموؤ�ش�شة  �أن  �إلى  م�شيرً� 

محطات مماثلة في كل من حقل و�شبا وفر�شان. 

�شتكون  �لجديدة  �ل�شم�شية  �لمحطات  �إن  وقال 

تعمل  �لتي  للمحطات  وبديلة  وم�شاعدة  م�شاندة 

على  �لمتز�يد  �لطلب  تلبية  بهدف  وذلك  بالوقود، 

�لمياه �لمحالة في �لبالد. 

و�أعلنت  �شركة �أبوظبي لطاقة �لم�شتقبل )م�شدر( 

�لطاقة  م�شاريع  في  �ل�شتثمار  �إمكان  تدر�س  �أنها 

مجل�س  رئي�س  وقال  �ل�شعودية.  في  �ل�شم�شية 

»�شوف  �لجابر:  �أحمد  �شلطان  �ل�شركة  �إد�رة 

ن�شعى �إلى �إقامة �شر�كات حقيقية في �ل�شعودية«، 

�أخطائها  من  �لتعلم  على  »م�شدر«  قدرة  موؤكدً� 

و�لإفادة من �لحلول في ��شتثمار�تها �لجديدة.

 109 ل�شتثمار  خطة  �أعلنت  �ل�شعودية   وكانت 

لتنتج  �ل�شم�شية،  �شناعتها  خلق  في  دولر  باليين 

وتاأمل   .2020 �شنة  بحلول  �لبالد  طاقة  ثلث  منها 

�لقدرة  من  ميغاو�ط  �ألف   41 توليد  �لحكومة 

ت�شاهم  و�أن  �لمقبلين،  �لعقدين  خالل  �ل�شم�شية 

�ألف  بـ21  �لأر�س  جوف  وحر�رة  �لرياح  طاقتا 

ميغاو�ط.



ت�رشين الثاين 2012 چهللا 22



23چهللانوفمرب 2012

يحمل جدار مركز جت�ري يف بلدة روزانو 

الإيط�لية قرب ميالنو لقبً� غري ع�دي: اأكرب 

حديقة عمودية يف الع�مل، تغطي م�ص�حة 1263 

مرتاً مربعً� وحتتوي على 44000 نبتة.

احلديقة العمالقة، التي د�صنت ع�م 2010 

وح�صلت على اللقب ال�صهر امل��صي، �صممه� 

املهند�ص املعم�ري فران�ص�صكو بولين الذي 

ق�ل: »ا�صتغرقت زراعة النب�ت�ت يف البيت 

البال�صتيكي �صنة، اإ�ص�فة اإىل 90 يومً� لبن�ء 

الواجهة. ك�ن ذلك اأ�صبه ببن�ء جم�صم ليغو 

كبري«.

وك�ن اللقب �ص�بقً� حلديقة جدارية يف مدريد 

تغطي 844 مرتاً مربعً�.

ت�ص�عد هذه احلديقة العمودية يف �صبط 

احلرارة داخل املركز التج�ري وتخفي�ص 

ا�صتهالك الط�قة للتربيد. وهي متت�ص ث�ين 

اأوك�صيد الكربون وحتد من ال�صو�ص�ء. وق�لت 

مديرة املركز �صيمون راو: »هذه هند�صة 

م�صتدامة، جتمع بني اجلم�ل والقت�ص�د 

ب�لط�قة واحرتام البيئة«.

ك�ن من اأوائل مطوري فكرة احلديقة العمودية 

املهند�ص الفرن�صي لو كوربوزييه ع�م 1923. 

ومنذ ذلك احلني ازدادت �صعبيته� يف اأو�ص�ط 

الهند�صة املعم�رية. ويعترب بولين اأن ن�صخته 

اأ�صهل للبن�ء والتفكيك، لأن احلديقة م�صنوعة 

من ح�وي�ت معدنية �صغرية. لكنه� اأغلى من 

احلدائق التقليدية، اإذ بلغت كلفته� 1.3 مليون 

دولر.     )ال�صورة: اأ ف ب(

اأكرب حديقة عمودية
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 يف الأرا�صي اجل�فة خ�رج ليم� ع��صمة 

البريو ُت�صن حرب على ال�صحراء ب�صالح غري 

ع�دي. قبل �صنوات مل تكن هن�ك اإل اأرا�ص 

ظم�أى، واليوم تظهر رقع خ�صراء وحتل 

الزهور مك�ن الأ�صواك ال�صحراوية.

يعتقد ال�صك�ن اأنهم وجدوا الو�صيلة لقهر 

ال�صحراء، اإنه� �صبكة م�صتطيلة ال�صكل 

عر�صه� �صتة اأمت�ر وارتف�عه� اأربعة اأمت�ر. 

يف ال�صب�ح، عندم� ي�أخذ ال�صب�ب طريقه 

�صعوداً من املحيط اىل اجلب�ل ال�صحراوية، 

»حتب�صه« ال�صبكة وتكثفه، فيتحول اإىل 

م�ء على الفور. وهم ي�صّمون هذه ال�صب�ك 

»حم�ب�ص ال�صب�ب«. وب�صبب قرب هذه 

املنطقة من املحيط، تتعر�ص ل�صب�ب كثيف 

ثم�نية اأ�صهر يف ال�صنة.

حم�ب�ص الرطوبة هذه اأ�صبحت م�ص�در م�ء 

ه�مة لل�صك�ن الذين يعي�صون يف اجلب�ل 

ال�صحراوية الق�حلة خ�رج ليم�. وتنتج 

ال�صبكة م� بني ثالثة وخم�صة ليرتات من 

امل�ء يوميً�، م� يكفي لري خم�ص اأ�صج�ر.

وت�صعى منظمة »بريوفيون بال م�ء« 

اإىل تركيب 100 حمب�ص �صب�ب يف اأنح�ء 

املنطقة، ت�صتفيد منه� 15 األف ع�ئلة لي�ص 

لديه� ح�ليً� اأي م�صدر موثوق للم�ء.

ماء من ال�سباب في جبال البيرو 

اأبل كروز رئي�س منظمة »بيروفيون 

بال ماء« )اإلى اليمين(  يم�صي بمحاذاة 

�صبكة تجمع الماء من ال�صباب على 

منحدر ه�صبة قرب  العا�صمة ليما

كندا

االعتراف بخطر االأ�سب�ستو�س

�عتبار  على  �لقدمي  �عرت��شها  كند�  �ألغت 

هذ�  ويهدف  خطرة.  مادة  عامليًا  �لأ�شب�شتو�س 

�ملادة  هذه  ��شتعمال  من  �حلد  �إىل  �لت�شنيف 

باأمر��س  ت�شببها  لإمكان  نظرً�  للحريق  �ملقاومة 

�شرطانية و�شو�ها. وكانت كند� �ملعرت�س �لرئي�شي 

باإ�شعار  رين  �مل�شدِّ ُيلزم  �لذي  �لجر�ء،  هذ�  على 

كما  �لأ�شب�شتو�س  باأخطار  �مل�شتوردة  �لبلد�ن 

ي�شمح لهذه �لبلد�ن مبنع ��شتري�ده.

�مل�شّدر  �لوحيد  �ملتقدم  �لغربي  �لبلد  هي  وكند� 

موت  يف  يت�شبب  �أنه  يقدر  �لذي  لالأ�شب�شتو�س، 

�شنويًا،  �لعامل  حول  �شخ�س  �ألف   100 من  �أكرث 

�أر��شيها.  يف  ب�شر�مة  ��شتخد�مه  تنظم  �أنها  علمًا 

من  كبرية  كميات  فقط  بلد�ن  �شتة  �أنتجت  وقد 

وكند�  �لرب�زيل  هي  �ملا�شي،  �لعام  �لأ�شب�شتو�س 

ما  وهو  ورو�شيا.  وكاز�خ�شتان  و�لهند  و�ل�شني 

و�ألو�ح  �لإ�شمنتية  �ملنتجات  لتقوية  ي�شتعمل  ز�ل 

�ل�شقائف.

م�سادرة اأنياب 600 فيل في هونغ كونغ

�صبطت �صلط�ت هونغ كونغ �صحنتني كبريتني من اأني�ب الفيلة بلغ جمموعه� 1209 

ن�بً�، م�صدره� كيني� وتنزاني�، م� ميثل اأكرث من 600 فيل مت قتله� ب�صورة غري م�صروعة. 

وهي اأكرب �صحنة م�ص�درة يف ت�ريخ هونغ كونغ، وتقدر قيمته� بنحو 3.4 ماليني دولر يف 

ال�صوق ال�صوداء. وقد برز يف اأفريقي� يف ال�صنوات الأخرية �صي�دون مدججون ب�ل�صالح الثقيل 

ومدعومون من ن�فذين وموؤ�ص�ص�ت اإجرامية، يقومون بقتل الفيلة لنتزاع اأني�به�، ويلج�أون 

اأحي�نً� اىل قتل قطيع ك�مل.

وت�أتي هذه امل�ص�درة يف وقت غري من��صب. اإذ تطلب تنزاني�، التي ت�صم اإحدى اأكرب جمموع�ت 

الفيلة يف الع�مل، ال�صوء الأخ�صر لبيع جزء من خمزونه� من الع�ج الب�لغ 137 طنً�،  بعد 

حم�ولة ف��صلة ع�م 2010. وق�ل ن�ئب وزير املوارد الطبيعية وال�صي�حة لزارو ني�لندو: 

»نعتزم اأن نعزز بع�ئد املبيع�ت ن�ص�ط�تن� يف مك�فحة ال�صيد غري ال�صرعي«. واأ�ص�ف: »لن 

نبيع الع�ج املهرب، نريد اأن نبيع ع�ج الفيلة التي نفقت بطريقة طبيعية«. 

وك�نت تنزاني� طلبت ع�م 2010 ال�صم�ح له� ببيع 80.5 طن من الع�ج، لكن طلبه� ُرف�ص يف 

موؤمتر الدول املوقعة على اتف�قية التج�رة الدولية ب�لأنواع املهددة ب�لنقرا�ص )�ص�يت�ص(.

دي كابريو يدافع عن االأ�سماك

ليوناردو  �لأمريكي  �ملمثل  دعا 

دي كابريو �مل�شاركني يف موؤمتر 

»�أفاز« حلماية �لقطب �جلنوبي، 

يف  �ملا�شي  �ل�شهر  عقد  �لذي 

�لأو�شرت�لية،  هوبارت  جزيرة 

حممية  �إقامة  على  �ملو�فقة  �ىل 

�ملتجمد  �ملحيط  يف  بحرية 

�جلنوبي حلماية �آلف �لأنو�ع.

هذ�  �لأوروبي  و�لحتاد  وفرن�شا  �أو�شرت�ليا  وتتبنى 

�ملحمية،  �إقامة  على  �ملو�فقة  حال  ويف  �لقرت�ح. 

و�لأكرب  �لهند  م�شاحة  من  مبرتني  �أكرب  �شتكون 

من نوعها يف �لعامل.

�أطلقها  عري�شة  �إىل  »تيتانيك«  فيلم  بطل  و�أ�شار 

حتى  جمعت  �ملحمية  لإقامة  تاأييدً�  �لإنرتنت  على 

�لآن نحو 900 �ألف توقيع.

»توتال« تحذر من التنقيب 

في المحيط المتجمد ال�سمالي

»توتال«  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  دعا 

�إىل  �لنفط  �شركات  مارجوري  دو  كري�شتوف 

�لمتناع عن �لتنقيب قي �ملحيط �ملتجمد �ل�شمايل،  

�ملنطقة  هذه  يف  نفطي  ت�شرب  حدوث  خطر  لأن 

�حلديث  هو  وهذ�  جدً�.  مرتفع  بيئيًا  �حل�شا�شة 

�لأول من نوعه لرئي�س �شركة نفط كربى.

�ل�شمالية م�شدرً� رئي�شيًا  وتعترب �ملنطقة �لقطبية 

�ىل  بالن�شبة  �ملقبل  �لعقد  يف  �لطبيعية  للرثو�ت 

بد�أت  وهي  �لعامل.  يف  للنفط  منتج  �أكرب  رو�شيا، 

عمليات �لتنقيب يف �ملنطقة.

البيئــة يف �شهــر
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تظاهرة في �صان فرن�صي�صكو تاأيدًا لالقتراح 37 و »حق المعرفة«
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الماأكوالت المعدلة وراثيًا: حملة لك�سفها في كاليفورنيا

ت�أمل ك�ليفورني� اأن ت�صبح يف ت�صرين الث�ين )نوفمرب( احل�يل الولية 

الأمريكية الأوىل التي تفر�ص و�صع عالم�ت خ��صة على املنتج�ت امل�صنوعة 

من ك�ئن�ت معدلة وراثيً�.

هذا ال�صهر، ل ينتخب الأمريكيون رئي�صهم فح�صب، بل ي�صوتون اأي�صً� 

على �صل�صلة من ال�صتفت�ءات، لعل اأكرثه�  اإث�رة للجدل »القرتاح 37« 

املتعلق بت�أ�صري املنتج�ت املعدلة وراثيً�.

لكن امل�صروع يثري �صخط �صرك�ت الكيمي�ء الزراعية وال�صن�عة الغذائية، 

مثل مون�ص�نتو وكوك�كول وبيب�صي وكيلوغ وه�ينز التي جمعت ماليني 

الدولرات حلملة تهدف اإىل تعطيل اإقرار الق�نون.

عناكب نادرة في مطار اأم�ستردام

�أم�شرتد�م  مطار  يف  �لهولندية  �جلمارك  عرثت 

»تارنتول«  نوع  من  عنكبوت  مئتي  من  �أكرث  على 

�لنادر يف حقيبة زوجني عائدين من �لبريو. وهما 

كانا يخبئان �أي�شًا ح�شر�ت كاخلناف�س و�جلنادب، 

ويف  �ملالب�س  بني  بال�شتيكية  و�أنابيب  �أكيا�س  يف 

�لأحذية.

جترى  ما  غالبًا  �أنه  �لهولندية  �ل�شلطات  و�أو�شحت 

�أح�شنة  خ�شو�شًا  حيو�نات،  لتهريب  حماولت 

بهذه  لي�س  لكن  �أم�شرتد�م،  مطار  عرب  �لبحر، 

�لكميات �لكبرية.

كو�ستاريكا

حظر انتزاع زعانف القر�س

فر�صت كو�صت�ريك� يف ت�صرين الأول 

)اأكتوبر( حظراً �ص�ماًل على انتزاع زع�نف 

القر�ص. اإذ يعمد ال�صي�دون اإىل جتريد 

هذه الأ�صم�ك من زع�نفه�، غ�لبً� وهي 

حية، قبل اأن تع�د اىل املحيط لتلقى 

حتفه�. ولكن م� زال ي�صمح ب�صيد اأ�صم�ك 

القر�ص من اأجل حلومه�.

يذكر اأن زع�نف القر�ص تلقى طلبً� ع�ليً� 

يف بلدان اآ�صيوية، مثل ال�صني والي�ب�ن، 

حيث يعترب ح�ص�وؤه� طبقً� مرتفً�.

البيئــة يف �شهــر
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النمو الأخ�ضر
م�ضار كوريا

اأربع �سنوات من ال�سيا�سات الرائدة عامليًا
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�سوجيل يونغ )�سيول(

الوطنية،  للتنمية  منوذجًا  الأخ�سر  النمو  طلق 
ُ
اأ

كوريا  رئي�س  اأعلن  عندما  دوليًا،  الأوىل  للمرة 

للروؤية  الرئي�سية  الدعامة  اأنه  باك  ميونغ  يل  اجلنوبية 

يوم  األقاها  كلمة  يف  وذلك  بالده.  يف  اجلديدة  التنموية 

لقيام  ال�ستني  الذكرى  مبنا�سبة   2008 )اأغ�سط�س(  اآب   15

اجلمهورية الكورية.

قال الرئي�س يف كلمته اإن »النمو الأخ�سر ي�سعى اإىل منو 

م�ستدام بتخفي�س انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث البيئي. 

اإنه منوذج تنموي جديد يخلق حمركات منو جديدة وفر�س 

عمل جديدة من تكنولوجيات خ�سراء وطاقات نظيفة«.

احلكومة  �سلكت  عندما  �سنوات،  اأربع  قبل  ذلك  حدث 

ال�سرتاتيجية  باعتـباره  الأخ�سـر  النمو  طريق  الكورية 

الوطنية اجلديدة اجلدية يف البالد. ومنذ ذلك احلني، باتت 

عدة  يف  اإجنازات  حققت  بعدما  اخ�سرارًا  اأكرث  بلدًا  كوريا 

جمالت رئي�سية.

�سناعات وتكنولوجيات خ�سراء

كوريا  يف  للنمو  جديد  كمحرك  اخل�سراء  ال�سناعات  برزت 

اجلنوبية. فخالل ال�سنوات الثالث الأوىل من اإطالق �سيا�سة 

�سركات  وظفتها  التي  الأموال  اإجمايل  بلغ  الأخ�سر،  النمو 

دولر،  بليون   13.7 نحو  خ�سراء  ا�ستثمارات  يف  كربى 

م�سجلة زيادة مبعدل 74.5 يف املئة �سنويًا خالل هذه الفرتة. 

وقد مت ا�ستثمارها يف الطاقات اجلديدة واملتجددة، واملعدات 

والتكيف  اخل�سراء،  وال�سيارات  الكفاءة،  العالية  الكهربائية 

مع تاأثريات تغري املناخ، وجمالت اأخرى.

 11 ال�سم�سية  الطاقة  ا�ستغالل  ازداد  ذاتها،  الفرتة  خالل 

�سعفًا، وطاقة الرياح اأكرث من �سعفني، وطاقة خاليا الوقود 

منخف�سة.  م�ستويات  من  انطالقًا  ذلك  يكن  واإن  �سعفًا،   24

اإذ  �سريعًا،  منوًا  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  قطاع  و�سجل 

ت�ساعف عدد ال�سركات املنخرطة فيه، وازداد حجم الوظائف 

املبيعات  حجم  ازداد  كما  اأ�سعاف،  اأربعة  يوفرها  التي 

اخلا�سة  وال�ستثمارات  اأ�سعاف  �سبعة  نحو  وال�سادرات 

خم�سة اأ�سعاف.

»امليثاق  ت�سمنها  التي  املبادرات  جمموعة  تنفيذ  و�ساعد 

خالل  دولر  بليون   50 قيمتها  وبلغت  الأخ�سر«،  اجلديد 

اقت�سادي  انتعا�س  اأ�سرع  حتقيق  يف   ،2011 ـ   2009 الفرتة 

منظمة  اقت�سادات  بني  العاملية  املاليـة  الأزمـة  تاأثريات  من 

األف   750 خلق  ما   ،)OECD( والتنمية  القت�سادي  التعاون 

معدلت  �سجلت  كما  الثالث.  ال�سنوات  خالل  عمل  فر�سة 

منو �سريع جدًا يف املبيعات املحلية لالأجهزة الكهربائية ذات 

الكهربائية  املعايري  مع  واملتما�سية  العالية  الطاقوية  الكفاءة 

اجلديدة املعتمدة.

عن  بالعالن  البالد،  يف  ذكية  كهرباء  �سبكة  ن�سر  وبداأ 

واإطالق   ،2010 عام  الوطنية  الذكية  ال�سبكة  طريق  خريطة 

و�سّن   ،2009 عام  جيجول�سالند  اإقليم  يف  اختبار«  »فر�سة 

»قانون ال�سبكة الذكية« يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2011.

وانت�سرت �سراكة لالإدارة اخل�سراء بني ال�سركات الكبرية 

اأخرى،  جهة  من  واملتو�سطة  ال�سغرية  وال�سركات  جهة  من 

ال�سغرية  ال�سركات  م�ساعدة  الكبرية  ال�سركات  تتوىل  حيث 

واملتو�سطة يف حتليل تدابري الإدارة اخل�سراء وتقدمي م�سورة 

جمانية، مبا يف ذلك �سبل تخفي�س انبعاثات غازات الدفيئة. 

بال�سركات  اخلا�س  اخل�سراء«  »ال�سهادات  نظام  واأ�سفر 

خ�سراء  �سهادة   745 اإ�سدار  عن  والتكنولوجيات  واملنتجات 

منذ اعتماده يف ني�سان )اأبريل( 2010.

يف  عاملي  مناف�س  اإىل  �سريع  ب�سكل  كوريا  وحتولت 

يف  ال�ستثمار  اجمايل  ازداد  فقد  اخل�سراء.  التكنولوجيات 

يف   75 رئي�سية  خ�سراء  تكنولوجيا   27 على  املركزة  الأبحاث 

 2008 عام  دولر(  بليون   1.35( ون  تريليون   1.5 من  املئة، 

ت كوريا اجلنوبية �سيا�سة النمو الأخ�سر ال�ساملة عام  2008،  منذ تبنَّ

بلغ اإجمايل الأموال املوظفة يف ا�ستثمارات خ�سراء نحو 13.7 بليون 

دولر، وازداد ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية 11 �سعفًا كما ازداد حجم 

الوظائف املتوافرة يف قطاع الطاقة اجلديدة واملتجددة اأربعة اأ�سعاف. 

ومنا حجم املبيعات وال�سادرات نحو �سبعة اأ�سعاف، وال�ستثمارات 

اخلا�سة خم�سة اأ�سعاف. من ناحية اأخرى، بلغ عدد املحميات 

الطبيعية يف البالد 244 حممية، وحت�سنت بيئة العي�ش يف املدن مع 

انخفا�ش درجة احلرارة وحركة ال�سري. وح�سلت 37 مدينة على 

لقب »املدينة الغنية بيئيًا« بعدما اأظهرت قدرات على الإبداع واللتزام 

بالنمو الأخ�سر. واأقّر 96 يف املئة من املواطنني بحدة م�سكلة تغري 

املناخ بعدما اأُدخلت الثقافة اخل�سراء يف املناهج الدرا�سية ومت تعميم 

املمار�سات ال�سديقة للبيئة. وتطمح كوريا اإىل موا�سلة تاأدية دورها 

الرائد دوليّا على �سعيد النمو الأخ�سر.

يف هذا املقال اخلا�ش بـ«البيئة والتنمية«، يعر�ش �سوجيل يونغ، 

رئي�ش اللجنة الرئا�سية العليا للنمو الأخ�سر يف كوريا، م�سرية بالده 

كنموذج ميكن القتداء به يف دول العامل     

الدكتور �سوجيل يونغ 

رئي�ش اللجنة الرئا�سية العليا 

للنمو الأخ�سر يف

كوريا اجلنوبية

ال�صورة يف ال�صفحة املقابلة:

توربينات لتوليد الطاقة من 

الرياح على جبل يف منطقة 

بيونغت�سانغ، التي �ست�ست�سيف 

الألعاب الأوملبية ال�ستوية

�سنة 2018   )اأ ف ب(
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اىل 2.5 تـريليون ون )2.43 بليون دولر( عـام 2011. وبلـغ 

هو  مما  املئة  يف   78 التكنولوجيـات  هذه  م�ستوى  معدل 

علماء  اأجراها  درا�سة  وفق   ،2011 عام  املتحدة  الوليات  يف 

ومهند�سون كوريون.

من  عدد  يف  متقدمًا  مركزًا  حاليًا  كوريا  وحتتل 

اأكرب  املثال،  �سبيل  على  فلديها،  اخل�سراء.  التكنولوجيات 

عقود  مع  الكهربائية،  ال�سيارات  لبطاريات  العامل  يف  م�سنع 

وهي  ال�سيارات.  لهذه  ال�سانعة  ال�سركات  من  عدد  لتزويد 

ب�سناعة  اخلا�س  �سيليكون  للبويل  عاملي  منتج  اأكرب  ثاين 

القت�ساديـة  الإ�سـاءة  وجتهيـزات  ال�سم�سية،  اخلاليا 

م�سجلة  تكنولوجيا  اأف�سل  لديها  اأن  كما   .)LED( املتطورة 

الكهرباء  ل�سبكة  اختبار«  »فر�سة  واأول  الكربون،  لحتجاز 

املد  حركة  بوا�سطة  الطاقة  لتوليد  حمطة  واأكرب  الذكية، 

واجلزر يف العامل.

املناطق ال�سكنية تزداد اخ�سرارًا

يف  الطبيعية  املحميات  عدد  بلغ   ،2012 منت�سف  بحلول 

ال�ستك�ساف  »م�سلك  وامتد  حممية،   244 اجلنوبية  كوريا 

اليكولوجي الوطني« الذي يتعاي�س  فيه الب�سر واحليوانات 

الرئي�سية  الأنهار  تاأهيل  واأعيد  كيلومرتًا.   898 اىل  الربية 

و�سفائها  مياهها  نوعية  وحت�سنت  و�سفافها،  الأربعة 

امل�ستنزفة  الع�سوية  املواد  معدل  وانخف�س  اليكولوجي، 

 2.1 اإىل   6.2 من  املئة  يف   66 بن�سبة   )BOD( لالأوك�سيجني 

مليغرام يف الليرت.

درجة  انخفا�س  مع  املدن  يف  العي�س  بيئة  وحت�سنت 

الهواء  نوعية  حت�سن  اىل  اأدى  ما  ال�سري،  وحركة  احلرارة 

الهواء  ملوثات  �سبط  يف  الت�سدد  ومت  ال�سجيج.  وم�ستوى 

امل�سموح  النبعاثات  مقايي�س  يف  الت�سدد  خالل  من  ال�سامة 

وم�سادر  الطاقة  توليد  وحمطات  واملرافق  امل�سانع  من  بها 

حمطات  واأن�سئت  املجاري،  �سبكة  وو�سعت  اأخرى.  رئي�سية 

جديدة ملعاجلة مياه ال�سرف، واعُتمد قانون وخطة اأ�سا�سية 

لإعادة تدوير املياه.

ُنظـم  اىل  ال�سريعة  الطرق  ُنظم  من  حتولت  حدثت 
ُ
واأ

احلديد  ال�سكك  خطوط  تطويـل  مع  ال�سريعة،  القطارات 

م�سـروع  واإطالق  �سريع  نقل  خطوط  واإدخال  املدن  داخل 

لتحويل جميع القطارات الوطنية اىل قطارات عالية ال�سرعة 

بحلول �سنة  2020.

من  املباين،  يف  الطاقة  مقايي�س  تقوية  على   جاٍر  والعمل 

حيث الت�سميم املعماري والعزل والأدوات واملعدات امل�ستهلكة 

للطاقة. ويقود القطاع العام عملية تخ�سري املباين، من خالل 

مبان  وت�سييد  اأخ�سر  منزل   200 ي�سم  اختباري  ع  جممَّ بناء 

»�سوبر مقت�سدة بالطاقة« ملئات املوؤ�س�سات احلكومية يف 10 

»مدن مبدعة«.

التكيف مع تغري املناخ

 ،2010 عام  املناخ  تغري  مع  للتكيف  الوطنية  اخلطة  اعُتمدت 

ومت تاأ�سي�س املركز الوطني للتكيف مع تغري املناخ. وو�سعت 

كل من احلكومات الـ16 املحلية، التي ت�سم 6 مدن كربى و10 

حافالت كهربائية من طراز 

OLEV قبيل بدء ت�سغيلها 
التجاري يف حديقة املالهي 

جنوب العا�سمة �سيول يف 

متوز )يوليو( 2011. ويتم 

�سحن هذه احلافالت عرب 

حقول كهرمغناطي�سية 

تولدها كابالت كهربائية 

حتت الطريق
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واتخذت  املناخ.  تغري  مع  بالتكيف  اخلا�سة  خطتها  اأقاليم، 

املياه  من  احتياطي  وطني  خمزون  واإدارة  لتاأمني  اإجراءات  

ا�ستعدادًا للفي�سانات وموجات اجلفاف ال�سديدة التي تتكرر 

الأربعة  الأنهار  تاأهيل  لعادة  م�سروع  ومنها  �سنة،   200 كل 

اتخذت  كما  للبيئة.  �سديقة  �سغرية  �سدود  واإقامة  الرئي�سية 

ذلك  يف  مبا  واإدارتها،  الطبيعية  الكوارث  من  للوقاية  تدابري 

مثل  الغذائي  بالأمن  تتعلق  واإجراءات  الأرا�سي،  انزلقات 

وت�سنف  للحرارة.  املقاومة  املحا�سيل  من  �ساللت  تطوير 

كوريا حاليًا بني البلدان ال�سبعة الأف�سل يف العامل من حيث 

�سيناريو  اإعداد  حاليًا  ويجري  اجلوية.  الأحوال  توقعات  دقة 

اإعطاء  اأجل  من  الكورية  اجلزيرة  �سبه  يف  املناخ  لتغري  جديد 

توقعات اأكرث دقة.

خالل  من  الأخ�سر،  العي�س  قيم  ال�سعب  على  وُتعمم 

وتقدمي  الأخ�سر،  النمو  عن  ف�سوًل  املدر�سية  الكتب  ت�سمني 

الثقافة  حول  ومقررات  درو�سًا  متخ�س�سة  موؤ�س�سات 

برناجمي  مثل  اجلامعات  لطالب  خا�سة  وبرامج  اخل�سراء، 

وقد  اخل�سراء«.  و«الكلية  الأخ�سر«  اجلامعي  »احلرم 

املئة  يف   96 يقّر  اإذ  املناخ،  تغري  مل�سكلة  النا�س  فهم  حت�سن 

املقت�سدة  العي�س  لأمناط  ممار�ستهم  وازدادت  بحدتها. 

و�سائل  وا�ستخدام  الكهرباء  ا�ستهالك  من  باحلد  بالطاقة، 

للبيئة  ال�سديقة  القيادة  مبادئ  وممار�سة  اجلماعي  النقل 

و�سوى ذلك.

البال�ستيك،  اأكيا�س  تقدمي  عن  الكبرية  املتاجر  وتوقفت 

اأربعة  اإ�سدار  ومت  �سريعًا.  املنزلية  النفايات  حجم  وتناق�س 
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الأداء الأخ�سر للمدن الغنية بيئيًا يف كوريا )2008 ـ 2010(

)٪( الن�صبة املئوية هي الزيادة احلا�صلة خالل الفرتة  2008 ـ 2010
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ماليني »بطاقة خ�سراء« منذ �سنة، وازداد ا�ستهالك املنتجات 

ال�سديقة للبيئة. ومن املقرر اأن يرتفع عدد ال�سيارات الهجينة 

�سيارة  مليون   3.65 اإىل  البالد  يف  والكهربائية  )هايربيد( 

والهوايات  الن�ساطات  ممار�سة  وتو�سعت   .2020 �سنة  بحلول 

اخل�سراء، مثل ركوب الدراجة الهوائية والزراعة يف املدن.

منواأخ�سر من راأ�ش الهرم

اأتت  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ح�سلت  التي  التطورات  هذه 

وو�سعها  الأخ�سر  النمو  مبادرة  احلكومة  اإطالق  نتيجة 

)يناير(  الثاين  كانون  ففي  لرتويجها.  قويًا  موؤ�س�ساتيًا  اإطارًا 

كاأعلى  الأخ�سر  للنمو  الرئا�سية  اللجنة  اأن�سئت   ،2009

القطاعني  ومع  الوزارات  بني  وتن�سيقية  ا�ست�سارية  هيئة 

اأقرت   ،2009 )دي�سمرب(  الأول  كانون  ويف  واخلا�س.  العام 

الأخ�سر  للنمو  الطاري  القانون  بالجماع  الوطنية  اجلمعية 

الأعمال  جلميع  القانوين  الدعم  لتوفري  الكربون،  املنخف�س 

احلكومية املتعلقة بالنمو الأخ�سر.

ا�سرتاتيجية  الأخ�سـر  للنمو  الرئا�سية  اللجنة  واعتمدت 

للنمو  خم�سيـة  خطة  اإىل  اإ�سافة  الأجل،  طويلة  وطنية 

القانون  مقت�سيات  ووفق  �سنوات(.  )خلم�س  الأخ�سر 

اخلم�سية  خططهـا  حملية  حكومـة    16 اأعـدت  الإطـاري، 

للنمو الأخ�سر.

املركزيـة  احلكومة  الوطنية  اخلم�سية  اخلطة  األزمت 

فخالل  الأخ�سر.  النمو  مبيزانية  اخلا�سة  املئة  يف   2 بقاعدة 

فرتة اخلطة، من 2009 اىل 2013، من املقـرر اأن تبقى ميزانية 

كل  الجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف   2 الأخ�سر  النمو 

الأمم  بهـا  اأو�ست  التي  اخل�سـراء  امليزانيـة  �سعفي  اأي  �سنة، 

املتحـدة.

على  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفي�س  هدف  و�سع  ومت 

ال�سيناريو  مع  باملقارنة  املئة  يف   30 بن�سبة  املتو�سط  املدى 

الأ�سا�سي بحلول �سنة 2020، وُتتخذ اإجراءات تنفيذية حمددة 

الطاقة  وحمطات  الكبرية  للم�سانع  وحتدد  ال�ساأن.  بهذا 

كانون  يف  لكن  الأهداف«،  اإدارة  »خطة  وفق  �سنوية  اأهداف 

لالجتار  وطنية  خطة  ُتطلـق  �سوف   2015 )يناير(  الثاين 

الوطني  املركز  تاأ�سي�س  مت  الغر�س،  ولهذا  بالنبعاثات. 

لأبحاث ومعلومات غازات الدفيئة، وو�سعت اأنظمة ت�سريعية 

خلطة الجتار بالنبعاثات.

�سبق جميع هذه الأعمال اإعداد اخلطة الأ�سا�سية الوطنية 

اجلديدة  الطاقات  ح�سة  حددت  وهي   .2008 عام  للطاقة 

واملتجددة يف خليط الطاقات بـ11 يف املئة بحلول �سنة 2020، 

كل  اخلطة  وتنقح   .2008 عام  املئة  يف   2 من  اأقل  مع  باملقارنة 

خم�س �سنوات.

ميزات بارزة

التطوير  اأتاحت  الكورية  اخلطة  يف  رئي�سية  عوامل  ثمة 

على  منها  خم�سة  حتديد  وميكن  الأخ�سر،  للنمو  ال�سريع 

النحو الآتي:

اأوًل، �سيا�سات النمو الأخ�سر يف كوريا �سمولية النطاق، 

تغطي جميع قطاعات القت�ساد، وتعرب عن منوذج تنموي، 

وتدعو اىل اإحياء ممار�سة اخلطط اخلم�سية التي توقفت يف 

اأوائل ت�سعينات القرن الع�سرين.

ثانيًا، الهدف البيئي التي ت�سعى �سيا�سات النمو الأخ�سر 

اإىل حتقيقه يف كوريا هو اأو�سع من الهدف التقليدي املتعلق 

انبعاثات  تخفي�س  الآن  وي�سمل  البيئي،  التلوث  بتخفي�س 

غازات الدفيئة.

ثالثًا، النمو امل�ستدام هو الهدف النهائي.

ويتم  الأخ�سر.  النمو  مفتاح  هو  الأخ�سر  الإبداع  رابعًا، 

دافعة  كقوة  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفي�س  هدف  ترويج 

منو  حمركات  يخلق  اأن  ويتوقـع  الأخ�سر،  لالإبداع  رئي�سية 

هو  الإبداع  لهذا  الرئي�سي  ن  واملكـوِّ جديدة.  عمل  وفر�س 

الإبداع املتعلق بالطاقة.

راأ�س  من  تبداأ  عملية  كوريا  يف  الأخ�سر  النمو  خام�سًا، 

من  كبري  جزء  ويعود  املركزية.  احلكومة  من  مدفوعة  الهرم 

�سخ�سيًا  الكوري  الرئي�س  التزام  اىل  وديناميتها  �سرعتها 

بالنمو الأخ�سر.

احلكومات  ا�ستحدثت  الطاري،  القانون  ملتطلبات  وفقًا 

املحلية الـ16 جلانها اخلا�سة بالنمو الأخ�سر، وعينت مديرين 

يف  حملية  خم�سية  خططًا  وو�سعت  الأخ�سر،  النمو  لدوائر 

حملة نظافة وت�سجري �سمن برنامج »حرم جامعي اأخ�سر نظيف«

اأطلق املعهد الكوري 

لل�سناعات والتكنولوجيات 

البيئية )KEITI( ووزارة 

البيئة نظام »البطاقة 

اخل�سراء« عام 2011. وتتيح 

هذه البطاقة حلاملها جتميع 

نقاط من خالل ممار�سات 

خ�سراء، مثل القت�ساد 

بالطاقة وا�ستخدام النقل 

العام و�سراء منتجات �سديقة 

للبيئة، وا�ستخدام هذه 

النقاط كعملة نقدية ل�سراء 

�سلع خمتلفة. كما تتيح 

حلاملها ح�سومات �سرائية 

ودخوًل جمانيًا اإىل املتاحف 

واملتنزهات ومرافق اأخرى
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�سيا�ساتها  تنفيذ  وتقييم  مراجعة  �سنويًا  وتتوىل  الإطار،  هذا 

اخل�سراء و�سبل حت�سينها.

والأقاليم.  الكبرية  املدن  بني  الرتكيز  جمالت  وتختلف 

وتركز املدن الكربى ال�ست على انخفا�س الكربون يف املباين 

وو�سائل النقل واأمناط املعي�سة. اأما يف الأقاليم الزراعية فيتم 

اأجل  من  الكوارث  ومنع  املناخ  تغري  مع  التكيف  على  الرتكيز 

الزراعة امل�ستدامة. 

ال�سعيفة  ال�سناعية  القاعدة  ذات  واملناطق  املدن  وتركز 

التكنولوجيا  وتطوير  جديدة  منو  حمركات  خلق  هدف  على 

واإقامة جممعات �سناعية.

م�سابقة  �سنة  كل  الأخ�سر  للنمو  الرئا�سية  اللجنة  وتنظم 

ت�سـارك  التي   )Eco-Rich City( بيئيًا«  الغنية  »املدينة 

فيها اأكرث من 250 حكومة حملية تعر�س روؤياتها واقرتاحاتها 

اإذ  اللقب،  هـذا  على  مدينة   37 ح�سلت  وقد  امل�ستقبلية. 

واللتزام  والإبداع  التنويع  على  مذهلة  قدرة  اأظهـرت 

احلما�سي بالنمو الأخ�سر.

اإطار  وجود  اأن  هي  التحليل  لهذا  الرئي�سية  احل�سيلة 

وحوافز  و�سيا�سات  جيدة  وطنية  روؤية  ذلك  يف  مبا  منا�سب، 

تقدمها احلكومة املركزية، يتيح للمجتمعات املحلية اأن تقود 

عملية التنمية الوطنية املرتكزة على النمو الأخ�سر.

ظل  يف  الأخ�سر  النمو  دينامية  تتعزز  اأن  املتوقع  ومن 

»تخ�سري«  هو  الرئي�سي  التحدي  لكن  املقبلة.  احلكومة 

اآلية ال�سوق من خالل ت�سعري النبعاثات الكربونية وفر�س 

ا�ستثمار  مع  الطاقة،  ت�سعري  اآلية  وتر�سيد  الكربون  �سريبة 

الإبداع  دعم  يف  التدابري  هذه  عائدات  من  كبري  جزء 

الأخ�سر.

للمهند�سني  جديدة  عمل  فر�س  اأمام  الباب  يفتح  هذا 

وامل�ست�سارين، مع بـزوغ ع�سـر ثـورة اإنتاجية الطاقـة واملوارد 

امل�ستوى  على  حتمًا  الع�سر  هـذا  يبزغ  و�سوف  كوريا.  يف 

العاملي مع تبلور الهند�سة العاملية للنمو الأخ�سر مع الوقت. 

هذا  يف  عامليـًا  الرائد  دورها  تاأدية  موا�سلة  اإىل  كوريا  وتطمح 

■ امل�سمار اجلديد.  

دولية  مببادرات  الكورية  احلكومة  قامت 

جدول  على  الأخ�سر  النمو  و�سع  يف  �ساهمت 

الأعمال العاملي، وميكن تلخي�سها على النحو 

الآتي:

النمو  باك  الكوري يل ميونغ  الرئي�س  اقرتح   ●

مفاو�سات  يف  للتفكري  جديداً  اإطاراً  الأخ�سر 

مبوجب  الدفيئة  غازات  انبعاثات  تخفي�س 

املناخ،  لتغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

يف  النامية  للبلدان  جديد  �سيا�سي  وكاإطار 

توياكو  يف  عقدت  التي  الثماين  جمموعة  قمة 

باليابان يف حزيران )يونيو( 2008.

»�سراكة  مبادرة   2008 عام  كوريا  اأطلقت   ●

برامج  ت�سمنت  التي  اآ�سيا«،  �سرق  يف  املناخ 

للتنمية  اخلارجية  باملعونات  خا�سة  خ�سراء 

يف البلدان الآ�سيوية.

ملنظمة  الوزاري  »الإعالن  كوريا  اأيدت   ●

النمو  حول  والتنمية  القت�سادي  التعاون 

الأخ�سر« يف حزيران )يونيو( 2009، واإطالق 

النمو  ا�سرتاتيجية  حول  املنظمة  م�سروع 

النمو  اإدخال  اإىل  يهدفان  وكالهما  الأخ�سر، 

الأخ�سر يف اأجندة املنظمة اخلا�سة ب�سيا�سات 

حكومات الدول الأع�ساء.

كوريا  التزام  باك  ميونغ  يل  الرئي�س  اأعلن   ●

املتو�سط،  املدى  على  النبعاثات  هدف  طوعاً 

داعيًا اىل طرح مفهوم »اأنا اأوًل« يف موؤمتر الأمم 

كوبنهاغن  يف  عقد  الذي  املناخ  لتغري  املتحدة 

حول  التفاو�س  اأجواء  ن  ح�سَّ ما   ،2009 عام 

هذه اللتزامات.

● اأن�ساأت كوريا »املعهد العاملي للنمو الأخ�سر« 

موؤ�س�سة  وهو   ،2010 عام  �سيول  العا�سمة  يف 

اأبحاث دولية تعنى ب�سيا�سات وم�ساريع النمو 

املعهد  واأ�سبح  النامية.  البلدان  يف  الأخ�سر 

منظمة دولية يف ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2012.

قمة  اأجندة  يف  الأخ�سر  النمو  كوريا  اأدرجت   ●

جمموعة الع�سرين )G20( يف �سيول عام 2010.

● دخلت كوريا يف »حتالف النمو الأخ�سر« مع 

الدمنارك.

اإدراج  يف  رئي�سيًا  دوراً  كوريا  اأدت   ●

الأمم  اأجندة  على  الأخ�سر«  »القت�ساد 

طريقه  فاأخذ  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة 

اىل  واعد  كمدخل  ريو20+   قمة  اتفاقات  اىل 

التنمية امل�ستدامة. 

مبادرات كوريا الدولية يف النمو الأخ�سر

اأدرجت كوريا النمو الأخ�سر يف اأجندة

قمة جمموعة الع�سرين يف �سيول عام 2010
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كوبنهاغن ـ  »البيئة  والتنمية«

لتحفيز  فريدًا  اإطارًا  كوبنهاغن  منتدى  ُيعتبر 

ال�سراكات التي يمكنها اأن تعزز �سريعًا فر�س النمو 

الأخ�سر، الذي يتطلب توظيفًا فعاًل على نطاق وا�سع لراأ�س 

ممكنًا  يكون  ل  وهذا  والب�سري.  والتكنولوجي  المادي  المال 

الم�ستويات  على  الخا�س  والقطاع  الحكومات  تعاونت  اإذا  اإل 

الحوافز  وخلق  العقبات  لتذليل  والدولية،  والوطنية  المحلية 

ال�سحيحة لالبتكار وال�ستثمار.

ثورننغ  هيلي  الدنمارك  وزراء  رئي�سة  المنتدى  افتتحت 

�سميت، ورئي�س وزراء كوريا الجنوبية هوانغ ـ �سيك كيم الذي 

العطية،  حمد  بن  عبدالـله  واألقى  ال�سريكة.  البلـدان  مثل 

والرئي�س  قطـر  في  وال�سفافية  الإدارية  الرقابة  هيئة  رئيـ�س 

اتفاقية  في  الأطراف  للدول  ع�سر  الثـامن  للموؤتمر  المقبل 

تغير المناخ، كلمة اأعلن فيها ان�سمام بلده الى المنتدى.

تخ�سير القت�ساد

والنمو.  الموارد  كفاءة  للمنتدى  الرئي�سي  المو�سوع  كان 

واإدراكًا باأن العودة الى معدلت عالية للنمو وفر�س العمل ما 

زالت في مقدم الهتمامات ال�سيا�سية حول العالم، ا�ستك�سف 

المنتدى العوامل القت�سادية والإطار ال�سيا�سي الأو�سع للنمو 

فر�سًا  يوفر  العالمي  القت�ساد  تخ�سير  اأن  ووجد  الأخ�سر. 

على  ذلك  ويتجلى  والدول.  والمجتمعات  لل�سركات  رابحة 

�سبيل المثال في تنامي اأ�سواق التكنولوجيا النظيفة والطاقات 

املنتدى العاملي للنمو الأخ�سر يف كوبنهاغن

كفاءة املوارد 

مدخل اىل 

التنمية   

القـت�ضـادية

كفاءة  بتعزيز  اأخ�سر  نمو  الى  التحـول  اأن  كما  المتجددة. 

تح�سين  عملية  من  مهمًا  جزءًا  يعتبر  بات  والإنتاجية  الموارد 

التناف�سية على م�ستوى ال�سركات وعلى الم�ستوى الوطني.

الملحة  الحاجة  تعميم  �سرورة  على  المتحدثون  ركز 

جهود  لتاأجيل  حجج  رف�ست  وقد  الأخ�سر.  النمو  م�سار  اإلى 

التحول الى اقت�ساد اأخ�سر ريثمـا تنق�سي الأزمة القت�سادية 

نت اأن كلفة  الراهنـة، اإذ قـدمت عدة موؤ�س�سات اأدلة مقنعة بيَّ

العام  الأمين  غوريا،  اأنغل  واأ�سار  اأكبر.  �ستكون  الالعمل 

الخ�سارة  اأن  اإلى  والتنمية،  القت�سادي  التعاون  لمنظمة 

الناجمة من عدم التحول اإلى اأنماط اقت�سادية جديدة تحترم 

البيئـة تتجاوز باأ�سعاف الكلفة التي يتطلبها هذا التحول.

اعتبر المنتدى اأن الحاجة ملحة اإلى ردم الفجوة في تمويل 

التحول الى م�سار نمو اأخ�سر. وال�سبيل الرئي�سي لذلك تحفيز 

التمويل  وزيادة  المالي،  البتكار  عبر  الخا�س  ال�ستثمار 

ا�ستثمارية  حكومية  �سيا�سات  و�سمان  ال�سحيح،  الحكومي 

رفيعة الم�ستوى. ودعا اإلى �سرورة تخفي�س الدعم الحكومي 

لأ�سعار الوقود الأحفوري، وتحويل ال�ستثمارات من التنمية 

الم�سرفة في اإطالق النبعاثات الكربونية الى النمو الأخ�سر. 

خـالل  تطويـرها  اأو  اإطالقهـا  تم  كثيرة  �سراكات  وركزت 

المنتدى على البتكار المالي، مع تركيز الخا�س على تمويل 

كفاءة الطاقة وت�سميم اأدوات ماليـة اأكثر فعالية.

ويوؤثر تغير المناخ ون�سوب الموارد الطبيعية ب�سكل اأكبر 

على البلدان الفقيرة. وتواجه البلدان النامية اأ�سواأ العواقب، 

في حين تفتقر الى الموارد الالزمة للت�سدي لهذه التاأثيرات. 

جمع املنتدى 

العاملي الثاين للنمو 

الأخ�سر، الذي عقد 

يف كوبنهاغن 

يف ت�سرين الأول 

)اأكتوبر(، 250 

من رجال الأعمال 

وامل�سوؤولني 

احلكوميني واأع�ساء 

املجتمع املدين 

امللتزمني بتعزيز 

النمو الأخ�سر ال�سامل. 

وفيما ل يزال مو�سوع 

النتعا�ش القت�سادي 

العاملي اله�ش ي�سكل 

حتديًا مهمًا و�سعبًا، 

اإل اأن القادة املجتمعني 

اأكدوا اأنه مع ا�ستعادة 

النمو زخمه يف اأنحاء 

العامل ل ميكن اأن 

تكون هناك عودة 

اىل الأ�سلوب الذي كان 

يتم العمل به �سابقًا.
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وركز المنتدى على الجوانب ال�سمولية لأجندة النمو الأخ�سر 

عند ت�سميم مبادرات جديدة. واعتبر البتكار التكنولوجي، 

المناخ،  تغير  لتاأثيرات  المخففة  البتكارات  وخ�سو�سًا 

اأخ�سر، ف�ساًل عن ن�سر  اأ�سا�سية للتحول الى اقت�ساد  عنا�سر 

خ�سو�سًا  الظروف،  وفق  وتكييفها  الخ�سراء  التكنولوجيات 

في البلدان النامية.

�سهد  الأخ�سر،  النمو  لتحقيق  موحد  نموذج  غياب  وفي 

البرازيل  هي  بلدان،  �ستة  من  لتجارب  مناق�سات  المنتدى 

التركيز  وتم  وتركيا.  والمغرب  واإندوني�سيا  واألمانيا  وال�سين 

حلول  لدفع  والخا�س  العام  القطاعين  بين  ال�سراكات  على 

القوا�سم  الجل�سات  واأبرزت  البلد.  م�ستوى  على  م�ستدامة 

بما  البلدان،  هذه  في  الأخ�سر  بالنمو  لالرتقاء  الم�ستركة 

والخطط  الخا�س  القطاع  وريادة  ال�سيا�سية  القيادة  ذلك  في 

المالية البتكارية.

اقتراحات وتو�سيات

وفر المنتدى فر�سة ا�ستثنائية لرجال اأعمال وقادة �سيا�سيين 

خالل  من  مبا�سر  حوار  في  لالنخراط  الم�ستوى  رفيعي 

وراحوا  الح�سور  بين  فجل�سوا  م�سغرة.  نقا�س  جل�سات 

بالنمو  الرتقاء  في  واآمالهم  وخبرتهم  دورهم  ي�سرحون 

القطاعات.  عبر  والخا�س  العام  التعاون  خالل  من  الأخ�سر 

مرحلتين  على  الم�سغرة  الحوارية  الجل�سات  هذه  ُعقدت 

النمو الكفوء با�ستهالك  خالل يومين، وركزت على �سمولية 

الموارد، وق�س�س النجاح في هذا الم�سمار.

بين  عملية  �سراكة  ع�سرة  اإحدى  مناق�سه  وتمت 

القطاعين العام والخا�س في جل�سات خا�سة، تم ت�سميمها 

لجمع اقتراحات وتو�سيات عملية حول اأوجه النمو الأخ�سر 

التي تقت�سي عماًل من القطاعين. وكان من بينها: ت�سريع 

تعـزيز  الطاقـة،  قطاع  لتحّول  دعمـًا  ال�سيا�سي  البتكـار 

كفاءة  تمويل  الحيوية،  الموارد  على  القائم  الم�ستدام  النمو 

وموؤ�سرات  الخا�س،  والتمويل  الإدارة  مبادرات  الطاقة، 

كفاءة الطاقة.

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين  و�سارك 

خيارات  لمناق�سة  مخ�س�سة  جل�سة  في  �سعب  نجيب  )اأفد( 

الطاقة في منطقة ال�سرق الأو�سط. وناق�س تحديات الطاقة 

تقرير  من  باأرقام  حجته  داعمًا  الموارد،  اإدارة  منظار  من 

كثافة  اأن  على  دّلت  البيئية،  الب�سمة  حول  الجديد  »اأفد« 

من  اأعلى  المئة  في   50 هي  العربية  المنطقة  في  الطاقة 

المعدل العالمي، واأن  انبعاثات الكربون هي الم�سوؤولة عن 

معظم الزيادة في الب�سمة البيئية للمنطقة. 

وخل�س �سعب اإلى اأن كفـاءة الطاقـة والتحول اإلى الطاقة 

بالقـرار  م�سيدًا  وبيئيًا،  اقت�ساديًا  �سروري  اأمر  المتجددة 

المتجددة،  الطاقة  بتبني  المغرب  في  الوا�سح  ال�سيا�سي 

من  اأقل  في  ملمو�سة  نتائج  تحقيق  من  مّكن  الذي  الأمر 

ثالث �سنوات. وقد بداأ المغرب تنفيذ خطة للو�سول بن�سبة 

الطاقة  اإجمـالي  من  المئة  في   40 اإلى  المتجددة  الطاقة 

بحلول �سنة 2020، وهو الهدف الأكثر طموحًا في العالم.

اإليها  خل�س  التي  والأفكار  ال�ستنتاجات  تقدم  و�سوف 

الم�ستوى  رفيعة  دولية  ومنتديات  نقا�سات  في  المنتدى 

ذلك  في  بما  الأخ�سر،  والنمو  الم�ستدامة  التنمية  حول 

عا�سمة  الدوحة  في  �ستعقد  التي   )COP 18( المناخ  قمة 

ال�ستدامة  اإدخال  على  خا�س  تركيز  هناك  و�سيكون  قطر. 

العملية المكر�سة لتطوير  النمو الأخ�سر �سمن  وممار�سات 

اأهداف التنمية الم�ستدامة.

لتنفيذ  العمل  موا�سلة  على  الم�ساركـون  ووافق 

ب�سـاأن  المنتدى  اأجندة  عن  النا�سئـة  الكـثيرة  التو�سيـات 

الأول  ت�سرين  في  مجددًا  الجتماع  وعلى  الأخ�سر،  النمو 

وا�ستنباط  الحا�سل  التقـدم  لمراجعـة   2013 )اأكتوبر( 

■ اإجراءات جديدة. 

رئي�سة وزراء الدمنارك هيلي ثورننغ �سميت تفتتح املنتدى

اأندرو �ستري رئي�ش معهد 

املوارد العاملي يتحدث  يف 

جل�سة حول بناء ال�سراكات 

العاملية و املحلية، واإىل ميينه: 

بيرت برابيك من جمموعة 

املوارد املائية، وفهد العطية 

اأمني عام  حلف الأرا�سي 

اجلافة، وكيندا يومكيال 

مدير عام يونيدو
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»اأفد« ينظم جل�شة حوارية يف قمة الدوحة مب�شاركة را�شد بن فهد واأندرو �شتري:

دور قطاع الأعمال يف التحول اىل الإنتاج الأنظف

للبيئة  العربي  املنتدى  ينظم 

حوار  جل�سة  )اأفد(  والتنمية 

املناخ  تغري  قمة  فعاليات  �سمن 

الدوحة  يف  تعقد  التي   )COP18(

بني 26 ت�سرين الثاين )نوفمرب( و7 

مو�سوع  )دي�سمرب(.  الأول  كانون 

الأعمال  قطاع  »دور  هو  اجلل�سة 

العربي يف التحول اىل النتاج الأنظف 

والقت�ساد الأقل كربونًا«.

يف   2007 عام  عقد  املنتدى  وكان 

اأبوظبي، برعاية �سمو ال�سيخ حممد 

العربية  »القمة  نهيان،  اآل  زايد  بن 

لقطاع  البيئية  امل�سوؤولية  حول 

الأعمال«. وقد متخ�ست القمة اآنذاك 

اتفق  حيث  اأبوظبي«،  »اإعالن  عن 

على  العرب  الأعمال  قادة  من   120

الطاقة واملياه يف  ا�ستهالك  تخفي�ض 

املئة بنهاية  عملياتهم بن�سبة 20 يف 

كما   ،2002 مع  مقارنة   2012 �سنة 

وال�ستدامة  البيئة  باإدخال  تعهدوا 

كجزء من تقاريرهم الدورية.

قادة  احلوار  جل�سة  يف  �سي�سارك 

يف  الأع�ساء  ال�سركات  بع�ض  من 

حتقيقه  مت  ما  لعر�ض  املنتدى، 

الفرتة. ومن بينها �سركة  خالل هذه 

اأكوا  )الكويت(،  الوطنية  اخلرايف 

اأرامك�ض  عاملية(،  ـ  )�سعوديـة  باور 

يف  ويتحدث  عاملية(.  ـ  )عربية 

اجلل�سة وزير البيئة واملياه الإماراتي 

الدكتور را�سد اأحمد بن فهد، ورئي�ض 

اأندرو  الدكتور  العاملي  املوارد  معهد 

املنتدى  عام  اأمني  يقدم  كما  �ستري. 

تقرير  لنتائج  عر�سًا  �سعب  جنيب 

»اأفد« ال�سنوي عن الب�سمة البيئية يف 

الدول العربية، ودور قطاع الأعمال يف 

التخفيف منها و�سد العجز يف املوارد.

بعد   3:30 ال�ساعة  اجلل�سة  تعقد 

الأول  كانون   6 اخلمي�ض  ظهر 

)دي�سمرب( يف القاعة رقم 3 يف موقع 

انعقاد القمة.
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الثامن  الأطراف  العربي للبيئة والتنمية مذكرة ب�ساأن موؤمتر  املنتدى  بعث 

ع�سر حول تغريرّ املناخ )COP 18( الذي �سيعقد يف الدوحة بني 26 ت�سرين 

الدول  روؤ�ساء  فيها  حث   ،2012 الأول)دي�سمرب(  كانون  و7  الثاين)نوفمرب( 

كما  املفاو�سات،  يف  فاعل  دور  تاأدية  على  العرب  البيئة  ووزراء  واحلكومات 

اإيجابية  نتائج  اىل  وو�سولها  القمة  اإجناح  اأجل  العمل من  لهم م�سوؤولية  حمرّ

واتفاقات عادلة وفعالة. ومن اأبرز ما جاء يف املذكرة:

اتفاق دويل ملزم للحد من  اىل  التو�سل  العربية يف  »اأين م�سلحة احلكومات 

تغري املناخ ومواجهة م�ساعفاته؟

لقد اأظهرت جميع الدرا�سات املوثوقة، وخا�سة التقرير العلمي الذي اأ�سدره 

من  هي  العربية  البلدان  اأن   ،2009 عام  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

املائي،  الجهاد  واأبرزها  املحتملة،  املناخ  لتاأثريات تغري  الأكرث تعر�سًا  املناطق 

الب�سرية.  ال�سحة  وتردي  البحار،  م�ستوى  وارتفاع  الغذاء،  انتاج  وتراجع 

ولكي ت�ستفيد الدول العربية من الدعم الدويل التقني واملايل الذي حتتاج اليه 

للتكيف مع اآثار تغري املناخ، عليها اأن تلعب دوراً اإيجابيًا للم�ساهمة يف العمل 

الدويل للو�سول اىل اتفاقات يف املجالت التالية:

الطاقة  م�سادر  واعتماد  وتطوير  التقليدية  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة   .1

املتجددة.

2. تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل اخلربات وبناء القدرات.

ف. 3. م�ساعدة الدول الأقل منواً لعتماد تدابري التكيرّ

4. الت�سجري ومكافحة الت�سحر وتنظيم ا�ستعمالت الأرا�سي.

املوؤمترات  يف  به  اللتزام  مت  ما  وت�سديد  للتمويل  �سفافة  اآليات  اعتماد   .5

ال�سابقة لتخ�سري القت�ساد ومتويل اآلية التنمية النظيفة.

اإن عدم القدرة على التو�سل فوراً اإىل اتفاق �سامل وملزم ل يعني التمل�ض من 

واجب العمل على امل�ستويات الوطنية والقليمية والدولية، لتحقيق اأق�سى 

اأ�سبحت  التي  املناخ  تغري  حتديات  ملواجهة  وبرامج  �سيا�سات  من  ميكن  ما 

حقيقة واقعة، والتو�سل اىل اأف�سل النتائج املمكنة يف موؤمتر الدوحة«.

ميكن مراجعة الن�ض الكامل للمذكرة يف �ض 14 من هذا العدد، وعلى املوقع 
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مذكرة »اأفد« للروؤ�شاء العرب ب�شاأن موؤمتر تغيرّ املناخ يف الدوحة

املنتدى  �شارك 

للبيئة  العربي 

)اأفد(  والتنمية 

اللجنة  يف اجتماعي 

العربية  والتنمية  للبيئة  امل�شرتكة 

ملجل�س  التنفيذي  واملكتب   )CEDAR(

�ش�ؤون  عن  امل�ش�ؤولني  العرب  ال�زراء 

البيئة )CAMRE(، اللذين عقدا يف 30 

جامعة  مقّر  يف   2012 )�شبتمرب(  اأيل�ل 

الدول العربية يف القاهرة. وقدم جنيب 

عن  تقريرًا  »اأفد«  عام  اأمني  �شعب، 

عمل املنظمة وبراجمها، وعر�س مبادرة 

»اأفد« اجلديدة يف التعليم البيئي.

»اأفد«  العربي  ال�زاري  االجتماع  �شكر 

من  خ�ش��شًا  »كامري«،  عمل  لدعمه 

و�شع  ح�ل  ال�شن�ية  تقاريره  خالل 

االقت�شاد  ومبادرة  العربية  البيئة 

البيئية.  التعليم  وبرامج  االأخ�شر 

ال�زراء  من  عدد  اأكد  االجتماع،  وخالل 

م�شاركتهم يف امل�ؤمتر ال�شن�ي للمنتدى 

 30 ـ   29 يف  بريوت  يف  �شيعقد  الذي 

فيهم  مبن  الثاين)ن�فمرب(،  ت�شرين 

وزراء البيئة يف ال�ش�دان وم�شر وت�ن�س 

اأكرث  م�شاركة  املت�قع  ومن  وفل�شطني. 

الذي  بريوت  م�ؤمتر  يف  وزيرًا   12 من 

الب�شمة  ح�ل  تقرير  خالله  �شي�شدر 

البيئية يف الدول العربية ينتظره �شناع 

القرار يف جميع اأنحاء املنطقة.

برامج »اأفد« يف اجتماعات اجلامعة العربية
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للبيئة  العربي  املنتدى  اأطلق 

والتنمية برناجمه يف الرتبيـة البيئية  

»البيئة يف املدر�سة« عرب خدمة على 

جلميع  متاحـًا  لي�سبح  الإنرتنت، 

العربي على  العـامل  امل�ستخدمني يف 

املوقـع

 www.afed-ecoschool.org 

اللكرتوين  املوقع  اإطالق  ومت 

الظهران  مدار�ض  من  برعاية 

التي  الرتكي(،  )جمموعة  الأهلية 

اإطالق  يف  »اأفد«  مع  �ستتعاون 

والن�ساطات  املعلومات  برامج 

من  بدءاً  ال�سعودية،  يف  البيئية 

يف  لإدخالها  متهيداً  مدار�سها، 

الإلكرتوين  املوقع  ويرافق  املناهج. 

ي�ستمل  لالأ�ساتذة  عملي  دليل 

بيئية  ون�ساطات  معلومات  على 

متنوعة.

يقدم املوقع معلومات مف�سلة حول 

نواد  واإن�ساء  البيئية  الرتبية  مفهوم 

بيئية يف املدار�ض. ويعر�ض للق�سايا 

البيئية الرئي�سية يف 11 ف�ساًل، هي: 

الطاقة،  املناخ،  تغريرّ  الهواء،  تلوث 

البيولوجي،  التنوع  البحار،  املياه، 

النفايات،  اإدارة  الزراعة،  الت�سحر، 

كما  امل�ستدامة.  التنمية  ال�سجيج، 

ون�سو�سًا  بيئية  اختبارات  يت�سمن 

ميكن  مو�سوع  كل  ومع  منوذجية. 

ب�سرية  ـ  �سمعية  مواد  اختيار 

واأغان  وثائقية  اأفالم  من  داعمة، 

وم�سرحيات بيئية ومل�سقات ميكن 

تنزيلها عرب الإنرتنت ل�ستخدامها يف 

املدار�ض.

برناجمه  عن  عر�سًا  املنتدى  وقدم 

اجتماعات  خالل  البيئية  الرتبية  يف 

للبيئة  امل�سرتكة  العربية  اللجنة 

مقر  يف  عقدت  التي  والتنمية، 

يف  القاهرة  يف  العربية  اجلامعة 

 .2012 )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين 

من  تو�سية  بنتيجتها  و�سدرت 

التنفيذي  املكتب  مقررات  �سمن 

امل�سوؤولني  العرب  الوزراء  ملجل�ض 

املنتدى  تدعو  البيئة،  �سوؤون  عن 

دليل  من  بكمية  املجل�ض  تزويد  اىل 

على  لتوزيعه  املدر�سة«  يف  »البيئة 

الهيئات العربية امل�سوؤولة. كما دعا 

احلكومات العربية اىل ال�ستفادة من 

لتعميم  الإلكرتوين  واملوقع  الدليل 

مفاهيم الرتبية البيئية ال�سليمة.

البيئية  الرتبية  اأن  بالذكر  وجدير 

الرئي�سية  املوا�سيع  اأحد  هي 

لربنامج عمل جمل�ض الوزراء العرب 

امل�سوؤولني عن �سوؤون البيئة ل�سنة 

.2013

»البيئة يف املدر�شة« على الإنرتنت برعاية مدار�س الظهران الأهلية

جمل�س وزراء البيئة العرب يدعو الدول العربية اىل ال�شتفادة من برنامج »اأفد« الرتبوي

تقرير الب�شمة البيئية يف بلدان املتو�شط

الب�شمة  تقرير  اإطالق  يف  »اأفد«  �شارك 

يف  املت��شط،  البحر  لبلدان  البيئية 

 2 ي�م  البندقية  يف  الي�ن�شك�  مكتب 

اأعدت  وقد  )اأكت�بر(.  االأول  ت�شرين 

البيئيـة  البـ�شمة  �شبكـة  التقرير  هذا 

تقرير  يف  »اأفد«  �شريكة  العاملية، 

العربية.  للدول  البيئية  الب�شمة 

�شعب   جنيب  املنتدى  عام  اأمني  وقدم 

الطبيعية  امل�ارد  حالة  عن  عامة  ملحة 

البحر  ح��س  يف  العربية  الدول  يف 

املت��شط.

�شبكة  رئي�س  واكرناغل،  ماتي�س  وقال 

الب�شمة البيئية العاملية، اإن »حمدودية 

امل�ارد اأ�شبحت االآن عاماًل حا�شمًا يحدد 

جناح البلد يف القرن احلادي والع�شرين 

قبل  من  ط�ياًل  املفه�م  هذا  جتاهل  بعد 

بالتخطيط  ربطه  وعدم  القرار  �شانعي 

ال�طني«.  واالزدهار  االقت�شادي 

ت�شتخدم  ال�شبكة،  ال�شتنتاجات  ووفقًا 

ون�شف  مرتني  يقارب  ما  االآن  املنطقة 

ميكن  التي  الطبيعية  امل�ارد  من  املرة 

وهذا  االإيك�ل�جية.  النظم  تقدمها  اأن 

ي�ؤدي  الأنه  خطري،  االإيك�ل�جي  العجز 

بلدان  يف  االقت�شادي  االأمن  ت�شّدع  اإىل 

�شمان  على  وقدرتها  املت��شط  البحر 

رفاه م�اطنيها.

البيئية  الب�شمة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 

املت��شط  البحر  منطقة  يف  للفرد 

عامي  بني  املئة  يف   52 بن�شبة  ارتفعت 

1961 و2008، يف حني انخف�شت القدرة 

يف   16 بن�شبة  املنطقة  يف  البي�ل�جية 

البيئية  الب�شمة  اأ�شبحت  والي�م  املئة. 

هكتار   3.1 املت��شط   دول  يف  للمقيم 

عاملي، يف حني يت�افر 1.3 هكتار عاملي 

ات�شاع  واأدى  املنطقة.  يف  �شخ�س  لكل 

زيادة  اإىل  والطلب  العر�س  بني  الفج�ة 

يف   230 بن�شبة  اإيك�ل�جيًا  املنطقة  عجز 

املئة خالل اأقل من 50 عامًا. وقد تزامن 

هذا العجز مع ن�ش�ب يف امل�ارد املحلية، 

وكذلك  للكرب�ن،  الزائد  واالنتاج 

ا�شترياد امل�ارد مثل الغذاء والطاقة من 

خارج املنطقة.

يف  اال�شتقرار  اأن  اإىل  التقرير  وخل�س 

ت�فر  على  كبريًا  اعتمادًا  يعتمد  املنطقة 

منطقة  خارج  البيئية  اخلدمات  امل�ارد 

البحر املت��شط، ف�شاًل عن قدرة املنطقة 

على دفع ثمن احل�ش�ل على هذه امل�ارد 

واخلدمات.

اجتماع  ح�شروا  الذين  من  العديد 

»اأفد«  م�ؤمتر  يف  �شي�شارك�ن  البندقية 

حالة  ملتابعة  بريوت،  يف  ال�شهر  هذا 

العربية،  الدول  يف  الطبيعية  امل�ارد 

ال�اقعة يف ح��س البحر املت��شط.

دائرة التنمية 
القت�شادية تتعاون 

مع جامعة عجمان

االقت�شادية  التنمية  دائرة  وقعت 

للعل�م  عجمان  وجامعة  عجمان  يف 

لتعزيز  تعاون  اتفاقية  والتكن�ل�جيا 

اخلربات  وتبادل  بينهما  ال�شراكة 

االقت�شادية  التنمية  بعجلة  والدفع 

واالجتماعية يف االإمارة. وقع االتفاقية 

�شعيد  ثامر  اجلامعة  رئي�س  نائب 

باالإنابة  الدائرة  عام  ومدير  �شلمان 

مقر  يف  وذلك  الها�شمي،  خليل  حمم�د 

امل�ش�ؤولني  من  عدد  بح�ش�ر  اجلامعة 

يف اجلهتني.

للعمل  وا�شح  اإطار  و�شع  الطرفان  واأكد 

احلالية  التعاون  �شبل  لتعزيز  امل�شرتك 

املجاالت،  خمتلف  يف  وامل�شتقبلية 

الرتاكمية  اخلربات  من  واال�شتفادة 

املتبادلة وجت�يد العمل امل�ؤ�ش�شي.

دائرة التنمية االقت�شادية يف عجمان ع�ش� يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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برتوفاك«

تفوز مبناق�شة 

توزيع كهرباء

»برتوفاك«  �سركة  »فازت 

قيمتها  بلغت  مبناق�سة 

اأر�ستها  دولر،  مليون    200

لإن�ساء  الكويت  نفط  �سركة 

�سبكة توزيع كهرباء جديدة 

يف �سمال الكويت. 

�سركات  ثالث  وكانت 

على  تتناف�ض  اأخرى  كربى 

املناق�سة. 

برتوفاك  على  ويتعني 

ملحطات  اأبنية  ت�سييد 

كابل  ومتديد  جديدة، 

 900 طوله  الأر�ض  حتت 

املحطات  ي�سل  كيلومرت، 

نظام  ب�سبكة  الكهربائية 

الكهربائي.  الغاط�ض  ال�سخ 

ويتوقع النتهاء من امل�سروع 

�سنة 2015.

برتوفاك ع�ش� يف  املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية

الأعمال  قادة  من   250 التقى 

والم�سوؤولين الحكوميين واأع�ساء 

الملتزمين  المدني  المجتمع 

ال�سامل في  الأخ�سر  النمو  بتعزيز 

للنمو  الثاني  العالمي  المنتدى 

كوبنهاغن  في  عقد  الذي  الأخ�سر 

اإلى  العودة  يمكن  ل  اأنه  واأكدوا 

به  العمل  يتم  كان  الذي  الأ�سلوب 

�سابقًا.

وزراء  رئي�سة  المنتدى  افتتحت 

�سميت،  ثورننـغ  هيلي  الدنمارك 

الجنوبية  كوريا  وزراء  ورئي�ض 

ل البلدان  هوانغـ  �سيك كيم الذي مثرّ

ال�سريكة. وتم الإعالن عن ان�سمام 

المنتدى،  اإلى  جدد  �سركاء  ثالثة 

وقطر،  وكينيا  ال�سين  هي 

الوزراء  رئي�ض  نائب  األقى  التي 

با�سمها.  كلمة  العطية  عبداللـه 

التحرك  �سرورة  المتحدثون  واأكد 

القت�سادات  لتحويل  ال�سريع 

العالمية في اتجاه ي�سمن التوازن 

الطبيعية.  الموارد  ا�ستخدام  في 

لمنظمة  العام  الأمين  واأ�سار 

والتنمية  القت�سادي  التعاون 

»الخ�سارة  اأن  اإلى  غوريا  اأنجل 

اإلى  التحول  عدم  من  الناجمة 

تحترم  جديدة  اقت�سادية  اأنماط 

الكلفة  باأ�سعاف  تتجاوز  البيئة 

التي يتطلبها هذا التحول«.

للمنتدى  العام  الأمين  �سارك 

»اأفد«  والتنمية  للبيئة  العربي 

نجيب �سعب في جل�سة مخ�س�سة 

في  الطاقة  خيارات  لمناق�سة 

فناق�ض  الأو�سط.  ال�سرق  منطقة 

�سعب تحديات الطاقة من منظار 

اإدارة الموارد، داعمًا حجته باأرقام 

حول  الجديد  »اأفد«  تقرير  من 

اأن  على  ت  دلرّ البيئية،  الب�سمة 

كثافة الطاقة في المنطقة العربية 

هي 50 في المئة اأعلى من المعدل 

الكربون  انبعاثات  واأن  العالمي، 

الزيادة  معظم  عن  الم�سوؤولة  هي 

المنطقة.  البيئية في  الب�سمة  في 

الطاقة  كفاءة  اأن  اإلى  وخل�ض 

والتحول اإلى الطاقة المتجددة اأمر 

�سروري اقت�ساديًا وبيئيًا، م�سيداً 

في  الوا�سح  ال�سيا�سي  بالقرار 

المتجددة،  الطاقة  بتبني  المغرب 

تحقيق  من  ن  مكرّ الذي  الأمر 

ثالث  من  اأقل  في  ملمو�سة  نتائج 

تنفيذ  المغرب  بداأ  وقد  �سنوات. 

بن�سبة  للو�سول  طموحة  خطة 

الطاقة المتجددة اإلى 40 في المئة 

�سنة  بحلول  الطاقة  اإجمالي  من 

طموحًا  الأكثر  الهدف  وهو   ،2020

في العالم.

تم  ما  اأبرز  على  الإطالع  يمكن 

تداوله في المنتدى العالمي للنمو 

الأخ�سر في �ض 32 من هذا العدد.

اأفد« يف املنتدى العاملي للنمو الأخ�شر يف كوبنهاغن

لالأملنيوم  دبي  موؤ�س�سة  نالت 

حكومة  متلكها  التي  )دوبال( 

و�سناعة  جتارة  غرفة  عالمة  دبي 

الجتماعية  للم�سوؤولية  دبي 

تقدير  يف   ،2012 ل�سنة  للموؤ�س�سات 

جتاه  الرا�سخ  للتزامها  جديد 

التنمية امل�ستدامة والعمل امل�سوؤول.

نائب  ال�سابري،  �سلطان  وقال 

والكفاءة  الب�سرية  للموارد  الرئي�ض 

اجلائزة  ت�سلم  الذي  التنظيمية 

دوبال  »منت  املوؤ�س�سة:  عن  نيابة 

التو�سعة  م�ساريع  خالل  من 

الإنتاجية  طاقتها  لت�سل  املتعاقبة، 

من  اأكرث  اإىل  امل�سهور  املعدن  من 

مليون طن مرتي �سنويًا، ولت�سبح 

الفردية  امل�ساهر  اأ�سخم  من  واحداً 

لإنتاج الملنيوم يف العامل«.

قيمة  اإ�سفاء  يف  »دوبال«  جنحت 

�سامية على جميع املتعاملني معها 

املحور  هي:  ثالثة  حماور  �سمن 

واملحور  البيئي  واملحور  القت�سادي 

التنمية  وتعترب  الجتماعي. 

الجتماعية  وامل�سوؤولية  امل�ستدامة 

يف  الت�سغيلية  املقت�سيات  من 

»دوبال«.

وتعد عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية 

التي  للموؤ�س�سات،  الجتماعية 

اأول معيار  العام 2010،  اعتمدت يف 

الجتماعية  للم�سوؤولية  طوعي 

وال�ستدامة يتم ت�سميمه خ�سي�سًا 

ملنطقة ال�سرق الأو�سط. وهي متثل 

اإحدى الأدوات الفعالة التي اأطلقتها 

جمتمع  وعي  لتعزيز  الغرفة 

اأف�سل  اعتماد  اأهمية  حول  الأعمال 

امل�سوؤولية  جمال  يف  املمار�سات 

الجتماعية وال�ستدامة.

دوبال ع�ش� يف املنتدى

 العربي للبيئة والتنمية

»دوبال« حت�شل على عالمة غرفة دبي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات
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باور  »اأكوا  �سركة  فازت 

اأوىل  اإن�ساء  ب�سفقة  اإنرتنا�سيونال« 

الكهرباء  لتوليد  الرئي�سية  املحطات 

خطة  اإطار  يف  ال�سم�سية  بالطاقة 

ال�سم�سية.  الطاقة  لإنتاج  مغربية 

دولر.  بليون  ال�سفقة  قيمة  وتبلغ 

املغربية  للوكالة  بيان  واأ�سار 

لهذا  طبقًا  اأنه،  ال�سم�سية  للطاقة 

ت�سميم  باور«  »اأكوا  �ستتوىل  العقد، 

املحطة  و�سيانة  وت�سغيل  واإن�ساء 

اإطار م�سروع م�سرتك  الكهربائية، يف 

ال�سعودية  ال�سركة  هذه  فيه  متلك 

ميلك  فيما  املئة،  يف   95 ح�سة 

املئة.  يف   5 ح�سة  الإ�سبان  �سركاوؤها 

جتارية  اتفاقية  ال�سفقة  وتت�سمن 

ال�سعودية  ال�سركة  بني  ثالثية 

ال�سم�سية  للطاقة  املغربية  والوكالة 

وموؤ�س�سة الكهرباء املغربية، تتعلق 

الكهربائية  املحطة  اإنتاج  بت�سويق 

عرب ال�سبكة املغربية ملدة 24 �سنة.

اختيار  اأن  اإىل  الوكالة  بيان  واأ�سار 

»اأكوا باور« مت يف اإطار مناق�سة دولية 

خاللها  مت   ،2010 نهاية  يف  اأطلقت 

اأوىل،  مرحلة  يف  جمموعة   19 انتقاء 

ثم تقل�ض عدد امل�ساركني اإىل اأربعة. 

ال�سعودية بال�سفقة  ال�سركة  وفازت 

من  عر�ض  لأف�سل  تقدميها  نتيجة 

درهم  بلغ 1.6187  اإذ  ال�سعر،  حيث 

يف  �ساعة  للكيلوواط  دولر(   0.18(

ال�سعر  من  اأقل  وهو  الذروة،  وقت 

 21 بنحو  التايل  املناف�ض  من  املقرتح 

الرئي�سية  العوامل  ومن  املئة.  يف 

ال�سعودية  ال�سركة  التزام  الأخرى 

مغربية  �سركات  على  بالعتماد 

مواد  من  اإليه  حتتاج  مبا  لتزويدها 

بن�سبة ل تقل عن 30 يف املئة.

وت�سكل هذه املحطة ال�سطر الأول من 

الطاقة  ل�ستغالل  ورزازات  م�سروع 

ال�سم�سية، الذي �سيتم اإن�ساوؤه على 

م�ساحة 3000 هكتار، و�سيوفر 500 

ميغاواط بحلـول �سنة 2020.

�سمن  ورزازات  م�سروع  ويندرج 

ال�سم�سية،  للطاقة  مغربي  برنامج 

يف  مماثلة  م�ساريع  اإن�ساء  اإىل  يهدف 

ويتوخى  البالد،  من  مناطق  عدة 

ميغاواط   2000 اإنتاج  قدرة  بلوغ 

الطاقة  با�ستغالل  الكهرباء  من 

 .2020 �سنة  بحلول  ال�سم�سية 

وتقدر الكلفة ال�ستثمارية للمخطط 

بنحو 9 باليني دولر. 

»اأك�ا باور« ع�ش� يف املنتدى

 العربي للبيئة والتنمية

»اأكوا باور« تن�شئ حمطة للطاقة ال�شم�شية يف املغرب

برنامج ال�شراء امل�شتدام

يف جمموعة اأبوظبي لال�شتدامة

حتقيق  نح�  احلك�مي  الت�جه  اإطار  يف 

ـ   البيئة   هيئة  قامت  م�شتدام،  م�شتقبل 

اأب�ظبي  »جمم�عة  بتاأ�شي�س  اأب�ظبي 

من  بدعم   ،2008 عام  لال�شتدامة« 

اأب�ظبي.  الإمارة  التنفيذي  املجل�س 

التي  اجله�د  تكثيف  بهدف  وذلك 

القيا�شية  املعايري  لتط�ير  الهيئة  تبذلها 

وتنفيذها، وا�شتغالل التقنيات املنا�شبة 

حتقيِق  من  اأب�ظبي  اإمارة  متكن  التي 

على  قدرتها  وتعزيز  املن�ش�د،  التح�ل 

التناف�س يف االأ�ش�اِق العاملية.

ربع  اجتماعها  املجم�عة  نظمت  وقد 

امل�شتدام،  ال�شراء  لربنامج  ال�شن�ي 

اأع�شاء  من  ممثاًل   30 من  اأكرث  بح�ش�ر 

احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  من  الربنامج 

وم�ؤ�ش�شات  اخلا�س  القطاع  و�شركات 

النفع العام يف اأب�ظبي.

االأمني  املبارك،  خليفة  رزان  وقالت 

العام لهيئة البيئة ـ اأب�ظبي، يف كلمتها 

امل�شتدام  ال�شراء  برنامج  اإن  االفتتاحية، 

التي  الرائدة  املبادرات  من  يعترب 

ت�شجيع  اىل  خاللها  من  الهيئة  ت�شعى 

تبنى  يف  للم�شاركة  املعنية  القطاعات 

وحتقيق  االأخ�شر  االقت�شاد  مفه�م 

واالجتماعية  االقت�شادية  ف�ائده 

ا�شتثمار  خالل  من  وذلك  والبيئية. 

احلك�مي  القطاعني  يف  ال�شرائية  الق�ة 

امل�شتدام،  لل�شراء  �ش�ق  خللق  واخلا�س 

لتبني  امل�ؤ�ش�شات  كربى  وت�جيه 

ممار�شات ال�شراء ال�شديقة للبيئة، من 

خالل الرتكيز على امل�شرتيات امل�شتدامة 

النفايات  واإدارة  النقل  جماالت  يف 

واملباين والبنية التحتية وغريها.

ويعترب برنامج اأب�ظبي لل�شراء امل�شتدام 

اأب�ظبي  جمم�عة  مبادرات  اإحدى 

اإن�شائها  منذ  �شعت  التي  لال�شتدامة، 

العديد  اإطالق  اىل  �شن�ات  اأربع  قبل 

من  املهارات  وتط�ير  املبادرات  من 

واجلل�شات  التدريب  حلقات  خالل 

على  الربنامج  ويركز  املتخ�ش�شة. 

وحت�يل  امل�ؤ�ش�شي  ال�شل�ك  تغيري 

مبادئ اال�شتدامة اىل ممار�شات عملية 

ت�شاهم ب�شكل فعال يف دعم جه�د دولة 

يك�ن  كي  اقت�شادها  لتح�يل  االمارات 

اأكرث ا�شتدامة ولتحقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة.

هيئة البيئة  ـ  اأب�ظبي ع�ش� يف املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية

الوايف،  اأ�سمهان  الدكتورة  افتتحت 

الدويل  للمركز  اجلديدة  املديرة 

ور�سة  دبي،  يف  امللحية  للزراعة 

البيئية  الآثار  حول  تدريبية  عمل 

با�ستخدام  والري  الرتبة  واإدارة 

املياه الهام�سية يف الإنتاج الزراعي.

ح�سر الور�سة ع�سرون متخ�س�سًا 

هي  عربية  دول  ثماين  ميثلون 

وم�سر  املتحدة  العربية  المارات 

والأردن و�سلطنة ُعمان وفل�سطني 

و�سورية وتون�ض واليمن.

من  جزءاً  التدريب  هذا  ويعترب 

حول  الإقليمي  امل�سروع  برامج 

التكيف مع ظاهرة التغري املناخي 

و�سمال  اآ�سيا  غرب  منطقة  يف 

اأفريقيا، من خالل التنوع امل�ستدام 

للمحا�سيل والإنتاج احليواين.

تعزيز  اأهمية  على  الوايف  واأكدت 

املتوفرة،  املياه  ا�ستخدام  كفاءة 

العلمية  الأبحاث  اأن  مو�سحة 

كميات  زيادة  اإمكانية  اإىل  ت�سري 

املئة  يف   50 مبقدار  املنتجة  الغذاء 

الري  طرق  حت�سني  خالل  من 

ما  وهناك  الزراعي.  وال�سرف 

من  هكتار  مليون   250 على  يزيد 

الن�سبة يف  املروية، وهذه  الأرا�سي 

هذه  زيادة  بالمكان  لذلك  تزايد، 

الثلث  مبقدار  الزراعية  الرقعة 

من  فقط  املئة  يف   12 با�ستخدام 

الطرق  اإتبعت  اإذا  املياه  م�سادر 

اأبحاث  ت�سري  كما  للري،  املنا�سبة 

املركز والبحوث الدولية.

من  الفريد  املركز،  اأن  اإىل  ولفتت 

وتعزيز  تطوير  اإىل  يهدف  نوعه، 

امل�ستدامة  الزراعة  نظم  ا�ستخدام 

املتملحة  املياه  ت�ستغل  التي 

واملحا�سيل  الأعالف  لزراعة 

وو�سع  واخل�سر،  الزراعية 

الرتبة،  مللوحة  العلمية  احللول 

للمياه  املتكاملة  الإدارة  وكذلك 

املركز  اأن  اإىل  واأ�سارت  الهام�سية. 

من  �سبكة  مع  عالقات  اأ�س�ض 

العلماء واخلرباء يف العامل لتبادل 

هذا  يف  واخلربات  املعلومات 

باأحدث  جتهيزه  مت  كما  املجال، 

احلقلية  واملرافق  املختربات 

امل�سخرة للزراعة امللحية.

املركز الدويل للزراعة امللحية ع�ش� يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ا�شتخدام املياه الهام�شية يف الزراعة
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بي�ض يف فم الأب

�ستيفن كوفاك�س، كندا 

)فئة �سلوك حيوانات الدم البارد(

 )jawfish( يحمي ذكر ال�سمك الفّكي

البي�ض المخ�سب في فمه حتى يفق�ض. في 

�ض الأب البي�ض للتهوئة  هذه ال�سورة، يعرِّ

على مقربة من �ساطئ فلوريدا. يقول �ستيفن: 

»بدا غير مهتم بوجودي، ولم يتراجع عندما 

�سرعت في الت�سوير«. ا�ستعمل �ستيفن اأنابيب 

�سنعها في المنزل للتحكم باتجاه ال�سوء 

واإ�سعاعه وتركيزه على كال جانبي وجه 

ذكر ال�سمك. وي�سيف: »ل يمكن اأن يكون 

متعاونًا اأكثر من ذلك. م�ست �ساعة ولم 

يتحرك«. فقد كان همه اأن يتقلَّب البي�ض 

وي�سله كله دفق كاف من المياه.
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كتــاب الطبيعــة

�شيدي بوغابة

منطقة رطبة يف املغرب غنية بالتنوع البيولوجي

ت�رشين الثاين 2012 چهللا 40



حممد التفراوتي  )الرباط(

يف املغرب 43 منطقة رطبة برية يبلغ جمموع 

م�ساحتها 35 األف هكتار، من بينها 11 موقعًا ذات 

اأهمية بيولوجية واإيكولوجية. وفيه اأي�سًا 28 منطقة رطبة 

�ساحلية تبلغ م�ساحتها االإجمالية 205 اآالف هكتار.

وتعّد حممية �سيدي بوغابة، التي تبعد عن العا�سمة 

الرباط 30 كيلومرتًا، اإحدى اأكرب املناطق الرطبة يف البالد. 

وهي من اأبرز املواقع ذات االأهمية البيولوجية، متيزها غابة 

وبحرية فريدتان.

على �سفاف بحرية �سيدي بوغابة متتد غابة جليلة 

عمرها مليونا �سنة، تعود اىل الع�سر اجليولوجي الرابع. 

ُترى من بعيد �ساخمة مك�سوة باخ�سرار �سجر العرعار 

االأحمر والزيتون الربي والدوم والرطم. حتفها مروج 

خ�سراء، وتنت�سر يف حناياها نباتات ال�سمار واالأ�سل 

والق�سب والربدي وال�سو�سن االأ�سفر والدرو واحليار والثوم 

الربي والرنج�س وعنب الديب وغريها.

متتد املحمية على م�ساحة 650 هكتارًا، وحتوي ما يناهز 
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بط الون�ض

فرا�سة ال�سيدة الح�سناء
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البط الغطا�ض المتوج

فالمنغو )نحام( زهري

�سيدي بوغابة مالذ لأكثر من 200 نوع من الطيور

حرباء�سلحفاة يونانية
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210 اأنواع من االأ�سجار والنباتات، جلها متاأقلمة للعي�س داخل 

املاء اأو يف الرتبة الكثرية الرطوبة، مقاومة للحرارة املو�سمية. 

وتزخر املحمية بتنوع حيواين ثري، من ثدييات كاالأرنب 

والفاأر والقنية وال�سرعوب، اإىل زواحف كال�سلحفاة االإغريقية 

و�سلحفاة املناقع والعظاءة املبقعة واحلرباء، اإىل �سفادع 

وحلزونيات واأنواع خمتلفة من الفرا�سات. ومت حتديد اأكرث 

من 140 نوعًا من الالفقريات يف املحمية.

بحرية �سيدي بوغابة اآخر ما تبقى من الربك الطبيعية 

العذبة يف ال�سمال الغربي االأطل�سي للمغرب. تبلغ م�ساحتها 

113 هكتارًا، وت�ستمد مياهها من امل�سادر اجلوفية. وهي 

موطن لعدد كبري من الطيور املهاجرة بني اأوروبا واأفريقيا. 

وميكن فيها م�ساهدة اأكرث من 200 نوع من الطيور اأثناء 

هجرتي اخلريف والربيع، يع�س�س 30 نوعًا منها يف املحمية 

حيث ميكن م�ساهدتها طوال ال�سنة.

واأفاد املهند�س عبدال�سالم بو �سفرة، اخلبري البيئي يف 

املحمية، اأنه مت ت�سجيل ما يزيد على 205 اأنواع من الطيور يف 

اأرجائها، منها 137 نوعًا ت�ساهد ب�سورة م�ستمرة مثل البط 

االأخ�سر العنق واحلذف الرخامي والغرة القرناء والدجاجة 

الزرقاء وبومة امل�ستنقعات االأفريقية والنحام الوردي ومالك 

احلزين الرمادي وال�سنقب والعقيب وزمج املاء والغطا�س. 

ويتوقف 34 نوعًا يف املحمية لق�ساء ف�سل ال�ستاء، كالبط 

املغرف وال�سفار واحلذق ال�ستوي. ويق�سي 21 نوعًا ف�سل 

ال�سيف هناك، منها 13 نوعًا تتوالد يف املحمية مثل اأبو مغزل 

واليمامة و�سقر اليونور، و8 اأنواع ال تتوالد يف املحمية كالنحام 

الوردي واأبو ملعقة االأبي�س والنكات والبقويقة.

اأعلنت منطقة �سيدي بوغابة حممية عام 1975، و�سنفت 

عام 1980 �سمن قائمة »رام�سار« للمناطق الرطبة ذات 

االأهمية العاملية. وهي �سميت هكذا ن�سبة اإىل رجل دين 

�سالح ا�سمه �سيدي حممد بن عبدالـله  امللقب »بوغابة« اإذ 

عا�س خمتليًا  يف هذه الغابة، وكان من املقاومني امل�سهورين 

لال�ستعمار.

وتدير املحمية جمعية الرفق باحليوان واملحافظة على 

الطبيعة )�سبانا( التي تربطها �سراكة مع جمعية الرفق 

باحليوان الربيطانية ومنظمة بريد اليف اإنرتنا�سيونال 

حلماية الطيور. كما وقعت »�سبانا« معاهدة مع املندوبية 

ال�سامية للمياه والغابات مت مبوجبها اإن�ساء املركز الوطني 

للرتبية البيئية. وي�ستقبل املركز جمموعات مدر�سية تتلقى 

�سروحًا ون�ساطات ترفيهية ذات بعد بيئي توعوي من خالل 

معر�س تفاعلي. كما مت اإحداث ممرات جمهزة بالفتات 

اإخبارية تتيح التعرف على النباتات واحليوانات التي تعي�س 

■ يف املحمية. 

�سيف الغراب )غاليول(

ثمار �سجر البرزة
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مبارزة

�سريغي غور�سكوف، رو�سيا )فئة �سلوك الطيور(

في اأواخر اأيار )مايو( و�سل نحو ربع مليون اإوزة ثلجية من 

اأميركا ال�سمالية للتع�سي�ض على جزيرة رانغل في �سمال �سرق 

رو�سيا، التي ت�سكل اأكبر م�ستوطنة في العالم لتكاثر هذا 

النوع من الطيور. اأم�سى �سيرغي �سهرين على هذه الجزيرة 

النائية ي�سور اأحداثًا عنيفة ل تفتر: ثعالب قطبية تنتهز فر�سة 

وجود بي�ض وفير، ومن ثم فراخ الإوز الفاق�سة، فتنهب كميات 

زائدة منها وتحتفظ بها لأوقات يقل فيها الطعام. لكن الإوز 

البالغ كفء للثعلب، الذي عليه اأن يعتمد على ال�سرعة والخداع 

لكي ي�سرق البي�ض. يقول �سيرغي: »كانت المعارك متعادلة. 

وقد راأيت ثعلبًا ينجح في اختطاف بي�سة في منا�سبتين فقط، 

على رغم محاولت كثيرة. وما يبعث على الده�سة اأن الإوز 

يفتقد الروح الجماعية، اذ ل يبدي اأي ردة فعل عندما يهاجم 

ثعلب ع�سًا اآخر في الجوار«.



اأحلى �شور الطبيعة

لندن  ـ   »البيئة والتنمية«  

اندفعت جمموعة من طيور البطريق االإمرباطوري من 

اأعماق بحر رو�س يف القارة القطبية اجلنوبية )اأنتارتيكا(. 

رها الكندي بول نيكلن قبل بلوغها ثقبًا يف اجلليد،  �سوَّ

فاأحرز جائزة اأف�سل م�سوري احلياة الفطرية ل�سنة 2012.

وفاز بجائزة فئة ال�سبيبة الفتى الربيطاين اأوين هرين عن 

�سورته »م�سارات الطريان«، وفيها حداأة حمراء حتلق 

قبالة طائرة بعيدة فوق مزرعة جده.

هذه امل�سابقة ال�سنوية، التي م�سى عليها 48 عامًا 

 BBC وينظمها متحف التاريخ الطبيعي يف لندن و

برعاية �سركة Veolia للحلول املائية، ا�ستقطبت نحو 84 

األف �سورة من 98 بلدًا. وقد نظرت فيها جلنة حمكمني 

حمرتفني، واأعلن عن امل�سورين الفائزين يف احتفال اأقيم 

يف متحف التاريخ الطبيعي يف لندن يف 19 ت�سرين االأول 

)اأكتوبر( 2012.

و�سوف يقام يف املتحف معر�س الأجمل 100 �سورة 

م�ساركة متثل غنى التنوع يف الطبيعة. ومن ثم يجول 

املعر�س املتنقل يف اأنحاء بريطانيا وعدد من بلدان العامل.

ُتفتح امل�ساركة يف م�سابقة 2013 ابتداء من 17 كانون 

االأول )دي�سمرب( 2012. و�سواء كنت م�سورًا هاويًا اأو 

حمرتفًا، فامل�سابقة مفتوحة للجميع من بلدان العامل 

قاطبة. وميكن االطـالع على التفا�سيل من خـالل املوقع 

■   www.nhm.ac.uk/wildphoto االإلكرتوين

Veolia Environnement
Wildlife Photographer
of the Year is owned
by the Natural History
Museum and BBC
Worldwide
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كتــاب الطبيعــة

هذه هي اللقطة التي انتظرها بول: مجموعة بطاريق اإمبراطورية اأنارها 

�سوء ال�سم�ض وهي تندفع من الأعماق على حافة الجليد في بحر رو�ض في 

القارة القطبية الجنوبية، مخلفة ذيوًل متقاطعة من الفقاقيع. انحدر بول 

داخل ثقب هو المخرج الوحيد في المكان، منتظرًا عودة البطاريق وقد 

مالأت اأفواهها بال�سمك طعامًا لفراخها. ثبت رجليه تحت حافة الجليد ليبقى 

بال حراك، متنف�سًا بوا�سطة اأنبوب، كي ل يروع البطاريق عند عودتها. 

ها هي قد اأتت، موجة طيور من الأعماق. كانت �سريعة جدًا ول بد من 

حركة غريزية من اأ�سابعه المتجمدة لتعديل الكاميرا وتركيز ال�سورة. 

قال بول: »كان المنظر رائعًا، اإذ قفزت مئات البطاريق من المياه واندفعت 

على الجليد فوقي. كم اأنا محظوظ بهذه اللحظة التي لن اأن�ساها«.

م�سارات الطريان

اأوين هرين، بريطانيا

)اأف�سل م�سور يف فئة ال�سبيبة(

ي اأوين يجتذب  الح�ساد في مزرعة جدَّ

الطيور الجارحة التي تقتات على الثدييات 

ال�سغيرة الهاربة، كما يجتذب اأوين الذي 

اأبقى الكاميرا على اأهبة ال�ستعداد. يقول: 

»روؤية هذه الحداأة الحمراء قبالة طائرة تمر 

ت«.  على م�سافة بعيدة كانت لحظة ل تفوَّ

وقد واجهت الحداآت الحمر خطر النقرا�ض 

بعد قرون من ال�سيد. ولكن بعد اإكثارها 

في الأ�سر واإعادة اإطالقها في الطبيعة ازدادت 

اأعدادها كثيرًا في جنوب �سرق بريطانيا.

اأباطرة الفقاقيع    بول نيكلن، كندا )اأف�سل م�سور للحياة الفطرية 2012(
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العي�ض على

جليد رقيق

اأويل يورغن ليودن، الرنوج 

)املرتبة الأوىل يف فئة 

حيوانات يف بيئتها(

ر اأولي مئات الدببة  �سوَّ

القطبية على جزر �سفالبارد 

�سمال النروج. ولكن في 

هذه الأم�سية ال�سيفية 

كانت الظروف موؤاتية 

للجمع بين الدب وبيئته 

الجليدية. يقول اأولي: 

»المنظر الطبيعي و�سكل 

طوف الجليد و�سكل الدب 

واآثار اأقدامه كانت مثالية. 

الجليد المنجرف على المياه 

منظر عادي في �سيف 

المنطقة. لكن، يقول 

اأولي، كل الجليد حول 

�سفالبارد ذاب بعد اأ�سبوعين 

من التقاط هذه ال�سورة، 

اأبكر كثيرًا مما في 

ال�سنوات ال�سابقة. وي�سيف: 

»اآمل اأن تجعل هذه ال�سورة 

النا�ض يفكرون في البيئة 

التي تختفي اأ�سرع مما 

يدرك معظمنا، ويقدرون 

الم�ستقبل المروع الذي 

تواجهه الدببة القطبية، 

ة الجليد وربما  مع ازدياد رقَّ

اختفائه كليًا«.

O
le Jørgen Liodden / Veolia Environnem

ent W
ildlife Photographer of the Year 2012



كتــاب الطبيعــة

فطر الغابة

اأندريه ميغيل، اإ�سبانيا )فئة العوامل النباتية(

كان يومًا باردًا كثير ال�سباب والرذاذ، وهي 

ظروف مثالية للبحث عن الفطر الذي ينبت 

و�سط الأوراق المت�ساقطة على اأر�ض غابة متنزه 

لو�ض األكورنوكال�ض الوطني في الأندل�ض، 

جنوب اإ�سبانيا. يقول اأندريه: »كانت �سنة 

كثيرة الأمطار، وكان جو الغابة رائعًا. واأنا اأحب 

ت�سوير فطر الغاريقون، لكنني لم اأ�ستعمل من 

قبل عد�سات بزوايا وا�سعة للتقاط المنظر بهذه 

الطريقة«. تطلب القيام بذلك التمدد بع�ض الوقت 

على الأوراق المتناثرة تحت المطر، لي�ض فقط 

لت�سوير الفطر على م�ستوى العين واإنما اأي�سًا لإظهار 

اأ�سجار ال�سنديان الأندل�سي العتيقة في الخلفية.
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كتــاب الطبيعــة

في ف�سل ال�ستاء، تتجمع قردة المكاك في وادي جيغوكوداني في و�سط 

اليابان على برك الينابيع الحارة لتبقى دافئة وتاأن�ض. وكلما ازداد البرد 

في الجبال ازدادت الأعداد التي تق�سد البرك. وقد عثر جا�سبر على ثالثين 

مكاكًا ت�ستمتع بمغط�ض بخاري وقد غطى الثلج روؤو�سها. يقول: »للمياه 

الدافئة اأثر ا�سترخائي قوي على القردة، فكان معظمها نائمًا«. وهو راح 

يراقب كيف غالب النعا�ض هذا القرد ال�سغير حتى اأغم�ض عينيه في 

النهاية، وقال: »�سرف لك اأن يثق بك حيوان الى حد اأن ينام اأمامك. لقد 

�سورته من م�سافة قريبة جدًا تظهر لحظة ال�سكون والمتعة«.

�سوءان يف ظلمة النهر

لري لين�س، الوليات املتحدة 

)املرتبة الأوىل يف فئة اللوحات احليوانية(

ذات م�ساء كان لري يم�سي على �سفة 

محمية نهر مياكا في ولية كاليفورنيا، 

فعثر على مجموعة تما�سيح. وكانت 

متخمة بالأ�سماك التي احُتب�ست في برك 

خلفتها مياه النهر المنح�سرة. فركز لري 

على اأحدها: »كان جامدًا. فو�سعت الكاميرا 

على حامل ثالثي القوائم على بعد �سبعة 

اأمتار منه، و�سوبتها على عينيه«. وعند 

�سروق ال�سم�ض، �سبط لري »فال�ض« الكاميرا 

على اأدنى م�ستوى لكي يوم�ض اأقل قدر من 

ال�سوء الذي يكفي لت�سوير بريق عينيه. 

ومثل القطط، لدى التم�ساح بقعة خلف كل 

عين تعك�ض ال�سوء الى الخاليا الح�سا�سة، ما 

يتيح له الروؤية في ال�سوء الخافت.

ا�سرتخاء    جا�سرب دوي�ست، هولندا )فئة اللوحات احليوانية(
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ب�سام القنطار )بريوت( 

)الزلزايل(  ال�سيزمي  امل�سح  نتائج  تظهر  اأن  ُيتوقع 

»دولفني«  �سركتا  جتريه  الذي  الأبعاد  الثالثي 

و»�سبكرتوم« تقديرًا لكميات الغاز، ورمبا النفط اأي�سًا، التي 

تختزنها املياه الإقليمية اللبنانية.

املدير  موؤخرًا  عنها  اأعلن  امل�سح  لهذا  الأولية  النتائج 

اأ�سار اىل  التنفيذي ل�سركة »�سبكرتوم« ديفيد رولندز. فهو 

ميكن  ل  ولكن  اإيجابية،  موؤ�سرات  اأعطى  ال�سيزمي  امل�سح  اأن 

عمليات  تبداأ  اأن  بعد  اإل  البحر  قاع  يكتنزه  ما  حقيقة  معرفة 

للمياه  الأبعاد  ثنائي  م�سحًا  اأجرت  ال�سركة  وكانت  التنقيب. 

القليمية اللبنانية يف العام 2012 وقامت بتحديث هذا امل�سح 

وتو�سيعه يف العام 2012

يف اأيلول )�سبتمرب(2012 اأجنز لبنان تقريبًا م�سحًا  ثالثي 

يوازي  ما  اأي  اخلال�سة،  القت�سادية  امل�ساحة  لن�سف  الأبعاد 

اأجنز  مربع  كيلومرت   22700 اأ�سل  من  مربع  كيلومرت   10500

معلومات  حتليل  ومّت  »الطويل«.  الأبعاد  الثنائي  م�سحها 

طويل،  مربع  كيلومرت  اآلف   10 مب�ساحة  تت�سل  م�سحية 

خم�س  بينها  عاملية،  نفط  �سركة   26 اىل  املعلومات  وبيعت 

ونروجية.  ويابانية  فرن�سية  و�سركات  اأمريكية  �سركات 

و»�سبكرتوم«  »دولفني«  و�سركتا  اللبنانية  الدولة  وحققت 

اإيرادات تقارب 90 مليون دولر من هذه العملية.

وتزداد اأهمية منطقة حو�س املتو�سط على �سعيد التنقيب 

ومع  قرب�س،  قرب  جديدة  كميات  اكت�ساف  مع  الغاز  عن 

ال�سنة  الغاز من حقل تامار  اإ�سرائيل لبدء ا�ستخراج  ا�ستعداد 

بحلول  الطبيعي  للغاز  �ساف  م�سّدر  اإىل  والتحّول  املقبلة، 

اجليولوجية  امل�سوحات  موؤ�س�سة  لتقديرات  ووفقًا   .2017

 1.7 يحوي  املتو�سط  للبحر  ال�سرقي  احلو�س  فاإّن  الأمريكية، 

بليون برميل من النفط و3.44 تريليون مرت مكعب من الغاز، 

وهي تقديرات للكميات التي مُيكن ا�ستخراجها تقنيًا. وتبلغ 

�سواطئ  ت�سمل  مربع،  كيلومرت  األف   83 احلو�س  م�ساحة 

لبنان و�سورية وقرب�س وفل�سطني املحتلة.

جولة بحرية وزارية جنوبًا 

التي  الإعالمية  اجلولة   2012 )�سبتمرب(  اأيلول  يف  برزت 

عمليات  ملعاينة  با�سيل  جربان  واملياه  الطاقة  وزير  نظمها 

حدود  عند  الواقعة  القت�سادية  للبقعة  اجليولوجي  امل�سح 

منطقة  وهي  واإ�سرائيل،  قرب�س  مع  عليها  املتنازع  املنطقة 

تبعد 110 كيلومرتات من بريوت جنوبًا.

اأعلن با�سيل خالل اجلولة اأن النتائج الأولية للم�سح اأكدت 

وقوع  مياه ال�ساطئ اللبناين اجلنوبي فوق مكامن غاز بقدرة 

12 تريليون قدم مكعب ) 320 بليون مرت مكعب(، اأي ما يوفر 

للبنان غازًا ملدة 99 �سنة. واأ�ساف اأن عقود التنقيب عن النفط 

باتت جاهزة، وثمة م�سودات مرا�سيم حتتاج اىل �سيغ نهائية 

قبل اإطالق جولة الرتاخي�س. 

ال�سمالية،  املنطقة  يف  لأن  م�ستعجاًل  با�سيل  ويبدو 

تكون  قد  حقوق  ثمة  مربع،  كيلومرت   700 نحو  وم�ساحتها 

عينه  والأمر  التنقيب،  بداأت  التي  قرب�س  مع  م�سرتكة 

ينطبق جنوبًا.

جنوبية  منطقة  وجود  مع  ُتبّت  مل  م�سكلة  ثمة  اأن  ال 

وقعت  وقد  نزاع،  قيد  تزال  ل  مربعًا  كيلومرتًا   760 مب�ساحة 

لبنان  عن  مبعزل  اإ�سرائيل  مع  ب�ساأنها  ثنائيًا  اتفاقًا  قرب�س 

عر�سًا  اأخريًا  لبنان  ورف�س  فيها.  حقوقه  على  ي�سدد  الذي 

لإ�سرائيل  والثلث  للبنان  الثلثني  مبعدل  لتق�سيمها  اأمريكيًا 

بالتحكيم  اأي�سًا  منوط  الأمر  اأن  ال  وا�سحة«.  حقوقنا  »لأن 

وقعه  فيما  اإ�سرائيل  به  تقّر  ل  الذي  البحار  قانون  اىل  ا�ستنادًا 

لبنان وقرب�س.

خالفات �سيا�سية

تربهن  مل  با�سيل،  الوزير  يبديه  الذي  التفاوؤل  رغم  على 

الغاز  من  ال�ستفادة  عجلة  ت�سّرع  اأنها  اللبنانية  احلكومة 

يف  متاأخرًا  لبنان  ويبقى  البحر.  قاع  يف  املختزنني  والنفط 

ال�سباق مع جريانه. و�سيكون الختبار اجلدي اأمام احلكومة 

جولة  تبداأ  اأن  يفرت�س  حني   2013 مطلع  يف  اللبنانية 

لبدء  الرتاخي�س  ال�سركات  حيازة  اأي  الأوىل،  الرتاخي�س 

اأي خالف �سيا�سي بني الأطراف داخل  التنقيب. ومن �ساأن 

اإنتاج النفط والغاز  اأن يقو�س جهود تاأ�سي�س قطاع  احلكومة 

يف لبنان.

القطاع  هذا  تواجه  التي  العقبات  على  الأول  املوؤ�سر 

لع�سوية  املوؤهلني  املر�سحني  اأ�سماء  على  املحتدمة  اخلالفات 

جمل�س ادارة هيئة ادارة قطاع البرتول، مبوجب قانون املوارد 

البرتولية يف املياه البحرية. وكان الوزير با�سيل وعد باأن يتم 

عقبات �سيا�سية 

وخالفات اإقليمية 

وخماطر بيئية توؤخر 

عمليات التنقيب عن 

الغاز والنفط يف لبنان

متى يدخل لبنان 

نادي الغاز والنفط؟
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تعيني جمل�س اإدارة القطاع قبل اأيلول )�سبتمرب( 2012، لكن 

جمل�س الوزراء مل ي�سدر قرار التعيينات بعد. 

ب�سالحيات  جمتمعًا  البرتول  قطاع  ادارة  جمل�س  ويتمتع 

البرتولية  للموارد  ترويجية  درا�سات  و�سع  اأهمها:  وا�سعة، 

ودفاتر  امل�ساركة  دعوات  م�ساريع  واعداد  لبنان،  يف  املحتملة 

لأحكام  وفقًا  بها  املرتبطة  والتفاقيات  والرتاخي�س  ال�سروط 

حول  التفاو�س  يف  واملياه  الطاقة  وزير  ومعاونة  القانون، 

النهائي  القرار  لتخاذ  متهيدًا  والإنتاج  ال�ستك�ساف  اتفاقيات 

ومراقبة  ومتابعة  اإدارة  اىل  اإ�سافة  الوزراء،  جمل�س  يف 

والتفاقيات،  الرتاخي�س  تنفيذ  وح�سن  البرتولية  الأن�سطة 

وتقومي خطط تطوير احلقول ونقل البرتول ووقف الأن�سطة 

البرتولية واإزالة املن�ساآت.

خماطر بيئية: اأول الغيث يف لفيتان 

هو  وغاز  نفط  من  عنه  ُيبحث  ما  اأن  الأولية  الدرا�سات  توؤكد 

عن  وبعيدًا  البحر،  قاع  حتت  مرتًا   450 تتجاوز  اأعماق  على 

ال�ساطئ، ما يعني خماطرة كبرية بالت�سبب يف تلويث البحر 

املتو�سط خالل عمليات التنقيب واحلفر وال�ستخراج. ولقد 

ك�سفت �سحيفة »غلوبو�س« القت�سادية الإ�سرائيلية النقاب 

»لفيتـان2«  موقع  يف  عام  نحو  قبل  كبري  خلل  وقوع  عن 

بيئية  بكارثة  يت�سبب  كاد  اأنه  اخلرباء  اأو�ساط  راأت  الغازي، 

ت�سبه تلك التي وقعت يف خليج املك�سيك عام 2010. واأ�سارت 

حفريات  �سوء  عن  جنم  الذي  اخللل  معاجلة  كلفة  اأن  اإىل 

مليون   60 �ستتجاوز  مكامنه  من  الغاز  ت�سرب  اإىل  قادت 

دولر، لكن عملية اإغالق احلفرة قد تكلف ما بني 200 و300 

مليون دولر. 

احلفرة،  ردم  عملية  ف�سلت  اإذا  اأنه  اإىل  »غلوبو�س«  واأ�سارت 

ق�سائية.  ملالحقة  تتعر�س  قد  لفيتان  يف  ال�سركات  فاإن 

»اإن�سكو  احلفر  من�سة  والردم  احلفر  عملية  بتنفيذ  و�ستقوم 

التي  ذاتها  املن�سة  وهي  »فرايد«،  ل�سركة  التابعة   »5006

ارتكبت اخللل والت�سرب العام املا�سي، وتبلغ كلفة ا�ستئجارها 

450 األف دولر يوميًا.

حال  يف  لبنان  على  كبرية  اأ�سئلة  الكارثة  هذه  تطرح 

مدى  حول  القليمية،  املياه  يف  التنقيب  عمليات  بداأت 

النوع  هذا  جتنب  على  وقدرتها  اللبنانية  ال�سلطات  جهوزية 

املتعلقة  املعطيات  غياب  الأبرز  الثغرة  ولعل  الكوارث.  من 

بقيا�س وتدوين امللوثات املوجودة يف املياه الإقليمية وتاأثريها 

فكرة  تكوين  بهدف  وحيوان،  نبات  من  البحرية  احلياة  على 

باأعمال  املبا�سرة  قبل  البيئي  الو�سع  �سالمة  عن  وا�سحة 

التنقيب وا�ستخراج امل�ستقات النفطية.

وبح�سب اخلبري يف القانون الدويل الدكتور ح�سن جوين، 

حما�سبة  من  اللبنانية  ال�سلطات  �ستمكن  املعطيات  هذه  فان 

م�ستقبلي  تلوث  اأي  معاجلة  على  واإرغامها  النفط  �سركات 

اأي  ومقا�ساة  حما�سبة  وكذلك  ال�سرورية.  القرائن  اإبراز  عرب 

تت�سبب  وقد  الإ�سرائيلي  اجلانب  يف  تعمل  اأخرى  �سركات 

ال�سلطات  يف ا�ستطاعة  ولن يكون  البحرية.  البيئة  يف تلوث 

ق احلالة البيئية كما هي  اللبنانية القيام بهذا الأمر اإن مل توثِّ

اليوم وفق اأحدث املعايري، لكي ت�سمد اأمام املحاكم الدولية اإذا 

اقت�سى الأمر ذلك لحقًا.

مع  جديدًا  تعاون  اتفاق  واملياه  الطاقة  وزارة  وقعت  وقد 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حول التنمية امل�ستدامة للنفط 

والغاز يف لبنان. ويعترب الوزير با�سيل اأن درا�سة الأثر البيئي 

للتنقيب عن النفط والغاز »ت�ساعد لبنان يف عدم الوقوع يف 

اأي  اأخرى، فيكون جاهزًا ول يخ�سر  م�ساكل وقعت فيها دول 

التحتية  البنى  تكون  اإذ  يتم،  عندما  التنقيب  عملية  يف  وقت 

البيئية املطلوبة موؤمنة وموفرة«. 

واأكد م�ساعد املمثل املقيم لربنامج المم املتحدة المنائي 

اأهمية  على  والتنمية«  لـ»البيئة  �سهاب  اإدغار  املهند�س 

الأمور  ا�ستباق  يتم  بحيث  لبنان،  اإىل  بالن�سبة  التفاق  هذا 

املتعلقة بالبيئة وال�سحة العامة وال�سالمة، وهو �سق اأ�سا�سي 

وزارة  اأن  اىل  واأ�سار  والغاز.  النفط  عن  التنقيب  مو�سوع  يف 

وغريهما  واملال  البيئة  وزارتي  مع  بالتعاون  واملياه،  الطاقة 

من اجلهات املعنية، اأجنزت اخلطوة الأوىل املتمثلة يف اإجراء 

تقومي بيئي ا�سرتاتيجي للتنقيب عن النفط والغاز يف لبنان. 

املطلوبة  اخلطوات  من  عدد  حتديد  اىل  الدرا�سة  وانتهت 

للطاقة  البحرية  املوارد  تنمية  عملية  تراعي  اأن  ت�سمن  التي 

و�سيمهد  واملجتمع.  البيئة  بحماية  املتعلقة  العتبارات 

وال�سحة  باجلودة  خمت�سة  وحدة  ل�ستحداث  امل�سروع 

وال�سالمة والبيئة �سمن هيئة اإدارة قطاع النفط.

معايري  تطوير  وجوب  على  التاأكيد  ال�سروري  من  ويبقى 

�سارمة ملراقبة الآثار البيئية، على اأن يتم هذا ب�سفافية وُيطرح 

■ للنقا�س مع الهيئات العلمية والأهلية املخت�سة.  

ال�صورة اإىل اليمني:

وزير الطاقة واملياه اللبناين 

جربان با�سيل يف جولة 

�سحافية بحرية ملعاينة 

عمليات امل�سح اجليولوجي يف 

املياه اللبنانية

خريطة �سيزمية تظهر مواقع 

الغاز ومراحل التنقيب

يف مياه املنطقة

االقت�سادية اللبنانية



فرح عطيات )عّمان(

خطر  ناقو�س  وبيئيون  ر�سميون  م�سوؤولون  دق 

ما  ا�ستمر  اإذا  الأردن،  في  الحرجية  الثورة  يهدد 

بلد  في  الغابات«  لأ�سجار  المفتعلة  الحرائق  »جريمة  دعوه 

اأن  يرون  وهم  الحرجية.  بموارده  الفقيرة  الدول  من  يعتبر 

على  حطب  تجار  داأب  ظاهرة  اأ�سبح  الغابات  حرائق  افتعال 

ممار�ستها.

»مافيا  تكتِف  لم  والبيئيين،  الم�سوؤولين  هوؤلء  بح�سب 

اكت�ساف  دون  تحول  جديدة  تقنيات  با�ستخدام  الحطب« 

في  بما  الأ�سجار،  قطع  اأثناء  لممار�ساتها  الرقابية  الجهات 

في  خا�سة  ورافعات  لل�سوت  كاتمة  منا�سير  ا�ستخدام  ذلك 

ال�سيارات، بل و�سلت اإلى حد اإحراق اأجزاء من الغابات كمبرر 

لتحطيب الأ�سجار.

الى  اأحيانًا  التجار  يعمد  المقطوعة  الأ�سجار  ولإخفاء 

على  العتداءات  تقت�سر  ولم  المياه.  �سهاريج  في  تهريبها 

احلـرائق تلتهـم

غابات الأردن

خطوط  اأعمدة  قطع  اإلى  لت�سل  امتدت  بل  الغابات،  اأ�سجار 

الكهرباء والهاتف الخ�سبية.

ويبدي البيئيون تخوفًا من ازدياد افتعال حرائق الغابات 

خالل الفترة المقبلة، ول �سيما مع بدء مو�سم ال�ستاء، في ظل 

رفع اأ�سعار الوقود فور بدء �سريان قرار الحكومة تحرير �سوق 

تتطلب،  الظاهرة  هذه  مواجهة  اأن  ويعتبرون  المحروقات. 

والم�سالح  »الو�ساطة«  تغييب  الرقابة،  تكثيف  جانب  اإلى 

ال�سخ�سية وعدم الت�ساهل في تطبيق القانون.

جريمة ب�سعة

حريق غابات ال�سف�سافة في محافظة عجلون، الذي حدث في 

حزيران )يونيو( الما�سي، اأ�سعل فتيل الحتجاجات التي قام 

بها ن�سطاء محليون طالبوا ب�سرورة اتخاذ الحكومة خطوات 

الى  الحريق  اأدى  وقد  الحطب.  مافيا  مع  التعامل  في  جدية 

الق�ساء على اأكثر من 3000 �سجرة نادرة ومعمرة في عجلون، 

حيث ُوجد اأكثر من 15 موقعًا لبداية الحريق من اأجل ت�ستيت 

»مافيا احلطب« متهمة بافتعال احلرائق

والبيئيون يطالبون بت�سديد الرقابة والعقوبات
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ال�صورتان:

حريق يف

غابة عجلون

جهود الإطفاء كي تنت�سر النار في اأكبر بقعة ممكنة. ويعتبر 

على  والعتداء  والتحطيب  الحرائق  م�سل�سل  اأن  الن�سطاء 

الثروة الحرجية من اأهم الم�ساكل واأكبرها تاأثيرًا على التنوع 

الحيوي في الأردن.

ومديرية  والزراعة  البيئة  وزارتا  توؤكد  ذلك،  موازاة  في 

ال�سرطة البيئية جديتها في التعامل مع هذه الظاهرة، معلنة 

اأنها لن تتهاون في التعامل مع اأي �سخ�س اأو جهة تقبل على 

حرق الأ�سجار ب�سورة مخالفة.

المهند�س  الزراعة  وزارة  في  الأحراج  مديرية  مدير  وقال 

محمد ال�سرمان اإن نحو 80 في المئة من الحرائق التي تحدث 

في الغابات مفتعلة من قبل مافيات الحطب، ولي�ست ب�سبب 

يوجب  »ما  كثيرًا،  ازدادت  العتداءات  اأن  واأ�ساف  الهمال. 

هذه  على  للحفاظ  كافة  الجهات  ومن  جماعية  وقفة  علينا 

الثروة الوطنية المهمة«. واعتبر اأن جهود حماية الغابات ل 

تقع على عاتق مديرية الأحراج فقط، بل يجب تعزيز الح�س 

الوطني لدى الأردنيين ب�سرورة حماية غاباتهم. واأو�سح اأن 

الت�سرف  منعت  المعنية،  الجهات  مع  بالتعاون  المديرية، 

بالحطب في منطقة الحريق لكي ل ي�ستفيد منه المت�سببون، 

داعيًا اإلى عقاب �سارم لمن يقوم بهذه الأعمال.

اأحمد  المهند�س  العميد  البيئية  ال�سرطة  مدير  واعتبر 

الطعاني اأن الأغنياء اأ�سبحوا يناف�سون الفقراء على الحطب، 

لإ�سعال المدافئ الفاخرة في منازلهم، لفتًا الى اأن المديرية 

لن ت�ستطيع وحدها تولي م�سوؤولية مالحقة العتداءات على 

الثروة الحرجية في المملكة، خ�سو�سًا مع محدودية كوادرها 

خالل  البيئية  ال�سرطة  مديرية  �سبطت  وقد  واإمكاناتها. 

بالتحطيب  المتعلقة  المخالفات  ع�سرات  الما�سي  ال�سيف 

الجائر، علمًا اأن �سعر الطن الواحد ي�سل اإلى 200 دينار )280 

دولرًا(.

محمود  الدكتور  الغابات  في  الدولي  الخبير  وو�سف 

التحطيب  لغايات  الغابات  حرائق  افتعال  الجنيدي 

حازمة.  اإجراءات  اتخاذ  ت�ستلزم  التي  الب�سعة«  بـ»الجريمة 

في  هي  للتحطيب  تتعر�س  التي  الأ�سجار  اأن  اإلى  ولفت 

الأردن  تكلف  تقطع  �سجرة  وكل  �سنوبرية،  اأ�سجار  معظمها 

لإنتاج  متجدد  م�سدر  ُيفقد  حيث  ال�سنة،  في  دولر   2500

وتنقية  الكربون  اأوك�سيد  ثاني  وامت�سا�س  الأوك�سيجين 

واعتبر  المناخ.  وتغير  الحراري  الحتبا�س  ومكافحة  المياه 

المعتدين  بحق  المعنية  الجهات  تتبعها  التي  الجراءات  اأن 

على الثروة الحرجية »غير كافية«، ما يتطلب ت�سديد الرقابة 

على الأحراج، خ�سو�سًا في �سوء انتهاج تجار الحطب اأ�ساليب 

والأنظمة  القوانين  كل  متجاوزين  التحطيب  في  جديدة 

البيئية.

حطب الفقراء واالأغنياء

مع انخفا�س درجات الحرارة في ف�سل ال�ستاء، يزداد اعتماد 

الحطب  على  والفقيرة  الحال  المتو�سطة  الأردنية  العائالت 

عالميًا  الوقود  م�ستقات  اأ�سعار  ارتفاع  ب�سبب  للتدفئة، 

ومحليًا. بيد اأن غايات التجارة تطغى على ماآرب الفقراء، في 

اإقبال الأغنياء على ا�ستخدام الحطب لغايات كمالية في  ظل 

مواقد منازلهم. و�سهدت اأ�سعار الحطب ارتفاعًا كبيرًا، حيث 

بعد  دولرات(   210( دينارًا   150 البلوط  حطب  طن  تجاوز 

طن  �سعر  وبلغ  دولرات(   105( دينارًا   75 بنحو  يباع  كان  اأن 

 110 الكينا  وحطب  دولرًا(،   112( دينارًا   80 الزيتون  حطب 

دنانير )154 دولرًا(.

الذي  الأردن،  في  الخ�سراء  الم�ساحات  الظاهرة  وتهدد 

الإجمالية  م�ساحته  من  فقط  المئة  في  واحدًا  الغابات  ت�سكل 

وادي  من  ممتدة  تقريبًا،  مربع  كيلومتر  األف   89 البالغة 

اليرموك �سماًل اإلى مرتفعات ال�سراه ووادي مو�سى جنوبًا.

كثفت  الحرجية،  الثروة  وتهديده  التحطيب  وبازدياد 

الخ�سراء  الرقعة  على  للمحافظة  جهودها  المعنية  الجهات 

من  حالة  الحرجية  المناطق  وت�سهد  الأردن.  في  المحدودة 

ال�ستنفار من قبل اأفراد ال�سرطة البيئية والطوافين التابعين 

لوزارة الزراعة في محاولة ل�سبط اأي مخالفات بيئية.

ومديرية  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  وتنفذ 

الأمن العام ممثلة باإدارة ال�سرطة البيئية حملة مكثفة للحد 

الإعالمي  الناطق  وقال  الحرجية.  الثروة  على  العتداء  من 

في وزارة البيئة عي�سى ال�سبول، اإن مديرية الأمن العام بداأت 

محملة  مركبة  اأي  ل�سبط  وراجلة  ثابتة  دوريات  ا�ستخدام 

حظر  تعليمات  يخالف  من  كل  واإحالة  الحطب،  اأو  بالأ�سجار 

الق�ساء والمحاكم المخت�سة. وكان  اإلى  اأ�سجار الأحراج  قطع 

بو�سع  اأوعز  القا�سي  تركي  مازن  اللواء  العام  الأمن  مدير 

دوريات ثابتة على معظم الطرق الرئي�سية ل�سبط المركبات 

ال�سبول تجار الخ�سب  التي تحمل الحطب والأ�سجار. وحّمل 

اأو  عجلون  اأهالي  تحمل  ل  وزارته  اأن  م�سيفًا  الم�سوؤولية، 

»فهم  الحرجية،  الثروة  على  العتداء  م�سوؤولية  جر�س 

الأحر�س في المحافظة عليها«.

وتحتل عجلون اأكبر الم�ساحات الحرجية في الأردن، مما 

جر�س  الى  ا�سافة  للتحطيب،  تعر�سًا  المناطق  اأكثر  يجعلها 

وثغرة ع�سفور وريمون و�ساكب وبرما وغيرها من القرى.

الأرا�سي الحرجية  الـزراعة العتداء على  ويعاقب قـانون 

دينار   100 مقـدارها  وبغرامـة  اأ�سهر  ثالثـة  لمدة  بالحب�س 

�سنة  اإلى  اأ�سهر  ثالثة  بالحب�س  يعاقب  كما  دولرًا(.   140(

وبغرامة ماليـة قدرهـا 50 دينارًا )70 دولرًا( عن كـل �سجرة 

تكاليف  بدفـع  ويلـزم  الحريق  اأتلفهـا  حرجية  �سجيـرة  اأو 

■ اإطفـاء الحـريـق . 
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�سدى ال�سريف )�سيول(

في  العالم  اأنحاء  من  م�سارك   800 من  اأكثر  اجتمع 

بالحياة،  الناب�سة  الجنوبية  كوريا  عا�سمة  �سيول، 

للمهند�سين  الدولي  لالتحاد  ال�سنوي  الموؤتمر  لح�سور 

ال�ست�ساريين )FIDIC( في اأيلول )�سبتمبر( الما�سي.

�سكل الموؤتمر دعوة مفتوحة الى محترفي هذا القطاع في 67 

نموذج  الأخ�سر:  »بعد  ال�سنة:  هذه  مو�سوع  لمناق�سة  بلدًا 

قطاع  اإنجازات  على  خا�س  ب�سكل  التركيز  وكان  جديد«. 

الم�ستدامة.  التنمية  في  المطلوبة  وم�ساهماته  الهند�سة 

وتعتبر التحديات العالمية الم�ستركة، مثل الأزمة القت�سادية 

وتغير المناخ وندرة الموارد، من المحركات الرئي�سية للتنمية 

الذي  التحتية  البنية  قطاع  اأهمية  عنها  يقل  ول  الم�ستدامة، 

ي�سكل قوام ال�سناعة الهند�سية ال�ست�سارية في اأنحاء العالم.

تواجه  التي  والفر�س  التحديات  على  الموؤتمر  اأكد  وقد 

�سوت  اإي�سال  في  ونجح  ال�سياق،  هذا  في  الهند�سي  القطاع 

البنية  لتطوير  العالمي  المعيار  رفع  على  العاملة  الجهات 

والخبرات  والخلفيات  الثقافات  تنوع  رغم  وعلى  التحتية. 

الممثلة في الموؤتمر، كانت الر�سالة الأ�سا�سية وا�سحة: �سوف 

توؤدي ال�ستدامة دورًا هامًا في تعزيز الأولويات وال�ستثمارات 

بكل  الهند�سي،  القطاع  وعلى  التحتية،  البنية  في  العالمية 

موؤمتر االحتاد الدويل للمهند�سني اال�ست�ساريني

ال�ستدامة على طريقة �سيول

جل�سة عامة

ق�سم  رئي�سة   ال�سريف  �سدى 

»اأرابتك  �سركة  يف  ال�ستدامة 

جردانه« ال�ست�سارية يف الأردن.

اأطياف الجهات النافذة العامة والخا�سة، العمل معًا لتحقيق 

هذا النموذج الجديد.

الدر�س الكوري

بكوريا  فعاًل  تليق  ال�سنة  هذه  الموؤتمر  ا�ست�سافة  كانت 

مبا�سرة  الطالع  فر�سة  للم�ساركين  اأتاحت  فقد  الجنوبية، 

اقت�ساد  تطوير  في  ونجاحها  للبالد  الطموحة  الأهداف  على 

اأخ�سر. وافُتتح الموؤتمر بكلمة رئي�سية األقاها الدكتور �سوجيل 

)كم  كوريا  في  الأخ�سر  للنمو  الرئا�سية  اللجنة  رئي�س  يونغ، 

فريق عمل رفيع الم�ستوى يعمل على النمو الأخ�سر في العالم 

العربي حاليًا؟(

لقد انطلقت عجالت النمو الأخ�سر في كوريا عندما اأعلن 

منخف�س،  »كربون  �سعار   2008 عام  باك  ميونغ  لي  الرئي�س 

اأربع  وبعد  البالد.  في  للتنمية  جديدًا  نموذجًا  اأخ�سر«  نمو 

مثيرة  اإنجازات  بقائمة  الآن  تفاخر  كوريا  باتت  فقط،  �سنوات 

الأخ�سر  للنمو  الوطنية  ال�ستراتيجية  على  مبنية  لالإعجاب 

والخطة الخم�سية )2009 ـ 2013(.

تدفع هذا النجاح اأهداف طموحة، كاأن تتبواأ كوريا المرتبة 

 .2020 �سنة  بحلول  الأخ�سر  القت�ساد  في  عالميًا  ال�سابعة 

الآن  فهي  الهدف،  هذا  تحقيق  الى  طريقها  في  اأنها  ويبدو 

اقت�سـاد  في  الكفاءة  العالية  الإ�ساءة  لأجهزة  منتج  اأكبر  ثاني 
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حركة  بوا�سطة  الطاقة  اإنتاج  في  ورائـدة   ،)LED( الطاقة 

ال�سعيد  على  كثيرة  نجاحات  الى  وبال�سافة  والجزر.  المد 

التكنولوجي، �سهدت البالد نموًاكبيرًا في ا�ستثمارات الطاقة 

الكهربائية  لالأجهزة  النطاق  وا�سع  وا�ستخدامًا  المتجددة، 

ورواجًا  الخ�سراء،  للمباني  وانت�سارًا  بالطاقة،  المقت�سدة 

للنقل العام، وتح�سنًا في القدرة على التكّيف مع تغّير المناخ، 

ووعيًا جماهيريًا يتجلى في ا�ستخدام اأو�سع للدراجات الهوائية 

وتبني  النفايات  اإنتاج  وتقليل  )هايبريد(  الهجينة  وال�سيارات 

العالمي  المعهد  كوريا  واأن�ساأت  بالطاقة.  القت�ساد  اإجراءات 

عالميًا  معرفيًا  منبرًا  بات  الذي   )GGGI( الأخ�سر  للنمو 

والمارات  قطر  بينها  بلدًا   21 فيه  ي�سارك  الأخ�سر  للنمو 

العربية المتحدة.

في  الأخ�سر  النمو  م�سيرة  من  نتعلمه  مما  الكثير  هناك 

كوريا. فاللتزام ال�سارم للقطاعين العام والخا�س، والتعاون 

عبر القطاعات، هما م�سدر اإلهام بكل المقايي�س.

البنية التحتية الم�ستدامة

من الإ�سافات الهامة للموؤتمر اإطالق التقرير ال�سنوي للو�سع 

 ،)State of the World Report(  2012 ل�سنة  العالمي 

ال�ست�ساريين،  للمهند�سين  الدولي  التحاد  عن  ال�سادر 

ومو�سوعه هذه ال�سنة البنية التحتية الم�ستدامة. وهو يت�سمن 

عبرًا هامة، باعتبار اأن لدى المهند�سين ال�ست�ساريين اأدوات 

وقدرات لت�سميم وتنفيذ الم�سـاريع الم�ستدامة، لكن العامل 

دورة  في  ال�ستدامـة  لمبـادئ  المبكـر  الدمج  هو  الـرئي�سي 

حيـاة الم�سـروع.

وتحدث الموؤلف الرئي�سي للتقرير، البروف�سور بيتر غوثري 

القرار  �سنع  هرمية  عن  بريطانيا،  في  كامبريدج  جامعة  من 

تطوير  لعملية  الرئي�سية  المراحل  في  بال�ستدامة  المتعلق 

الت�سميم  بمراحل  مرورًا  الت�سور،  بمرحلة  بدءًا  الم�سروع: 

وُقدمت  الم�سروع.  حياة  نهاية  وحتى  والت�سغيل،  والن�ساء 

كق�سة  لندن  في  الأولمبي  الميدان  وتنفيذ  ت�سميم  عملية 

مبكرة  مرحلة  منذ  ال�ستدامة  راعت  قرارات  ج�سدتها  نجاح، 

وطوال حياة الم�سروع وحتى اليوم بعد انتهاء المباريات.

ب�ساأن  الخاطئة  العتقادات  لبع�س  التقرير  يت�سدى 

ازدياد  اأوهام  ذلك  في  بما  الم�ستدام،  الت�سميم  الى  التحول 

لال�ستدامة  المبكر  التخطيط  اأن  ويبين  والأخطار.  النفقات 

للم�سروع  ال�سرورية  غير  الجارية  التكاليف  يخفف  اأن  يمكن 

نظرة  ويقدم  الطارئة.  التغّيرات  مع  التكّيف  قدرة  ويح�سن 

والح�سابات  المعايرة  ونظم  القرار  دعم  اأدوات  على  عامة 

التاأكيد  مع  بال�ستدامة،  المتعلقة  التوجيهية  والخطوط 

نظم  وتطبيق  المحلية  الظروف  في  بتاأن  النظر  �سرورة  على 

ب�سر جردانه مرتئ�سًا ندوة

مبادرات النمو االأخ�سر

اإلى اليمين:

�سدى ال�سريف يف جل�سة

تغري املناخ واال�ستدامة

ونوق�ست  و�ساملة.  مفيدة  النتائج  تكون  لكي  بحذر  المعايرة 

موا�سيع التقرير في جل�سات الموؤتمر.

الأخ�سر  والقت�ساد  الأخ�سر  النمو  مفاهيم  تناول  تم  لقد 

والتنمية الم�ستدامة على نطاق وا�سع خالل ال�سنوات الأخيرة. 

ال�ست�ساريين  للمهند�سين  الدولي  التحاد  موؤتمر  وخالل 

الق�سايا  هذه  على  ال�سوء  ت�سليط  تم  اأيام  ثالثة  دام  الذي 

التحديات،  هي:  زوايا،  ثالث  من  الأخ�سر  للنمو  بالتطرق 

والفر�س المتاحة، وتحويل النموذج الدارج. وُلخ�ست النتائج 

البتكار  الختامية:  الجل�سة  من  كلمات  بثالث  الرئي�سية 

اأن  الدور الذي يجب  الى  والإلهام والحافز، ما ي�سير بالترتيب 

من  الناتج  وال�ستلهام  الحلول،  ابتكار  في  المهند�سون  يوؤديه 

تعا�سد الجهات المعنية، وتقديم الحوافز الفعالة الناتجة من 

التزامات القطاعين العام والخا�س.

العربي  العالم  قدم  الموؤتمر،  في  تمثلت  بلدًا   67 بين  من 

وال�سودان  وال�سعودية  ولبنان  والمغرب  م�سر  من  م�ساركين 

اأمين عام المنتدى العربي للبيئة  والأردن والإمارات. واأغنى 

والتنمية نجيب �سعب عرو�س الجل�سة العامة الثانية بعر�س 

اإطالقه  �سيتم  الذي  العربية  البيئية  الب�سمة  لتقرير  تمهيدي 

في بيروت خالل الموؤتمر ال�سنوي للمنتدى في 29 ـ 30 ت�سرين 

الثاني )نوفمبر( الحالي. وعلى رغم �سوء الأو�ساع في بع�س 

البلدان العربية، اأ�سار �سعب الى تطورات خ�سراء اإيجابية في 

المنطقة، والحاجة الى اإرادة �سيا�سية جدية للحفاظ على مثل 

هذه المبادرات وتطويرها.

المهند�سين  اتحاد  رئي�س  زياني،  من�سف  وعر�س 

في  الأخ�سر  النمو  م�ساريع  اأحدث  المغرب،  في  ال�ست�ساريين 

بالده، خ�سو�سًا في مجال توليد الطاقة المتجددة.

وكان لمندوبين من الأردن �سوت في الموؤتمر. وقد �ساركُت 

بالتركيز  وال�ستدامة،  المناخ  تغير  حول  جل�سة  في  �سخ�سيًا 

ال�ست�ساريون  المهند�سون  يوؤديه  اأن  يمكن  الذي  الدور  على 

في م�ساريع تخفيف تاأثيرات تغير المناخ والتكيف معها، مع 

من  �سباب  م�ساركون  وقام  الأردن.  من  حالة  درا�سة  تقديم 

مقرًا  الأردن  تتخذ  التي  ال�ست�سارية  جردانه«  »اأرابتك  �سركة 

القطاع.  في  المراأة  انخراط  اأهمية  على  ال�سوء  بت�سليط  لها 

اللجنة  وع�سو  لل�سركة  التنفيذي  المدير  جردانة،  ب�سر  اأما 

فدعا  ال�ست�ساريين،  للمهند�سين  الدولي  لالتحاد  التنفيذية 

العالمي  الموؤتمر  ا�ست�سافة  في  الأردن  دعم  اإلى  المندوبين 

م�ساركات  الموؤتمر  يجتذب  اأن  ويوؤمل   .2015 �سنة  لالتحاد 

جهات اإقليمية فاعلة، وي�سلط ال�سوء على المتياز الهند�سي 

في العالم العربي.

ع�سى اأن تكون المنطقة في ذلك الوقت قد ح�سنت ب�سمتها 

■ البيئية وحققت نجاحات خ�سراء... على طريقة �سيول. 
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تاال كردا�س

منذ �سدر كتاب را�سيل كار�سون »الربيع ال�سامت« 

واألهم  الجدل،  من  كبيرًا  ن�سيبًا  نال  عامًا،   50 قبل 

ق�سايا  العلن  الى  واأطلق  البيئيين،  المنا�سلين  من  اأجياًل 

حاولت ال�سناعات جاهدة ابقاءها طي الكتمان.

)�سبتمبر(  اأيلول  في  ن�سر  الذي  كتابها،  كار�سون  األفت 

»بو�سطن  �سحيفة  اإلى  �سديق  كتبها  بر�سالة  متاأثرة   ،1962

نفوق  فيها  ي�سف   ،1958 )يناير(  الثاني  كانون  في  هيرالد« 

طيور كثيرة نتيجة ر�س المبيد »د.د.ت« بوا�سطة الطائرات.

تخيلت  للمبيدات،  الم�سبوط  غير  ال�ستعمال  نتيجة 

الطيور  زقزقات  فيه  ت�سمع  تعد  لم  ربيعيًا  ف�ساًل  الموؤلفة 

»خرافة  بعنوان  الكتاب  مقدمة  وفي  جميعًا.  انقر�ست  لأنها 

جميع  تعي�س  حيث  اأميركا  قلب  في  بلدة  ت�سف  الم�ستقبل«، 

المخلوقات بوئام مع الطبيعة. لكن ت�سرفات النا�س »اأ�سكتت 

ولدة حياة جديدة«. وح�سل كثير من الوفيات التي ل تف�سير 

النحل  يعد  ولم  الطيور،  واختفت  والبالغين،  الأطفال  بين  لها 

يحوم على الأ�سجار لتلقيحها، ونفقت جميع الأ�سماك.

لم  الكوارث  هذه  اأن  الى  اأ�سارت  كار�سون  اأن  رغم  وعلى 

تنبيهًا  كان  ذلك  اأن  اإل  معينة،  بلدة  في  واحدة  دفعة  تحدث 

�سارمًا الى ما قد ي�سيب النا�س اذا لم يت�سرفوا بم�سوؤولية.

�سنوات،  اأربع  مدى  على  اأجريت  اأبحاث  اإلى  الكتاب  ا�ستند 

المتبادلة  العالقة  تو�سيح  في  �ساعدت  اأمثلة  فيه  وا�سُتعملت 

دخلت  كيف  بالتف�سيل  يبين  وهو  الحية.  الكائنات  بين 

الدهنية  الأن�سجة  في  لتتجمع  الغذائية  ال�سل�سلة  المبيدات 

للحيوانات وفي م�ستجمعات مياه الأمطار. واأكل النا�س لحوم 

المركبات  فدخلت  المياه،  تلك  من  و�سربوا  الحيوانات،  هذه 

م�ستوى  بلغت  حتى  وتراكمت  اأج�سامهم  الى  الكيميائية 

ال�سكري  مثل  اأمرا�سًا  والبالغين  لالأطفال  م�سببة  معينًا، 

الثدي  و�سرطانات  النمو  وتباطوؤ  التنا�سلي  الجهاز  واختاللت 

والكبد والبنكريا�س.

حملة على كار�سون

قبل �سدور كتاب »الربيع ال�سامت« لم يكن هناك حديث عن 

التاأثيرات ال�سلبية للمبيدات. وقد تم ت�سنيع الـ»د.د.ت« عام 

1874، وا�ستعمله بول هيرمان مولر لقتل الح�سرات عام 1939، 

وهو نال جائزة نوبل عام 1948. وكال ل�ستعماله وقع كبير في 

للق�ساء  فعالة  و�سيلة  اأنه  ثبت  حيث  الثانية،  العالمية  الحرب 

ابتالها  التي  الأماكن  وتنظيف  الجنود،  غزا  الذي  القمل  على 

الم�ستح�سر  هذا  اأ�سبح  وعندما  للمالريا.  الناقل  البعو�س 

تكون  اأن  النا�س  يتوقع  لم   ،1945 عام  تجاريًا  متاحًا  الكيميائي 

له اأ�سرار تحجب النجاحات التي حققها.

لكن  قوية،  معار�سة  الكتاب  يلقى  اأن  مفاجئًا  يكن  ولم 

الكتاب  ُو�سف  ت�سور.  اأي  من  اأبعد  كانت  العدائية  النزعة 

للعودة  النا�س  يدعو  وباأنه  �سـوفياتية،  زراعيـة  دعاية  باأنـه 

اله�ستيرية  �سفات  بالموؤلفة  واأُل�سقت  الظالم.  ع�سور  الى 

وزراعية  كيميائية  �سركات  وهددت  والعنو�سة.  والعاطفية 

برفع دعاوى ق�سائية �سدها.

لكن ذلك لم يردع را�سيل كار�سون.

كينيدي  جون  الأميركي  الرئي�س  دفع  ال�سامت«  »الربيع 

التابعة  العلمية  ال�ست�سارية  اللجنة  من  الطلب  الى   1963 عام 

ثبوت  النتيجة  فكانت  كار�سون.  ادعاءات  تق�سي  لإدارته 

المبيدات  اأنظمة  ت�سديد  الى  ذلك  واأدى  تحذيراتها.  �سحة 

التي  الوقائع  على  المبنية  النجاحات  وتوا�سلت  الكيميائية. 

اأوردها الكتاب عندما فر�ست الوليات المتحدة حظرًا على بيع 

الـ»د.د.ت« عام 1972، وهي ال�سنة التي تاأ�س�س فيها برنامج 

وا�سلت  الأميركية  ال�سركات  )لكن  للبيئة  المتحدة  الأمم 

ت�سدير هذا المبيد حتى منت�سف ثمانينات القرن الع�سرين(. 

كذلك �سهدت الوليات المتحدة �سدور قانوني الهواء النظيف 

حماية  وكالة  وتاأ�سي�س  الأر�س«،  »يوم  وتكري�س  والمياه، 

البيئة عام 1970 في عهد الرئي�س ريت�سارد نيك�سون.

50 عامًا على كتاب را�سيل كار�سون

الربيـع ال�سـامت
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اإنذار كاذب!

لكن  بمفردها،  البيئية  الحركة  كار�سون  را�سيل  تبا�سر  لم 

تحفيزها  وبداأ  ال�سحيح.  التجاه  في  خطوة  �سكل  كتابها 

والجمهور  المنازل  ربات  من  طلبت  عندما  ال�سعبية  للحركة 

حيوانات  ت�سمم  حالت  عن  الإبالغ  كتابها  في  الم�ستهدف 

يجدونها نافقة خارج منازلهم.

اأثبتت  كار�سون  لأن  الم�ساعدة،  في  يرغبون  النا�س  كان 

وقف  عليها،  الهجوم  بداأ  وعندما  ناجحة.  كاتبة  اأنها  �سابقًا 

كاتبة  تهاجم  ال�سناعة  اأن  وجد  اإذ  جانبها،  الى  الجمهور 

وامراأة �سادقة. وهي قدمت بدائل عملية لمكافحة الح�سرات، 

وا�ستخدمت اآراء كثير من الأطباء لدعم وجهة نظرها.

ويعبرون  مجموعات،  في  ينتظمون  النا�س  هوؤلء  وبداأ 

مخاوفهم  عن  للحكومة 

المبيدات.  بر�س  المتعلقة 

تاأ�سي�س  ق�سيتهم  وعزز 

ووكالت  البيئة  حماية  وكالة 

اأخرى. واأدى ازدياد الهتمام 

الآن  يعرف  ما  ن�سوء  الى 

بالحركة البيئية.

دائرًا  الجدل  زال  وما 

كتاب  حول  اليوم  الى 

عام  توفيت  التي  كار�سون، 

ب�سرطان  م�سابة   1964

العلماء  زال  وما  الثدي. 

يقارنون  وال�سناعيون 

الـ»د.د.ت«  اأ�سرار  بين 

خالل  وقامت  وفوائده. 

ال�سنوات الأخيرة حملة على 

كتابها  اأن  اعتبرت  كار�سون 

خاطئـة،  درو�سًا  النا�س  علم 

الأ�سخا�س  ماليين  وفاة  في  ت�سبب  »د.د.ت«  الـ  حظـر  واأن 

لعدم ا�ستعماله في مكافحة المالريا.

مبا�سر  حظر  فر�س  الى  تدُع  لم  كار�سون  اأن  رغم  وعلى 

من  الحد  على  ركزت  بل  الكيميائية،  المواد  ا�ستعمال  على 

يمنع  لم  ذلك  فان  المح�سوب،  وغير  الع�سوائي  ا�ستعمالها 

Human Events من اعتبار كتابها من المن�سورات  �سحيفة 

الأكثر �سررًا خالل القرنين التا�سع ع�سر والع�سرين، اإلى جانب 

واإنجلز.  لمارك�س  ال�سيوعي«  و»المانيف�ستو  لهتلر  »كفاحي« 

كما لم يمنع منظمة غير حكومية من اإقامة الموقع الإلكتروني 

الذي  مخطئة(  كانت  )را�سيل   Rachelwaswrong.org
الكتاب  محتوى  الى  المالريا  عن  الناتجة  الوفيات  ين�سب 

و«النذار الكاذب« الذي اأطلقته كار�سون من خالل »رواياتها 

غير الدقيقة واإح�ساءاتها غير الوا�سحة«.

»د.د.ت«  الـ  اأن  كار�سون  موؤيدو  يوؤكد  المواجهة،  وفي 

مكافحة  في  الطويل  المدى  على  اأفريقيا  في  لينفع  يكن  لم 

المالريا، لأن البعو�س كان ليك�سب مقاومة �سده.

اأثاره »الربيع ال�سامت«، تبقى ر�سالته  و�سط الجدل الذي 

وا�سحة: القدرة على توليد وعي جماهيري له�سا�سة الطبيعة، 

�سيبقى  وهو  �سحتهم.  حماية  الى  القلقين  المواطنين  ودعوة 

را�سيل  �ستبقى  كما  العالمية،  البيئية  المكتبة  �سدارة  في 

■ كار�سون رائدة تغيير بيئي وم�سدر اإلهام لكثيرين. 

املجموعة الكاملة ملن�سورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

للكتب  الكاملة  املجموعة  على  احل�سول  ميكن  االآن 

والتنمية«،  »البيئة  جملة  من�سورات  عن  ال�سادرة 

من  القدمية،  واالعداد   ،١٩٩٦ �سنة  منذ  املجلة  وجملدات 

مكتبات مت اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.

بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:

اجلنوب
مكتبة االحتاد

�سارع ريا�س ال�سلح، حي ال�ست نفي�سة، �سيدا

هاتف: 07-720251

جبل لبنان
املكتبة العلمية

�سارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-559566

معر�س ال�سوف الدائم للكتاب

طريق عني وزين، بقعاتا، ال�سوف 

هاتف: 05-507576

مكتبة غاندي

مقابل ال�سراي، عاليه 

هاتف: 05-557199

مكتبة زياد

اجلديدة، �سارع احلكمة

هاتف: 01-892721

مكتبة معو�س

بناية معو�س، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال
مكتبة دار ال�سمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�س

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�سية �سمري بّري

جالل ـ �ستورة

هاتف: 08-541115

مكتبة اأنطوان بجميع فروعها
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عامل العلوم

المـاء
يرتفع

رجـب �سـعد ال�سـيد )الإ�سكندرية(

المبهَج  الإح�سا�َس  الجهاُز  ذلك  يحرمني 

ل�سفحة  الطبيعي  الهواء  مالم�سة  بوقع 

وجهي. وهذه الحجرة الم�سجونة داخل م�ساحات 

على  جهات  ثالث  من  تطلُّ  والألومنيوم  الزجاج 

فيها  واأق�سـي  مختبري،  حجرة  اأحبها،  البحر. 

واأجال�ُس  واأكتُب  واأقراأ  اأعمُل  نهاري،  معظم 

بها  وحلَّ  بالأجهزة،  ازدحمْت  فلما  اأ�سدقائي. 

ُمكرهًا  و�سرُت  محب�سًا.  �سارت  الهواء،  ُف  مكيِّ

على اأن اأق�سي فيها وقتًا اأطول، من دون مخالطة، 

ــُت  ُن�سِ
اأ التلوث،  م�ستويات  مراقبة  على  مكّبًا 

دائرة  خالل  من  ـ  واأحاوُر  الكومبيوتر،  طابعة  اإلى 

لأي  اأحمل  ول  اأرهم،  لم  مثلي،  اأفرادًا  ـ  اإلكترونية 

على  متناثرين  يجل�سون  الأ�سدقاء،  مودة  منهم 

في  المتو�سط،  البحر  حو�س  �سواحل  امتداد 

الذي  البحر  هذا  اأحوال  ير�سدون  كهذه،  حجرات 

نعرُف جميعًا  اأنه يحت�سُر.

من  واأجُد  الداخلي،  الهاتف  �سماعة  اأرفُع 

بع�س  معك  نق�سي  اأن  يمكننا  هل  يمازحني: 

الوقت في م�سـرحة البحر المتو�سط؟

 .
َّ

اإلي وينزلون  مختبراتهم  يغادرون 

اأ�سماء  ويقراأون  مكتبتي،  اإلى  يتطلعون 

ونيكو�س  فوزي،  وح�سين  وفرجيل،  هوميرو�س، 

كامو،  واألبير  عبدالعليم،  واأنور  كازانت�ساك�س، 

وناظم حكمت، وكاتب يا�سين، وفديريكو غار�سيا 

ل  كافافي.  وكون�ستانتين  مينا،  وحنا  لوركا، 

يحويها  مكتبة  اأغرب  هذه  ويقولون:  يعرفونهم، 

مختبر للبيئة البحرية!

وكيف اأفهُم هذا البحر من دون هوؤلء؟

اأقول لهم: وهل كان لهوؤلء اأن ينبتوا، ويتميزوا، 

وتتاألق ملكاتهم، في غير وجود هذا البحر؟

اأ�ساألهم: فكيف، يا اأ�سدقاء، يمكن الف�سُل بين 

هوؤلء الأبناء وكيمياء مياهه؟

ل  ج�سمه،  في  البثوُر  وتنت�سُر  ي�سيخ،  وحين 

هوؤلء  اأطباوؤه.  ـ  وحدنا  ـ  اأننا  عـي  ندَّ اأن  ن�ستطيع 

عرفوه قبلنا ُزرقة �سافية ل �سائبة فيها، وتغنوا به، 

اأو راأوا �سفنه تحمل الجنَد من �سماله اإلى جنوبه، اأو 

من جنوبه اإلى �سماله. واحتفظوا لنا ب�سور غائمة 

لقذائف م�ستعلة و�سهاٍم تعرُف طريقها اإلى قلوب 

كل الأطراف. فهل تعتقدون اأن هذه الأجهزة التي 

قلبه،  دقات  لر�سم  وحدها  تكفي  غرفتي  تزاحمني 

�سايكم،  ا�سربوا  اأح�سائه؟  في  م  ال�سُّ �سرياَن  وتتبع 

وام�سوا من حيث جئتم!

�شبح في الممرات

ه  كلُّ الوقُت  فكان  اأحد.  يزرني  لم  النهار  هذا 

لم  اأنني  واكت�سفُت  ال�سم�ُس،  غابت  حتى  للعمل، 

ُمكتفيًا  ال�سباح،  في  بيتَي  غادرُت  منذ  �سيئًا  اآكل 

في  النغما�س  دائرة  من  خرجُت  بالم�سروبات. 

العمل، واأعددُت بع�س الطعام وال�سراب، وتركُت 

اأحوا�س  على  تطلُّ  مت�سعة  رفة  �سُ اإلى  المختبَر 

مريح،  مقعٍد  في  جل�سُت  بالبحر.  مت�سلة  تجريب 

اأطلُب ال�سترخاَء، اآكُل واأ�سرُب.

لم اأح�سْل على الراحة المرجوة. لم يكن الهواُء 

لم  �سدري.  على  ثقياًلً  وعبئًا  �ساكنًا،  كان  لطيفًا. 

وت�سارعها  ال�سغيرة  الأمواج  تالطم  اأ�سوات  تكن 

تلك  اأفتقُد  وكنُت  وا�سحة.  الأحوا�س  فتحات  عند 

فينا  تخاطب  التي  الهام�سة،  الف�سية  الأ�سوات 

اأ�سوات  اأمهاتنا.  اأرحام  مياه  في  تقلبنا  ذكرى 

من  وكان  فترخيها.  الأع�ساب  اأطراف  تدغدغ 

الخبيث.  الطارئ  التغير  هذا  اكت�ساُف  ال�سهل 

داخلي  في  يتعاظُم  طويلة،  لدقائق  بقيُت،  ولكني 

خلاًل  ثمة  واأن  �سيء،  كل  لي�س  ذلك  باأن  اإح�سا�ٌس 

اأو هناك، ربما يكون مدفونًا عند القاع،  يكمن هنا 

ُب تلك القلقلة التي ت�سـبُّ في القلب �سيقًا. ُي�سرِّ

لمحُت �سبحًا يتجوُل في الممرات بين اأحوا�س 

التجارب، يميزه طول ج�سمه وانحناءته. �سحُت: 

راأ�سه.  ورفع  ا�ستدار،  توقف.  فلفـل«.  عم  »يا 

اإن�سحَب  ُيجْب.  لم  عندك؟«  تفعل  »ماذا  �ساألُته: 

. وكما توقعُت، �سمعُت خطواته  مختفيًا عن عينيَّ

، ب�سوته 
َّ

اإلي اإلى الخلف مني. جاء ينعى  البطيئة 

الواهن: »الجوُّ مخنوٌق والبحُر عاٍل«. قلُت: »ماذا 

تعني ؟ ل اأرى موجًا !« اأ�ساف، كاأنه لم ي�سمعني: 

ليرفَع   ، قلياًلً و�سمَت  هاربة!«  تتقافُز  »الأ�سماُك 

لياًل  �سادفت  هل  »وانظر!  ال�سماء:  اإلى  عينيه 

اأ�سفر من قبل ؟«

الأر�س،  على  قدماه  تزحُف  يغادرني،  واهتزَّ 

تركُته  اأنني  غير  ل�ستبقائه.  �سديٌد  ميٌل  وبي 

كلماُته.  اأثارتها  كبيرة  لده�سة  م�ست�سلمًا  يبتعُد، 

خيال علمي
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وغريبًا  وا�سحًا  حزُنه  وكان  نطقه،  ثقل  لحظُت 

الحياة،  على  اإقبال  في  البت�سام،  الدائم  هو  عليه، 

وتهياأت  لمغادرتها  تهياأ  وقد  بها  مكترث  غير  اأو 

لمغادرته. وهو ال�سامُت غالبًا، يكاُد ل يردُّ تحية. 

ثم ياأتي الآن وينطق اأمامي بكلمات كال�سعر. كاأنه 

 بر�سالة، األقاها بين يديَّ وان�سرَف.
َّ

�سعد اإلي

واأنا  يتمهل،  اأن  ينبغي  كان  فلفل!  العجوز  هذا 

به  اللحاق  محاولة  عن  اأك�ُسُل  اأنني  حد  اإلى  ُمنهك 

واإعادته ليجال�سني في ال�سرفة. 

تاأكد لي احتياجي اإلى فلفل، ودفعني ذلك اإلى 

با�سمه.  �سائحًا  �سوتي،  رفع  على  القدرة  اأجد  اأن 

فجاأًة،  ثم،  المكان.  في  �سياحي  �سدى  رجُع  تردد 

في  اأمٍل  اأي  على  ق�سْت  عاليٌة  اأ�سواٌت  تدفقْت 

نفٍخ  اآلت  اأ�سواُت   . اإليَّ فياأتي  فلفل  ي�سمعني  اأن 

ب�سر.  و�سراخ  مت�سارع،  اأج�ّس  واإيقاٍع  ونحا�سيات، 

حلزوٍن  في  لأ�سقط  تدفعني   ، اأذنيَّ تغرق  كهرباء 

�سحت  مقعدي.  اأمام  فلفل  لح  فجاأًة،  معدني. 

قال:  عليك«.  النداء  من  �سوتي  »ُبـحَّ  حانقًا:  فيه 

»اأنا  اأ�سيُح:  عدُت  المبنى«.  نغادَر  اأن  »يجُب 

وحدي الذي اأقرُر متى اأترُك مختبري. افتح لي باَب 

ال�ستراحة حاًل، لأغفو قلياًل«.

اإ�ستمر  المبنى.  مغادرة  على  رُّ 
ُي�سِ عاد 

هل  ـرة؟  المنفِّ الأ�سوات  هذه  »وما  �سياحي: 

»اإنهم  قال:  للداعرين؟«  المكان  ـُر  توؤجِّ ُعدَت 

يتقاطرون... ح�سوٌد لم تر عيناي مثلها !« ت�ساعد 

م�ست�سلمًا:  يديه  رفع  تتحدث؟«  »عمَّ  غ�سبي: 

»اأحاطوا بالمبنى، واقتحموا عليَّ البوابة!« مددُت 

ذنبي.  الذنُب  »لي�س  قائاًل:  تباعد  اأجذبه.  يدي 

اإنهم يفتر�سون الطرقات وال�ساللم. �سوف تراهم. 

�سيجيئون اإليك. ل تخف. اإنهم م�سالمون!«

على  لأطل  وقادني  الوقوف،  على  اأعانني 

الم�ساخيط  »انظر،  قال:  التجارب.  اأحوا�س 

يمالأون الأحوا�س!«

الباهُت  الأ�سفُر  ال�سوُء  كان  ف.  ُيخرِّ يكن  لم 

الأحوا�س،  في  الم�ستقرة  غير  باأج�سامهم  يحيط 

حول  المنظورة  الم�ساحة  وفي  الممرات،  وعلى 

المياه،  من  كبيرة  م�ساحات  يغطون  المبنى، 

يطفون في �سبه �سكون.

هذا زمان الماء

اإلى  ُ�سرع 
واأ اأتما�سَك  اأن  يجُب  �سيء،  كل  قبل 

عيناي.  ر�سدته  ما  اأبثُّ  الإلكترونية،  ال�سبكة 

اختفى.  قد  كان  فلفل.  م�ساعدة  طالبًا  التفتُّ 

وقد  بمقعدي،  الت�سبث  في  ب�سعوبة  نجحُت 

جال�سًا.  بالمقعد  ارتطمُت  �ساقاي.  تخاذلت 

 »... هو  »هذا  يقول:  خلفي  فلفل  �سوت  �سمعُت 

يحيطون  وجدتهم  اإليه،  لاللتفات  اأتهياأ  اأن  وقبل 

عي ال�سجاعة، ولكن  بي. لم ُتخفني هيئاتهم. ل اأدَّ

يت�سرُب  كان  والألفة  بالتعاطف  ال�سعور  من  نوعًا 

في  اآخذ  لم  اإنني  بل  وبينهم.  بيني  الفجوات  ليمالأ 

الإنكار  من  كبيرة  بدرجة  ال�سفلية  اأن�سافهم  تاأمل 

كان  الذي  النبهار  من  ب�سيء  ربما  والده�سة، 

كرا�سة  في  اأحاول  واأنا  م�سى،  زمن  في  لي  يتوفُر 

عمي  كان  التي  اأ�سكالهم،  تقليَد  المدر�سية  الر�سم 

البيوت في  ال�سغير يحترُف ر�سمها على واجهات 

موا�سم الحج.

الوطني  الم�سارُك  »اأنت  يقول:  �سوتًا  �سمعُت 

المتو�سط...«  البحر  اأحوال  مراقبة  خطة  في 

�سوتًا  يكن  لم  يوؤكد.  كان  ما  بقدر  ي�ساأل  يكن  لم 

تتحرك  لم  لعلهم  بل  معًا،  للمجموعة  اأو  لأحدهم، 

عادت  اأنا«.  »هو  اأجبُت:  ذلك،  ومع  �سفاه.  لهم 

الخطة.  ملفَّ  »اأغلْق  ال�سوَت:  ت�سمعان  اأذناي 

اأمل«. �سحُت مفجوعًا: »هل  انتهى كلُّ �سيء. ل 

حدث... ؟«

ووجدتني  ُع،  يت�سدَّ �سدري  كان  همهموا. 

ك  التما�سُ اأحاول  »كنُت  قلُت:  دموع.  اإلى  بحاجة 

قلُت:  تتكلم؟«  ن  »عمَّ �ساألوا:  يموت!«  اأراه  واأنا 

»بحرنا؟  ت�ساحكوا:   »! المتو�سط  »بحرنا... 

بحرنا؟ اأي متو�سط؟«

اإ�سارات  األتقُط  واأنا  ردي،  ينتظرون  و�سمتوا، 

وريبة.  قلقًا  بي  اإحاطتهم  في  واأ�سمُّ  غريبة، 

عبر  الماء  اإلى  ويقفزون  ين�سحبون،  وكانوا 

كان  فلفل.  مني  تقدم  حين  في  مختبري،  �سرفة 

يرجوني: »الماُء يرتفُع يا دكتور، اأنُج بنف�سك !«

ن�سفه  تغطي  الق�سوَر  راأيُت  اأن  اأ�سحكني 

بهذه  واأنت  �ستقود،  »كيف  له:  وقلُت  الأ�سفل. 

الهيئة، طالبي المتعة في الردهات الليلية؟«

كان يبدو �سادقًا وهو يتراجُع اإلى �سور ال�سرفة، 

زماُن  هذا  وحذرتك.  واجبي  اأديُت  »لقد  قائاًل: 

الماء!« 

اأرى الماء يرتفُع، والأر�َس ُت�سِرُع  وكنت، حقًا، 

عن  ببديل  اأر�سى،  ول  اأرغُب،  ل  واأنا  نهايتها،  اإلى 

اأطرافي اأو عن رئتين ل تكفان عن العمل. واأنا اأرى 

ُدفُع اإلى جحيم من الهلِع، 
خيوَط التالعب، واأنني اأ

لأ�ست�سلَم في النهاية اإلى حياة الماء.

كان  ـ  الجبال  ُذرى  اإلى  المياُه  لتذهب  ح�سنًا، 

اإلى  الهاربين  اآخر  اختفـاء  بعد  �سياحي،  هـذا 

اآخر الموؤمنين بالياب�س،  ـ ف�ساأبقى، وحدي،  الماء 

في  وجهي  ب�سفحة  يحتفظ  �سغير   
ٍ

بطوف مكتفيًا 

واأحبار  اأوراق  من  طوٌف  والهواء.  ال�سم�س  �سخب 

و�سخروا  راأوه  مختبري.  حجرة  من  ركنًا  ت�سكُن 

الرفيق:  ه  هم�سَ واأ�سمُع   ،
َّ

اإلي يتهادى  اأراه  منه. 

»لتهداأ نف�ُسك، ل تخف«. فتهداأ نف�سي، ويت�سرب 

اإلى م�ستوى  الزاحف مرتفعًا  الماء  اإلى  القلُق  منها 

كتفّي، ويهتزُّ ج�سدي، واأرى لحظة النجاة...



ت�رشين الثاين 2012 چهللا 62

نوبل الفيزياء والكيمياء والطب ل�سنة 2012

الأطفال العرب

الأكرث اإ�سابة بالإيدز

اأ�سار باحثون اإىل اأن معدلت 

الإ�سابات باليدز بني الأطفال يف 

العامل العربي تعترب الأعلى على 

م�ستوى العامل. وثمة ثالثة اأ�سباب 

رئي�سية: عدم معرفة الأمهات 

اإ�سابتهن باملر�س، اأو عدم قدرتهن 

على دفع الزوج لإجراء الفح�س، اأو 

عدم قدرتهن على حماية اأنف�سهن 

اأو ا�ستخدام �سبل العزل.

قطع غيار ب�سرية

ك�سف باحثون بريطانيون عن 

جناحهم يف ت�سنيع اأع�ساء 

ب�سرية من خاليا املري�س. وقال 

الربوف�سور األك�سندر �سيفاليان 

امل�سوؤول عن امل�سروع يف جامعة 

لندن كوليدج: »اإن احلديث عن 

التربع بالأع�ساء �سي�سبح �سيئًا 

من املا�سي«، م�سريًا اإىل اأنه يعمل 

حاليًا على جتهيز اأنف لأحد 

املر�سى من خالل اإعطاء الفر�سة 

ملجموعة من اخلاليا التي اأخذت 

من ج�سمه يف النمو والتكاثر على 

هيئة الع�سو املطلوب ا�ستبداله.

نيويورك متنع

امل�سروبات املحالة

تبداأ مدينة نيويورك يف اآذار 

)مار�س( املقبل تطبيق قانون 

مينع بيع امل�سروبات املحالة التي 

يتجاوز حجم عبوتها 0،54 ليرت، 

مبا فيها ال�سودا وال�ساي املربد 

وم�سروبات الطاقة. ويهدف 

هذا القانون اإىل احلد من ظاهرة 

ال�سمنة املنت�سرة يف البالد. 

األزهامير« قد يرتبط 

بالوجبات ال�سريعة

ك�سفت درا�سة يف جامعة لندن اأن 

تناول الوجبات ال�سريعة بكميات 

كبرية يزيد فر�س الإ�سابة مبر�س 

خرف ال�سيخوخة »األزهامير«، 

بالإ�سافة اىل البدانة وارتفاع 

�سغط الدم. فالدهون امل�سبعة 

والأمالح ت�ساهم يف ت�سميم 

خاليا الدماغ والروابط الع�سبية 

وم�ساعفة تراكم ال�سفائح 

»اأميلويد« التي توؤدي لالإ�سابة 

مبر�س »األزهامير«. كما اأن تناول 

الوجبات ال�سريعة يوؤدي اىل 

ارتفاع ن�سبة الكولي�سرتول ال�سار 

يف الدم، ما يعيق تدفقه ب�سكل 

�سليم اإىل خاليا الدماغ، الأمر 

الذي يهدد بالإ�سابة مبر�س خرف 

ال�سيخوخة.

عني اإلكرتونية 

تعيد النظر

يف جتربة ناجحة هي الأوىل من 

نوعها متكن كفيفان بريطانيان 

من الروؤية جمددًا بعد زرع 

عني اإلكرتونية، هي رقاقة 

�سغرية ح�سا�سة لل�سوء، يف 

موؤخرة العني. ويحاكي اجلهاز 

الإلكرتوين املزروع الطريقة 

الطبيعية التي تعالج بها العني 

ال�سوء وتر�سل ر�سائل اإىل الدماغ، 

ما مّكن املري�سني من متييز 

الأ�سود من الأبي�س وروؤية املالمح 

اخلارجية لالأ�سياء.

»ثلث اأدوية املالريا 

مزّور اأو فا�سد

ك�سفت درا�سة اأمريكية اأن ثلث 

عينات اأدوية املالريا يف اآ�سيا 

واأفريقيا فا�سد اأو مزور. وبينت 

اأّن بع�سها مهّرب اأو منتهي 

ال�سالحية، واأعيد تعليبه، فيما 

يت�سمن بع�سها الآخر كمية 

�سغرية جدًا غري كافية من املادة 

الفعالة للق�ساء على املر�س.

امل�سكنات تزيد 

خماطر الوفاة

حذر باحثون يف اجلمعية الطبية 

الأمريكية من اأن مهدئات الأمل، 

مبا فيها الآيبوبروفني، ميكن 

اأن تزيد من ترقق الدم، وت�سبب 

النوبات القلبية اأو اجللطات 

الدماغية، خ�سو�سًا للناجني 

�سابقًا من نوبات قلبية. وطالبوا 

بعدم بيعها اإل بو�سفة طبية.

جديد ال�سحة

PH1  الكوكب

حذاء اإلكرتوين

األزهامير على  اأهايل مر�سى  اإلكرتونيًا ي�ساعد  ابتكرت �سركة بريطانية حذاء 

اجلوال  الهاتف  على  ر�سائل  اإر�سال  خالل  من  فقدوا،  حال  يف  اآثارهم  اقتفاء 

اأو الكومبيوتر حتدد مكان ال�سخ�س املفقود على خريطة ملوقع البحث العاملي 

»غوغل«.

برجمة اخلاليا 

اجلذعية اأحرزت 

جائزة نوبل للطب

فاز الفرن�سي �سريج اأرو�ش والأمريكي 

نوبل  بجائزة  واينالند  ديفيد 

واأو�سحت   .2012 ل�سنة  للفيزياء 

فتحا  »الفائزين  اأن  اجلائزة  جلنة 

من  جديدة  حقبة  العام  الطريق 

من  الكمية  الفيزياء  يف  الختبارات 

جلزيئات  املبا�سرة  املراقبة  خالل 

تدمريها«.  دون  من  فردية  كمية 

عملهما  يوؤدي  اأن  املمكن  ومن 

اأجهزة  من  جديد  نوع  �سنع  اإىل 

الكومبيوتر الفائقة ال�سرعة.

وُمنح الأمريكيان روبرت ليفكوفيتز 

نوبل  جائزة  كوبيلكا  وبراين 

الريادية  لأعمالهما  للكيمياء، 

للخاليا  ت�سمح  م�ستقبالت  عن 

»يوفر  ما  بيئتها،  مع  بالتكيف 

الأدوية  اأف�سل  لت�سنيع  الو�سائل 

مع اآثار جانبية اأقل«.

 2012 للطب  نوبل  جائزة  وكانت 

من ن�سيب الياباين �سينيا ياماناكا 

والربيطاين جون غوردون، مكافاأة 

على  الريادية  اأعمالهما  على  لهما 

برجمة اخلاليا اجلذعية. واأو�سحت 

العاملني »اكت�سفا  اأن  جلنة اجلائزة 

اأن اخلاليا البالغة املتخ�س�سة ميكن 

اعادة برجمتها جلعلها غري نا�سجة 

جمدداً، في�سبح يف المكان حتويلها 

اىل اأي ن�سيج اآخر يف اجل�سم«.

عامل العلوم
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كوكب من اأملا�س واآخر تنريه اأربع �سمو�س

اأمريكيون وفرن�سيون كوكباً ب�سعفي حجم  اكت�سف علماء فلك 

جنم  حول  ويدور  فيه،  الرئي�سي  املكون  الأملا�ش  ي�سكل  الأر�ش 

ميكن اأن يرى بالعني املجردة. يبعد هذا الكوكب ال�سخري 40 

�سنة �سوئية عن الأر�ش، )ال�سنة ال�سوئية ت�ساوي 9461 بليون 

كيلومرت(، ويدور ب�سرعة كبرية جتعل ال�سنة فيه تنق�سي خالل 

18 �ساعة فقط وفقًا حل�سابات كوكب الأر�ش.

اأربع  تنريه  كوكبًا  الفلك  علماء  من  دويل  فريق  اكت�سف  كما 

�سمو�ش، يف ظاهرة هي الأوىل التي يراها الإن�سان. واأطلق عليه 

اإت�ش 1«. وهو يقع على م�سافة 5000 �سنة �سوئية  ا�سم »بي 

من الأر�ش.

روائح على »اآيفون«

»�ساكو  اليابانية  ال�سركة  طّورت 

ي�ستعمل  جديداً  تطبيقًا  بريفيوم« 

على هواتف »اآيفون« التي ت�سنعها 

امل�ستخدم  ميكن  »اأبل«،  �سركة 

ي�سمها  وعطور  روائح  اإر�سال  من 

ولكن  املكاملة.  اأثناء  الآخر  الطرف 

اإر�سال  امل�ستخدم  يريد  مرة  كل  يف 

اإىل حتميل  الروائح �سي�سطر  اإحدى 

ال�سركة،  موقع  من  جديد  »مرفق« 

علمًا اأن كل حتميل يكلف 62 دولراً.

موؤ�سرات البتكار: دول اخلليج يف ال�سدارة العربية

ت�سدرت دول اخلليج منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وفق 

�سوي�سرا  واحتلت   .»2012 ل�سنة  العاملي  البتكار  »موؤ�سر  تقرير 

وبريطانيا  وفنلندا  �سنغافورة  ثم  ال�سويد  تلتها  الأول،  املركز 

وهولندا والدمنارك وهونغ كونغ واإرلندا والوليات املتحدة. وحلت 

 .51 املرتبة  يف  والإمارات   46 املرتبة  يف  والأردن   41 املرتبة  يف  قطر 

وي�سنف املوؤ�سر الذي تعده كلية »اإن�سياد« لإدارة الأعمال واملنظمة 

اأو  دولة    141 املتحدة،  لالأمم  التابعة  الفكرية  للملكية  العاملية 

اقت�ساداً دوليًا بح�سب قدرات البتكار واملخرجات املحققة منها.

وحظيت معظم الدول العربية باأداء متدٍن من �سمن موؤ�سر كفاءة 

البتكار. واحتل الأردن املرتبة 21 يف موؤ�سر الكفاءة، وقطر املركز 14 

يف راأ�ش املال الب�سري والبحوث واملركز 19 يف املخرجات الإبداعية. 

وبرزت الإمارات يف تطور البنى التحتية )17( واملخرجات الإبداعية 

)20(. و�سجلت ُعمان م�ستوى مرتفعًا يف قطاع املوؤ�س�سات )33(، 

املرتبة  واحتلت  ال�سوق  تطور  يف   36 املرتبة  يف  ال�سعودية  وجاءت 

واحتلت  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على  الأوىل 

وجاء  والبحوث.  الب�سري  املال  راأ�ش  يف  عامليًا   18 املركز  البحرين 

لبنان يف املركز 48 عامليًا جلهة خمرجات املعرفة والتكنولوجيا.

تنظيف البقع النفطية مغناطي�سيًا

لف�سل  تقنية   )MIT( للتكنولوجيا  م�سات�سو�ست�س  معهد  يف  باحثون  طور 

النفطية.  الت�سربات  لتنظيف  ا�ستعمالها  ميكن  مغناطي�سيًا  املياه  عن  النفط 

اأجرى الباحثون اختباراتهم بوا�سطة ج�سيمات نانوية حديدية طاردة للمياه، 

ميكنها عندما متزج بالنفط اأن تف�سله عن املاء با�ستعمال قطع مغناطي�س. 

حلوم ت�سنع يف املختربات

وتقدميها  طبية  خمتربات  داخل  اللحوم  لت�سنيع  طريقة  اإىل  علماء  تو�سل 

من  عينات  باأخذ  وذلك  حيوان.  لأي  التعر�س  دون  من  الب�سري  لال�ستهالك 

الع�سلية.  الأن�سجة  من  قطعًا  ت�سبح  اأن  اإىل  و»تربيتها«  احليوانية  الأن�سجة 

وهم ياأملون اأن تفتح الباب للحد من م�سكلة اجلوع يف العامل.
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�سيارات خ�رضاء

800 كيلومرت بال �شحن

كزافييه ديغون )اإىل اليمني( 

واأنتونني غي عند و�صولهما

اإىل �صرتا�صبور يف نهاية رحلتهما

ت�رشين الثاين 2012

»�إكوموف«  �شركة  طّورت 

 QBeak �شيارة  �لدمناركية 

فهي  مبتكرة.  بتكنولوجيا 

مزودة بخلية متكنها من �ل�شري 

 800 �ىل  ت�شل  طويلة  م�شافات 

�حلاجة  دون  من  كيلومرت، 

�شحن  لإعادة  �لتوقف  �ىل 

ثالث  عملت  وقد  �لبطارية. 

تطوير  على  دمناركية  �شركات 

ناقالت �لطاقة لتح�شني �لقدرة 

�ل�شيارة  لهذه  �لتناف�شية 

با�شتخد�م  وذلك  �لكهربائية، 

وقود  وهو  »بيوميثانول« 

من  ��شتخر�جه  ميكن  حيوي 

�لطاقة، ومنها  خمتلف م�شادر 

�لغاز �لطبيعي.

خفيف  بوزن  �ل�شيارة  تتميز 

كيلوغر�مًا.   425 نحو  يبلغ 

بطارية  و�شع  من  وبدًل 

وحد�ت  �شت  �شّممت  ثابتة، 

يف  تركيبها  مت  خمتلفة  طاقة 

بعمل  للقيام  �ل�شيارة  هيكل 

�مليثانول  فتحول  �لبطارية، 

و�ملياه �إىل طاقة كهربائية، بينما 

من  �لناجتة  �حلر�رة  ت�شتخدم 

�لطاقة  توليد  يف  �لوقود  حرق 

�لتدفئة  لأغر��ض  �لالزمة 

و�لتربيد.

وتعد �مل�شافة �لتي جتتازها هذه 

�ل�شيارة �لأطول بني مثيالتها. 

�لعادية  �لكهربائية  فال�شيار�ت 

كيلومرت�ً   222 معدله  ما  ت�شري 

فيما  �شحنها،  �إعادة  قبل 

ميكنها  �جلديدة  �ل�شيارة 

 800 �ىل  ت�شل  م�شافة  �جتياز 

كيلومرت.

حافالت كهربائية 

�شينية ملدينة كندية

الكندية  وند�سور  مدينة  ا�سرتت 

�سركة  من  كهربائية  حافالت   10

BYD ال�سينية، مع احتمال ت�سنيع 
يف  املنطقة  يف  مماثلة  حافالت 

اأكرث   BYD باعت  وقد  امل�ستقبل. 

لبلدان  كهربائية  حافلة   300 من 

من  لأكرث  طلبات  ولديها  خمتلفة، 

 ،2012 �سنة  خالل  حافلة   1300

للحافالت  ع  م�سنِّ اأكرب  يجعلها  ما 

الكهربائية يف العامل.

حول العالم 

في �شيارة كهربائية

فرن�شيان  مهند�شان  �أنهى 

جولة  �لما�شي  �ل�شهر  �شابان 

�شيارة  متن  على  �لعالم  حولة 

�لكهرباء،  على  بالكامل  تعمل 

كيلومتر  �ألف   25 خاللها  �جتاز� 

�إلى  وهدفت  بلد�ً،   17 �شملت 

تاأكيد �إمكان ��شتعمال �ل�شيار�ت 

دون  من  يوميًا  �لكهربائية 

م�شكلة.

ديغون  كز�فييه  �نطلق 

�شتر��شبور  من  غي  و�أنتونين 

 2012 )فبر�ير(  �شباط   11 في 

 Citroen �شيارة  متن  على 

 24 في  �إليها  وعاد�   ،C-Zero
رحلة  بعد  )�شبتمبر(  �أيلول 

وتخللتها  �أ�شهر  ثمانية  د�مت 

ل�شحن  محطة   250 نحو 

 150 �إلى   100 كل  �لبطارية 

كيلومتر�ًَ.

من  تمكنا  »�إذ�  ديغون:  وقال 

في  �لعالم  حول  بجولة  �لقيام 

�شيارة كهربائية، مع �لمرور في 

لو�ض  وطرقات  غوبي  �شحر�ء 

يمكن  �أنه  يثبت  فهذ�  �لوعرة، 

�لعمل  �لى  للذهاب  ��شتعمالها 

�أو للت�شوق �أو ل�شطحاب �لأولد 

�إلى �لمدر�شة«.

قاد �ل�شابان �ل�شيارة �لكهربائية 

غرب  �إلى  �شتر��شبور  من 

�إلى  �شحنت  هناك  ومن  �أوروبا، 

�جتاز�ها  �لتي  �ل�شمالية  �أميركا 

�شان  �إلى  �شرقًا  نيويورك  من 

�ليابان  فاإلى  غربًا،  فرن�شي�شكو 

و�شنغافورة وجنوب �شرق �آ�شيا 

و�أوروبا  وكاز�خ�شتان  و�ل�شين 

�ل�شرقية، و�شوًل �إلى فرن�شا.
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�سيارات خ�رضاء

BMW بطاقة الرياح
�أطلقت »بي �إم دبليو« برناجمًا جديد�ً للت�شارك يف 70 �شيارة كهربائية  

BMW Active E يف مدينة �شان فرن�شي�شكو بولية كاليفورنيا، على �أن 
يتم �شحنها بطاقة متجددة مولدة من �لرياح. 

DriveNow دفع  �لر�غبني يف قيادة »نظيفة« �شمن برنامج  ويف و�شع 

��شرت�ك �شهري ل�شتخد�م هذه �ل�شيار�ت.

Honda CR-Z hybrid

© GRAPHIC NEWS
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هوندا ديزل وهايربيد يف معر�س باري�س 2012

باري�س  معر�س  يف   CR-V اجلديد  الأوروبي  طـرازها  عن  هوندا  ك�سفت 

 i-DTEC اجلديد  الديزل  مبحرك  مزود  وهو  املا�سي.  ال�سهر  لل�سيارات 

�سل�سلة  يف  والأول  العـامل  يف  الألـومنيوم  من  حمـرك  اأخـّف  ليرت،   1.6 �سعة 

»تكنولوجيا  حمركات 

الأر�س«.  اأحالم 

املحرك  هذا  ويدخل 

الديزل  طراز  يف  اأي�سًا 

هوندا  �سيارة  من 

�سيفيك اجلديدة.

جناح  يف  ومتيز 

الطراز  اأي�سًا  هوندا 

)هايربيد( الهجني 

�سينزل  الذي   CR-Z
لطيفة  تعديالت  يت�سمن  وهو   .2013 )يناير(  الثاين  كانون  يف  الأ�سواق  اىل 

البنزين  حمركي  قوة  حت�سني  مع  ال�سيارة،  جمال  زادت  واخلارج  الداخل  يف 

والكهرباء من دون الخالل بالقت�ساد بالوقود اأو زيادة انبعاثات العادم. ومتتاز 

هذه ال�سيارة اأي�سًا ببطارية اأيونات الليثيوم التي ت�ستخدمها هوندا للمرة الأوىل.

�شيارة هيدروجينية معرو�شة خارج قاعـات منتدى �لنمـو �لأخ�شر �لذي 

عقد يف كوبنهاغن �ل�شهر �ملا�شي. وتولد �لدمنـارك 25 يف �ملئة من طاقتها 

�ملئة بحلول  �إىل 50 يف  �لن�شبة  �أن تزد�د هذه  من م�شادر متجـددة، على 

�شنة 2050.

الهيدروجني لوقود امل�شتقبل
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�ســوق البيئــة

رادي�سون بلو مارتينيز يتبنى مبادرة »فّكر في كوكبنا«

»كارل�سون  �سركة  �أطلقت  �لبيئية،  �ال�ستد�مة  بجهود  �لتز�مها  �إطار  يف 

 .)Think plant( »رزيدور« �لعاملية للفنادق برناجمها »فكر يف كوكبنا

يف  عقد  �سحايف  موؤمتر  خالل  لبنان  يف  �لربنامج  �إعالن  حفل  �أقيم  وقد 

فندق »ر�دي�سون بلو مارتينيز« �حلا�سل على جائزة �ملوؤ�س�سة �لبيئية 

.Green Key
�لذكية،  �لطاقة  ن�سر ممار�سات  كوكبنا« على  »فكر يف  مبادرة  تن�سّب 

مثل �إطفاء �مل�سابيح و�الأجهزة، و�عتماد �لو�سعية �لبيئية لنظم �لتدفئة 

�أو �سيانة  �لتي ت�ستلزم متابعة  و�لتربيد، و�الإبالغ عن م�سائل �لطاقة 

وقائية. وترتكز �ىل حلول ب�سيطة وغري مكلفة، مثل تثبيت م�ست�سعر 

�الإنارة  �إطفاء  �لغرفة بحيث يتم  �لنهارية، و�آخر للحركة د�خل  لالإنارة 

تلقائيًا عند خلوها، و�النتقال �ىل نظم �إنارة مقت�سدة بالطاقة، وتثبيت 

نظم �سفط �لهو�ء يف �ملطابخ، وتعزيز �أد�ء نظم �إد�رة �ملباين وجتهيز�ت 

مبتابعة  خمت�ص  فريق  و�سيقوم  �لهو�ء.  وتكييف  و�لتهوئة  �لتدفئة 

�لنتائج من خالل تقارير �سهرية.

يف  يعملون  موظف  �ألف   35 من  �أكرث  �لبيئية  �ملبادرة  يف  و�سي�سارك 

�ملجموعة، �لتي �ستقدم لهم تدريبًا على �لطرق �لذكية لتوفري �لكهرباء 

�ستنظم  كما  �الجتماعات،  وقاعات  �ملطابخ  يف  �أو  �لغرف  ترتيب  خالل 

م�سابقة �سهرية للموظفني وم�سابقة �سنوية الختيار �أف�سل فندق على 

�سعيد توفري �لطاقة.

�لفندقية  �ملجموعات  �أ�سرع  �إحدى  رزيدور  فنادق  جمموعة  وتعترب 

�لعاملية منو�ً. وتهدف مبادرتها �ىل تقلي�ص ��ستهالك �لطاقة �لكهربائية 

بن�سبة 25 يف �ملئة بحلول �سنة 2016 على �متد�د �لفنادق �لتابعة لها يف 

�أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا. وتدير �ملجموعة �أكرث من 330 فندقًا 

يف 70 دولة، حتمل �لعالمات �لفندقية »ر�دي�سون بلو« و«بارك �إن باي 

ر�دي�سون« و«مي�سوين«، وتو��سل ت�سييد نحو 100 فندق �آخر.

طاقة �سناعية

من نفايات الخ�سب

مناخية  ا�ستراتيجية   Velux مجموعة  تبنت 

ال�ستخال�ص  جديد  نظام  خالل  من  طموحة، 

ال�ستائر  الإنتاج  م�سنعها  في  الخ�سب  رقائق 

الخ�سبية ونوافذ فتحات ال�سطوح في هنغاريا. 

في  الطاقة  ا�ستهالك  خف�ص  الجديد  النظام 

يوؤدي  هو  لذلك  المئة،  في   40 بن�سبة  الم�سنع 

المناخية  اال�ستراتيجية  في  كبيرة  م�ساهمة 

تخفي�ص  والهدف  المجموعة.  لدى  ال�ساملة 

المئة  في   20 للمجموعة  الكربونية  االنبعاثات 

بحلول �سنة 2012 و�سواًل اإلى 50 في المئة بحلول 

�سنة 2020. 

انبعاثات  المئة من  95 في  وي�ستاأثر االنتاج بنحو 

الداعمة  االبتكارات  تنفيذ  يتم  لذلك  المجموعة، 

لهذه اال�ستراتيجية في جميع م�سانع المجموعة 

التي تبلغ 27 م�سنعًا.

عملية  اأثناء  الخ�سب  رقائق  النظام  يمت�ص 

قيا�ص  جهاز  هي  رئي�سية  ميزة  وله  االإنتاج. 

ت�سغيله.  يجب  ومتى  اأين  يحدد  الذي  ال�سغط 

كان  حيث  القديم،  للنظام  كبير  تح�سين  وهذا 

جهاز اال�ستخال�ص يعمل ب�سكل متوا�سل.

وت�ستعمل رقائق الخ�سب التي يتم جمعها الإيقاد 

اأفران الت�سخين في الم�سنع، وهي تلبي نحو 85 

في المئة من احتياجات التدفئة في الم�سنع.

�أول  �مل�سرية،  �حلدود  قرب  رفح،  يف  �أقيم 

وهو  �لنفايات يف قطاع غزة،  لتدوير  م�سنع 

�لنفايات  فرز  على  يعملن  �سيدة   24 ي�سم 

على  �لقائمون  وي�سري  تدويرها.  و�إعادة 

�لكميات  تقليل  �أهد�فه  من  �أن  �إىل  �مل�سروع 

�لهائلة من �لنفايات �ملكد�سة منذ �سنو�ت يف 

�لطرق و�ملكبات �لع�سو�ئية يف قطاع غزة.

�ملهند�ص �سمري عفيفي  �مل�سنع  وقال �ساحب 

�إن فكرة �إن�ساء �مل�سنع تر�وده منذ 15 عامًا، 

عندما  �لكبرية  �لعقبة  كان  �لرف�ص  لكن 

�ملانحة.  �ملوؤ�س�سات  على  �لفكرة  يطرح  كان 

�أ�سدقاء  جمعية  مع  بالتو�فق  �أخري�ً  ومتكن 

بلدية  مع  وبالتعاون  �لفل�سطينية  �لبيئة 

فنال  للم�سروع،  �لت�سهيالت  توفري  من  رفح 

�ليابان ومن برنامج �الأمم �ملتحدة  دعمًا من 

�الإمنائي.

ويتم يف �مل�سنع فرز �ملو�د �لع�سوية وحتويلها 

�لورق  وتدوير  فرز  جانب  �ىل  �سماد،  �ىل 

مما  و�حلديد،  و�الألومنيوم  و�لبال�ستيك 

�أن  و�أو�سح عفيفي  يخلق �سناعات جديدة. 

من  �لطاقة  �إنتاج  �ستكون  �لتالية  �خلطوة 

مو��سفات  ذ�ت  حمارق  بو��سطة  �لنفايات 

فنية جيدة.

�أر��سي  غزة  قطاع  يف  �لبلديات  وت�ستخدم 

�سا�سعة كمكبات للنفايات �ل�سلبة، ويعاين 

بيئية  وم�ساكل  تلوث  من  �جلو�ر  �سكان 

�مل�سنع  �أر�ص  رفح  بلدية  وقدمت  و�سحية. 

جمانًا على م�ساحة ثمانية دومنات، وت�ساهم 

�أماًل  لت�سغيله،  �لكهربائي  �لتيار  تثبيت  يف 

نفايات  من  �ملئة  يف   80 معاجلة  يتوىل  باأن 

حمافظة رفح.

اأول م�سنع لتدوير النفايات في قطاع غزة
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6 ــ 8
امل�ؤمتر واملعر�ض العاملي للطاقة 

املتجددة يف اأفريقيا 2012

جوهان�سبورغ، جنوب �أفريقيا.

www.renewableenergyworldafrica.com

7 ــ 8
2nd PRME MENA Regional Forum

املنتدى الإقليمي الثاين ملبادئ 

م�س�ؤولية اإدارة التعليم

مو�سوعه م�سوؤولية قطاع �لأعمال.

جامعة �لروح �لقد�س يف �لك�سليك، لبنان.

www.usek.edu.lb

7 ــ 10
Ecomondo 2012

املعر�ض التجاري الدويل ح�ل ا�ستعادة 

امل�اد والطاقة والتنمية امل�ستدامة

www.riminifiera.it  .رمييني، �يطاليا

12 ــ 14
IRES 2012

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل ال�سابع 

لتخزين الطاقة املتجددة

برلني، �أملانيا.

www.eurosolar.org 

12 ــ 15
Venice 2012

امل�ؤمتر الدويل الرابع ح�ل اإنتاج الطاقة 

من الكتلة احلي�ية والنفايات

�لبندقية، �إيطاليا.

http://venicesymposium.it

13 ــ 16
م�ؤمتر اإعادة تدوير النفايات 

الإلكرتونية يف اآ�سيا

غو�نغزو، �ل�سني.

www.icm.ch/wrf-2012

16
ي�م البيئة ال�طني يف لبنان

20 ــ 21
امل�ؤمتر الدويل البيئي لإدارة النفايات

ينبع، �ل�سعودية.

www.intl-enviro-ksa.com

20 ــ 30
POLEKO

املعر�ض الدويل حلماية البيئة

بوزنان، بولند�. 

http://poleko.mtp.pl

26 ــ 28
قمة الإدارة امل�ستدامة للنفايات 

يف ال�سرق الأو�سط

www.cwc-swm.com .دبي، �لإمار�ت

27 ــ 30
Pollutec 2012

املعر�ض الدويل للمعدات والتكن�ل�جيا 

واخلدمات البيئية

ليون، فرن�سا.

www.pollutec.com 

كانون الأول )دي�شمرب( 2012

7 ــ 9
ENERGAÏA

املعر�ض الدويل للطاقات املتجددة

مونبلييه، فرن�سا.

للم�ساركة و�ملعلومات:

medeventslb@gmail.com
www.energaia-expo.com

البيئة 2012: املوؤمتر ال�شنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

29 - 30 ت�شرين الثاين )نوفمرب( 2012، بريوت،  لبنـان.

حمور �ملوؤمتر:  الب�سمة البيئية  وخيارات ال�ستدامة يف البلدان العربية

هاتف: 321800 - 1 )961 +(   فاك�س: 321900 - 1 )961 +(

 www.afedonline.org - email:info@afedonline.org

املفكـرة البيئيــة

جدة

المنتدى ال�شعودي للطاقة والمياه

يعقد في مدينة جدة �ل�سعودية من 2 �لى 4 كانون 

�ل�سعودي  �لمنتدى  �لمقبل  )دي�سمبر(  �لأول 

دول  من  خبر�ء  فيه  ي�سارك  �لذي  و�لمياه،  للطاقة 

 CWC لعالم وير�فقه معر�س دولي تنظمه �سركة�

لخدمات  ب�سناق«  »مويا  �سركة  مع  �لبريطانية 

هذه  خا�س  تركيز  هناك  و�سيكون  و�لبيئة.  �لماء 

�ل�سنة على تقنيات �لتحلية و�لطاقة �لمتجددة. 

طوكيو

»اأوفيد« يوقع 6 اتفاقات قرو�ض

�لدولي  للبنك  �ل�سنوية  �لجتماعات  هام�س  على 

طوكيو،  في  عقدت  �لتي  �لدولي  �لنقد  و�سندوق 

وقع �لمدير �لعام ل�سندوق �لأوبك للتنمية �لدولية 

مع  قرو�س  �تفاقات  �لحرب�س  �سليمان  )�أوفيد( 

مليون   62 قيمتها  و�آ�سيوية  �أفريقية  دول  �ست 

دولر. و�لتقى بوفود �لدول �لمعنية ووزر�ء مالها 

لمناق�سة �لق�سايا �لإنمائية وبحث �آفاق �لتعاون في 

�لم�ساريع  ومن  بلد.  لكل  �لإنمائية  �لخطط  �إطار 

�لمياه  توفير  �لقرو�س  هذه  بو��سطة  �ستنفذ  �لتي 

للرعاية  حديثة  مر�فق  و�إتاحة  لل�سرب،  �ل�سالحة 

�لريفية  �لمجتمعات  و�سول  وتي�سير  �ل�سحية، 

�لى �لطاقة �لكهربائية و�لخدمات �لجتماعية.

القاهرة

تعاون وزاري للتوعية البيئية 

�لدولة  وزير  كامل،  ح�سين  م�سطفى  �لدكتور  وقع 

�أحمد  �بر�هيم  و�لدكتور  م�سر،  في  �لبيئة  ل�سوؤون 

تعاون  بروتوكول  و�لتعليم،  �لتربية  وزير  غنيم، 

�لبيئية  و�لثقافة  �لوعي  ن�سر  حول  �لوز�رتين  بين 

�لبروتوكول  يت�سمن  �لمد�ر�س.  في  �لطالب  لدى 

تدريب م�سرفي �لتربية �لبيئية ومديري �لمد�ر�س 

على  �لجتماعيين،  و�لخت�سا�سيين  و�لمدر�سين 

د�خل  �لبيئة  حماية  وكيفية  �لبيئية  �لتربية  �سبل 

�لمد�ر�س و�لمجتمع �لمحيط بها. و�سوف تت�سمن 

ميد�نية،  وزيار�ت  عمل  ور�س  �لتدريبية  �لبر�مج 

و�إن�ساء  �لمد�ر�س،  �إلى  �لبيئية  للتوعية  وقو�فل 

حد�ئق مدر�سية، وتوفير مجالت بيئية.

�سليمان احلرب�ش
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يوم بيئي في حمى عنجر

يومًا  لبنان  في  �لطبيعة  حماية  جمعية  نظمت 

و�لبلد�ت  عنجر  من  تلميذً�   150 ��ستقطب  بيئيًا 

�لطيور  هجرة  »�أ�سر�ر  عنو�ن  تحت  �لمجاورة 

وغابات �لأمل«.

محيط  في  �لدر�جات  بركوب  �لأن�سطة  �نطلقت 

لئحة  على  �لمدرج  �لعالمي  �لتر�ث  موقع 

�لجانب  على  �لتالميذ  تعرف  حيث  �ليون�سكو، 

لطائر  �لحرجي  �لموئل  وعلى  للمنطقة،  �لثقافي 

�لنّعار �ل�سوري �لمهدد عالميًا بالنقر��س.

حيث  �لطبيعة،  �أح�سان  في  تنزهو�  ذلك  بعد 

على  و�لطالع  �لطيور  م�ساهدة  من  تمكنو� 

�لحياة  على  عرفتهم  �لتي  �لإر�سادية  �لالفتات 

�لموقع،  في  �لمزروعة  �لحرجية  و�لأ�سجار  �لبرية 

وقطط  �لق�ساعات  مثل  �لبرية  �لحيو�نات  وعلى 

هجرة  »معجزة  فيلم  و�ساهدو�  �لم�ستنقعات. 

عنجر«.  »حمى  في  �لزو�ر  مركز  في  �لطيور« 

رعاه  �لطبيعة،  في  �أ�سجار  غر�س  �لعر�س  تبع 

م�سروع �لتحريج في لبنان. وفي نهاية �ليوم تدرب 

�لم�ساركون على �سنع �لطائر�ت �لورقية و�أع�سا�س 

�سمح  ما  ��ستعمالها،  �أعادو�  مخلفات  من  �لطيور 

بالتعرف على مبد�أ �لتدوير.

املفكـرة البيئيــة

برلين

ملتقى الطاقة العربي ــ الألماني

�نعقد ملتقى �لطاقة �لعربي ـ �لألماني �لثالث على 

كبير  عدد  ح�سور  في  برلين،  في  يومين  مدى 

وممثلين  و�لعرب،  �لألمان  �لأعمال  رجال  من 

و�ل�سناعة  �لقت�ساد  ووز�ر�ت  �لطاقة  �سركات  عن 

و�لطاقة في �ألمانيا و�لدول �لعربية.

�لتطور�ت  على  للملتقى  �لت�سع  �لجل�سات  ركزت 

وتجهيز�ت  وتكنولوجيات  و�لتقنية  �لعلمية 

�لكامنة  �لم�ستقبلية  و�لقدر�ت  �لبديلة،  �لطاقات 

�لطاقات  �لى  وتطرقت  �لو�عد.  �لقطاع  هذ�  في 

�لمبذولة  و�لجهود  وغاز،  نفط  من  �لتقليدية 

ل�سحة  و�سررً�  تلويثًا  �أقل  لت�سبح  لتطويرها 

�لن�سان و�لحيو�ن و�لنبات وت�سببًا في تغير �لمناخ.

في  لالقت�ساد  �لمتز�يدة  �لأهمية  �لملتقى  وتناول 

��ستهالك �لطاقة و��ستخد�مها بفاعلية ��ستنادً� �لى 

خطط وبر�مج ذكية، و�لإنارة �لعامة في �لمدن.

ندوة حول »قناة البحرين« لتحلية المياه واإنقاذ البحر الميت

�لبحر �لميت  ـ  من طارق الحميدي

ه�  البحرين«  »قناة  م�سروع  اأن  خرباء  اأكد 

احلل ال�حيد امل�ستدام مل�اجهة م�سكلة �سح 

املياه يف الأردن. واأو�سح�ا خالل ندوة نظمها 

 WFSJ الحتاد الدويل لل�سحافيني العلميني

يف البحر امليت اأن هذا امل�سروع �سيعمل على 

امليت  البحر  اىل  الأحمر  البحر  من  مياه  نقل 

يفقده  ما  وتع�ي�ض  املياه  حتلية  لهدفني: 

احلل  واعتربوه  مياهه.  من  امليت  البحر 

الأخري الذي يعزز الأمن املائي لالأردن، الذي 

من  ال�سطحية  مياهه  من  املئة  يف   90 تاأتي 

تغيري  من  حذروا  اأنهم  اإل  حدوده.  خارج 

واملحيط  الفريدة  البيئية  اخل�سائ�ض 

احلي�ي يف املنطقة، م�ؤكدين �سرورة درا�سة 

كيفية تقليل الآثار اجلانبية للم�سروع.

عر�ض اأمني عام وزارة املياه املهند�ض با�سم 

اأن  مبينًا  الأردن،  يف  املائي  ال��سع  طلفاح 

مرت  ملي�ن   880 تبلغ  اململكة  احتياجات 

قرابة  ت�ستهلك  الزراعة  واأن  �سن�يًا،  مكعب 

وهي  املياه،  اإنتاج  جمم�ع  من  املئة  يف   58

ويتم  العامل.  م�ست�ى  على  متدنية  ن�سبة 

ال�سرف  مياه  من  املئة  يف   50 نح�  تنقية 

ال�سحي ويعاد ا�ستخدامها.

واأكد اأمني عام �سلطة وادي الأردن املهند�ض 

البحر  م�ست�ى  انخفا�ض  اأب�حم�ر  �سعد 

ب�سبب  �سنة  كل  �سنتيمرتاً   70 نح�  امليت 

والب�سري  ال�سناعي  والن�ساط  التبخر 

كان  الذي  الأردن  نهر  �سفاف  ح�ل  املتزايد 

املزود الرئي�سي للبحر يف املا�سي، وخ�س��سًا 

الرئي�سية  امل�سارف  بتح�يل  اإ�سرائيل  قيام 

البحرين تبلغ  اأن كلفة قناة  للنهر. واأو�سح 

مت�يلها  يتعني  دولر  باليني   10 قرابة 

دوليًا، و�سيك�ن امل�سروع على ثالث مراحل 

ال�سلطة  واأرا�سي  الأردن  منه  وي�ستفيد 

الفل�سطينية واإ�سرائيل.

خالد  ال�سابق  والطاقة  البيئة  وزير  وقال 

الإيراين اإن الأردن يعترب من اأفقر ثالث دول 

يف العامل من حيث م�سادر املياه املتاحة، كما 

يتم ا�ستخراج اأكرث من 60 يف املئة من القدرة 

اأن  وبني  اجل�فية.  للمياه  ال�ستيعابية 

الطاقة التي يت�قع ت�ليدها من امل�سروع لن 

اأو حتليتها. واأ�سار  املياه  تك�ن كافية ل�سخ 

على  خ�س��سًا  للم�سروع،  بيئية  تاأثريات  اإىل 

حيث  الأحمر  البحر  يف  املرجانية  ال�سعاب 

الأنابيب  تاأثري  اىل  ا�سافة  املياه،  �سُت�سحب 

كيل�مرتاً   170 بط�ل  �سُتمد  التي  العمالقة 

اأن  واعترب  امليت.  البحر  حتى  العقبة  من 

اختالط  ه�  املحتملة  التاأثريات  اأهم  اأحد 

مياه البحرين، ما ينتج تركيبة خمتلفة قد 

ت�ؤدي اىل ح�س�ل تغيري اإيك�ل�جي جذري يف 

منطقة البحر امليت.

واعترب النا�سط والإعالمي البيئي باتر وردم 

ب�سبب  الت�سيي�ض  من  يعاين  امل�سروع  اأن 

الفل�سطينية  وال�سلطة  الأردن  ت�سارك 

ت�عية  اأهمية  على  واأكد  فيه.  واإ�سرائيل 

اجلمه�ر بتفا�سيل امل�سروع، داعيًا ال�سحافة 

ح�له  ا�ستق�سائية  بتحقيقات  القيام  اإىل 

وعدم الكتفاء بكتابة التقارير الخبارية.

التحرير  الندوة راغدة حداد، رئي�سة  اأدارت 

التنفيذية ملجلة »البيئة والتنمية« ومن�سقة 

العلمية  ال�سحافة  على  التدريب  برنامج 

لل�سحافيني  الدويل  الحتاد  ينظمه  الذي 

العلميني.

من اليمني: وردم، طلفاح ، اأبوحمور، الإيراين، حداد
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�أول  �للبنانية  �حلكومة  �أ�صدرت 

�لعام  يف  �ل�صيد  لتنظيم  قانون 

1952 حتت و�صاية وز�رة �لز�رعة. 

على  �لقانون  هذ�  �أحكام  وُفر�صت 

�ىل حد  به  �لنا�س يتقيدون  �للبنانية حيث كان  �لأر��صي  جميع 

�حلرب  �ندلع  مع  �ملا�صي،  �لقرن  �صبعينات  منذ  ولكن  كبري. 

وعجزها  لل�صلل  وموؤ�ص�صاتها  �لدولة  �إد�ر�ت  وتعر�س  �لأهلية 

�صيد  عّمت  عارمة  فو�صى  ح�صلت  �لقانون،  هذ�  تطبيق  عن 

�حليو�نات �لربية و�لطيور.

و�ن�صم لبنان �إىل ع�صوية �لحتاد �لدويل للمحافظة على �لطبيعة 

�لبيولوجي.  �لتنوع  �تفاقية  على  ووقع   ،1994 عام   )IUCN(

م�صروع  لبدء  �لحتاد  طلبها  �لتي  �لرئي�صية  �ل�صروط  ومن 

�صنو�ت  خم�س  ملدة  �ل�صيد  حظر  هو  �لطبيعية  �ملحميات 

وحتديث قانون �ل�صيد. فاأ�صدرت �حلكومة �أول قر�ر ملنع �ل�صيد 

حتى  �صنني  ع�صر  ملدة  �لقر�ر  هذ�  متديد  و��صتمر   .1994 عام 

�صدور قانون �ل�صيد �جلديد يف 4 �آذ�ر )مار�س( 2004. ولكن ما 

و�لقر�ر�ت  �ملر��صيم  �صدور  بانتظار  نافذ�ً  �ل�صيد  منع  قر�ر  ز�ل 

�صدورها  �ملتوقع  �جلديد  �ل�صيد  لقانون  �ملف�صلة  �لتطبيقية 

خالل �صنة 2012.

�ملتعلقة  �لأمور  يتناول  �لذي  �ل�صياد«  »دليل  موؤخر�ً  وقد �صدر 

حول  �ل�صيادين  وتوعية  �لنارية  �لأ�صلحة  ��صتخد�م  ب�صالمة 

�أخالقية  ب�صورة  و�لت�صرف  �ل�صيد  بقو�نني  �لتقيد  �أهمية 

�لقادمة.  لالأجيال  �ل�صيد  هو�ية  ��صتد�مة  �أجل  من  وم�صوؤولة 

�لتعرف  �لآتية:  �ملحاور  تتناول  ف�صول  ثمانية  يت�صمن  وهو 

و�ل�صيد،  �لنار  لإطالق  �لأ�صا�صية  �ملهار�ت  �ل�صيد،  معد�ت  على 

و�ل�صالمة،  �لتخطيط  �ل�صياد وم�صوؤولياته، مهار�ت  �أخالقيات 

قانون �ل�صيد �للبناين، �ملحافظة على �لطبيعة، �لطيور يف لبنان 

و�أنو�ع طر�ئد �ل�صيد، �ملحافظة على �حلياة �لربية. وقد تو�صع 

تتجاوز  ل  و�لتي  �مل�صموح �صيدها،  �لطر�ئد  تو�صيف  �لدليل يف 

14 نوعًا من �لطيور، �إ�صافة �ىل حتديد �لكمية �مل�صموح بقن�صها.

  

اإدارة النفايات النووية، القوة النووية، الطاقة
Nuclear Waste Management, Nuclear Power, and Energy Choices

Michael Greenberg. 166 pages. Springer, 2012  ISBN: 978-1447142300

��ضتق�ضت مئات �لدر��ضات مفاهيم �جلمهور و�أف�ضلياته 

و�لتكنولوجيا.  �لنفايات  و�إد�رة  �لنووية  �لطاقة  حول 

خالل  �أجريت  �لتي  �لدر��ضات  �أهم  �لكتاب  هذ�  يحلل 

�ضمن  �ملقيمني  على  مركزً�  �ملن�ضرمة،  �لع�ضر  �ل�ضنني 

يف  �لنووية  �لنفايات  مر�فق  من  كيلومرتً�   80 م�ضافة 

�خلوف  مثل  �آر�ئهم،  ور�ء  و�لدو�فع  �ملتحدة،  �لواليات 

�ملو�قع  مبديري  و�لثقة  �لوظائف  من  و�ال�ضتفادة 

�لنووية  فوكو�ضيما  كارثة  وتاأثري  �الحتادية،  و�لوكاالت 

يف �ليابان على �لر�أي �لعام �الأمريكي و�لعاملي.

املكتبــة اخل�ضــراء

املخطط: جتنب االنهيار العاملي
The Blueprint: Averting Global Collapse

Daniel Rirdan. 494 pages. Corinnopress, 2012

         

م�سائل وحلول يف الفيزياء النووية
Problems and Solutions in Nuclear Physics

Mouaiyad Alabed. 280 pages. iUniverse Publishing, 2012. ISBN:978-147592 606 4

�لفيزياء  يف  وحلول  »م�ضائل  كتاب  موؤخرً�  �ضدر 

�لذي  �لعابد،  موؤيد  �لدكتور  �لنووي  للباحث  �لنووية« 

 242 على  يحتوي  وهو  �الخت�ضا�ص.  هذ�  لطالب  �أعده 

تدخل  �لتي  �ملجاالت  خمتلف  يف  حلولها  مع  م�ضاألة 

الت �لتي تقوم بت�ضريع  فيها �لفيزياء �لنووية، مثل �ملعجِّ

و�ملفاعالت  �لن�ضبية،  �لكتلة  وح�ضاب  �جل�ضيمات، 

�لنووية، و�الن�ضطار �لنووي �لذي يحدث د�خل �ملفاعل، 

�ألفا  مثل  �جل�ضيمات  و��ضمحالل  �الإ�ضعاعي،  و�لن�ضاط 

وبيتا وغاما، وجرعات �الإ�ضعاع. وي�ضتخدم �لكتاب مفاهيم مثل: طاقة �لربط، �لطاقة 

و�لربوتون  �الإلكرتون  مثل  للج�ضيمات  �ملوجي  �لطول  �لنو�ة،  قطر  ون�ضف  �حلركية 

�لنووية و�لتو�زن �حلر�ري و�لت�ضادم �لذي  �لكثافة  و�لنيوترون. وهناك م�ضائل حول 

�ال�ضتطارة  من  نوعان  �لت�ضادم  عن  وينتج  �لهدف،  ونوى  �جل�ضيمات  بني  يحدث 

دورً�  تلعب  �لتي  �ال�ضتطارة  ز�وية  عن  م�ضائل  هناك  وكذلك  �ملرنة.  وغري  �ملرنة  هما 

�لثو�بت  جد�ول  مع  ملحقات  �لكتاب  ويت�ضمن  و�لزخم.  �حلركية  �لطاقة  ح�ضاب  يف 

�لفيزيائية ذ�ت �ل�ضلة بهذه �مل�ضائل وكذلك جدول �لنظائر �مل�ضعة.

ميكن تنزيل �لكتاب جمانًا من �لر�بط �الآتي:

www.adlibris.com/ se/ product.Aspx? Isbn=1475926065

دليل ال�سياد
�أ�ضـدرته وز�رة �لبيئة وجمعية حماية 

�لطبيعة يف لبنان. 196 �ضفحة. 2012 

�لفوري  لال�صتخد�م  ت�صلح  ت�صاميم 

لقت�صادنا  جديدة  م�صار�ت  حتديد  يف 

و�صيا�صتنا.  و�صناعتنا  وتكنولوجيتنا 

متجددة  طاقات  �ملخطط  وي�صمل 

ميكنها تر�دفيًا توفري �لطاقة 24 �صاعة 

باأ�صرها،  �لكهرباء  ل�صبكة  �ليوم  يف 

للمو�رد  جتديدية  �إد�رة  على  يقوم  جذري  ب�صكل  معدًل  و�قت�صاد�ً 

�حلالة  لعادة  خطة  �صمن  للقطعان  تعاقبي  رعي  و�عتماد  �ملتو�فرة، 

�لقت�صاد  جتعل  �أ�صبابًا  �لكتاب  يورد  ذلك،  �ىل  �لطبيعة.  �ىل  �لفطرية 

�ملحايد كربونيًا غري مالئم يف هذه �ملرحلة �ملتاأخرة. �إنها دعوة �إىل �إعادة 

�صياغة �لعامل و��صت�صالح �مل�صتقبل من �أجل �أولدنا.

لالأر�س  �ليكولوجي  �لنظام  بفقد�ن  تهدد  و�صيكة  كارثة  نو�جه  نحن 

»�ملخطط:  كتاب  يقدم  �لن�صان.  فيه  عاث  �لذي  �لعامل  من  �لكثري  ومعه 

جديد�ً  م�صار�ً  حتدد  مف�صلة  عاملية  عمل  خطة  �لعاملي«  �لنهيار  جتنب 

كا�صحة  تعديالت  �دخال  �إىل  وتدعو  و�ل�صناعية،  �لتكنولوجية  ملحركاتنا 

على �لطريقة �لتي يفكر ويعي�س بها كل �صخ�س. ويعتمد �ملخطط على 

�أكرث من خم�صمئة مقالة علمية �أجريت لها مر�جعات حمكمة، و��صت�صارة 

ع�صر�ت �خلرب�ء �لبارزين، وح�صابات متقدمة وعمليات حماكاة. ويعر�س 
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هدية العدد: بو�ستر

الجريدة الخ�سراء

حيدر العلي

وزير بيئة ال�سنغال:

الهدر يفقر بلداننا

مدار�س  

�سديقة

للبيئة

الطيور

تقيم جنازات 

لموتاها

دليل عملي لل�شركات و�الأفر�د

حول �ل�شيار�ت �ملقت�شدة بالوقود

يف �الأ�شو�ق �لعربية

كيف تختار

�سيارتك

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل  

وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكّت�ب

حتّول الهّم البيئي اىل اهتم�م يومي

مع                         اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

العربية املكتب�ت  يف  �ضهر  كل  مطلع 

�ص.ب ٥٤٧٤ ـ ١١٣ بريوت ٢٠٤٠ ـ ١١٠٣، لبنان

www.mectat.com.lb   )+هاتف: ٣٢١٨٠٠ ـ ١ )٩٦١+(، فاك�ص: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١

النهـــار )لبنــ�ن(

احليـــاة )دوليــة(

الأهرام )م�ضـر(

ال�صـــرق )قطــر( 

اخلليج )الم�رات العربية املتحدة(

الو�صـط )البحريــن(

القبـــ�س )الكويــت(

الوطن )�ضلطنة عمـ�ن(

الد�صتـــور )الردن(

املغربية )املغـرب(

ال�صبـاح )تون�س(

الزمان )العراق(

دايلي �صتـــار )لبنــ�ن(

تلفزيون امل�ضتقبل )ف�ض�ئي(

اإذاعة مونت كارلو الدولية )ب�ري�س(



�سوز�ن �أولبايك

 �سفيرة التحديات العالمية

 وزارة الخارجية، الدنمارك

 info@afedonline.org        +961  1 321900 :للمعلومـــات حول  الرعاية والت�سجيل:  هاتف: 321800 1  961+    فاك�س

2012 سنة  عربي  بيئي  ملتقى  أهم  في  شارك 
Official Sponsor     الراعي الر�سمي

www.afedonline.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برعاية فخامة رئي�س �لجمهورية �للبنانيـة �لعماد مي�سال �سليمان

ماميه �لبنه

وزيرة البيئة

تون�س

جوليا لوفيفر

المديرة العامة

االتحاد الدولي لحماية الطبيعة

م�سطفى ح�سين كامل

وزير البيئة، م�سر

رز�ن �لمبارك

االأمين العام

هيئة البيئة  ـ اأبوظبي

ماتي�س و�كرناغل

الرئي�س

�سبكة الب�سمة العالمية

عدنان بدر�ن

رئي�س جامعة البتراء 

رئي�س وزراء االأردن ال�سابق

�لموؤتمر �ل�سنوي للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية x  بيروت، 29 ـ 30 ت�سرين �لثاني/ نوفمبر x 2012 فيني�سيا ـ �نتركونتيننتال

الب�صمـة البيئية:  خيارات البقاء في البلدان العربية
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