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هذا الشهر
اأكثر من 300 بليون دوالر تم ا�ستثمارها في 

عامًا  فجاء   ،2014 عام  المتجددة  الطاقات 

قيا�سيًا، اإذ للمرة االأولى منذ اأربعة عقود نما 

االقت�ساد العالمي 3 في المئة من دون زيادة 

الكربون.  اأوك�سيد  انبعاثات ثاني  موازية في 

العالمية  االإنتاجية  القدرات  وارتفعت 

جيغاواط،   1712 اإلى  المتجددة  للطاقات 

العالم.  كهرباء  من  المئة  في   28 نحو  تولد 

بين  الرابعة  المرتبة  في  االأردن  حّل  وقد 

االإجمالي.  المحلي  الناتج  على  قيا�سًا  اال�ستثمار  هذا  في  االأوائل  البلدان 

مو�سوع  يعر�سها  المتجددة  الطاقة  حول  واالأرقام  المعلومات  اأحدث 

للقرن  المتجددة  الطاقة  �سيا�سات  �سبكة  تقرير  اإلى  ا�ستناداً  الغالف 

الحادي والع�سرين )REN21( ل�سنة 2015.

وفي العدد ق�س�ص نجاح واأمل وكفاح في المنطقة العربية، من افتتاح 

اإلى ح�ساد ال�سباب في  قناة ال�سوي�ص الجديدة هدية من م�سر للعالم، 

المعزولة،  القرى  ر حياة �سكان  المغرب وتحويله ماء لل�سرب غيَّ جبال 

اإلى نماذج من البناء الم�ستدام تك�سر القاعدة في بلدان عربية. والق�س�ص 

اإلى  اأوكلت  التي  النكا  �سري  عن  مقال  بينها  ومتنوعة،  كثيرة  العالمية 

الن�ساء م�سروعًا لمكافحة قطع اأ�سجار المنغروف واإعادة ت�سجير المواقع 

المتدهورة. وفي عر�ص لبيانات �سبكة الب�سمة البيئية العالمية، اأحدث 

االأرقام والوقائع حول تجاوز قدرات االأر�ص الذي ح�سل هذه ال�سنة في 13 

اآب )اأغ�سط�ص( اإذ ا�ستهلكت الب�سرية خالل اأقل من ثمانية اأ�سهر ميزانية 

الدولي  القانون  اأ�ستاذة  اآن �سعب،  الطبيعة لكامل �سنة 2015. وكتبت 

في المعهد العالي لدرا�سات التنمية في جنيف، مقااًل على تطوير »بذور 

جاهزة لتغير المناخ« يمكنها التكيف واإنتاج محا�سيل مقاومة للجفاف 

وارتفاع معدل درجات الحرارة. اأما اأ�سوك خو�سال، رئي�ص منظمة »بدائل 

التنمية«، فكتب عن الكفاية والكفاءة وتقديم الحاجة على الج�سع. وفي 

المنتدى  فيها  �سارك  ودولية  اإقليمية  ون�ساطات  الأحداث  عر�ص  العدد 

ال�سنوي  موؤتمره  اأعمال  موؤخراً، وجدول  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

 17 اإلى   16 من  بيروت  في  �سيعقد  الذي  الم�ستدام  اال�ستهالك  حول 

ت�سرين الثاني )نوفمبر(. ومع العدد مل�سق »الجريدة الخ�سراء« الذي 

خ�س�ص هذه المرة للتوعية حول م�ساألة النفايات و�سبل التخفيف من 

اإنتاجها واإعادة تدويرها ومعالجتها.

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

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

مجلس األمناء
عبدالرحمن  د.  	 املجل�ض،  رئي�ض  )الأردن(  بدران	 عدنان  د. 

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

�سعب	 جنيب  املجل�ض،  رئي�ض  نائب  املتحدة(  الوليات  )م�رص/ 

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

جلنـة املوارد، اأدوني�ص ن�سر	)لبنان / المارات( م�سوؤول ال�سوؤون 

املاليـة، 	�سعد احلريري	)لبنان(،	حممد البواردي	)الإمارات(،  

 / )لبنان  �سمعان	 م��ارون  )البحرين(،  حمزه	 ريا�ص  د. 

جعفر  جميد  ــارات(،  الم  / )لبنان  حبايب	 نبيل  ــارات(،  الم

)العراق / الإمارات(،  اأكرم مكنا�ص )لبنان / البحرين(، رامي 

خالد الرتكي	)ال�سعودية(، د. عدنان �سهاب الدين	)الكويت(، 

خالد االإيراين	)الأردن(

غري	 اإقليمية	 منظمة	 )اأفد(	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	 املنتدى	

حكومية	ال	تتوخى	الربح،	مقّرها	بريوت.	تقوم	على	الع�شوية	

هو	 للمنتدى	 الرئي�شي	 املنتج	 دولية.	 منظمة	 ب�شفة	 وتتمتع	

تقرير	�شنوي	عن	حال	البيئة	العربية،	يتابع	التطورات	ويقرتح	

مبادرات	 ومن	 البيئية.	 امل�شاكل	 ملعاجلة	 و�شيا�شات	 تدابري	

وادارة	 االأعمال،	 لقطاع	 البيئية	 امل�شوؤولية	 برنامج	 املنتدى	

الطاقة	واملياه،	وبناء	قدرات	هيئات	املجتمع	االأهلي،	والتوعية	

يف	 مراقب	 ع�شو	 ب�شفة	 املنتدى	 يتمتع	 البيئية.	 والرتبية	

والهيئة	 العربية	 الدول	 وجامعة	 للبيئة	 املتحدة	 االأمم	 برنامج	

املنظمات	 من	 وكثري	 املناخ	 بتغري	 املعنية	 الدولية	 احلكومية	

للدرا�شات	 عربي	 مركز	 وكاأبرز	 االأخرى.	 والدولية	 االإقليمية	

يف	 رئي�شيًا	 دورًا	 املنتدى	 يلعب	 البيئية،	 ال�شيا�شات	 و�شنع	

واملنظمات	 للحكومات	 امل�شورة	 ويقدم	 الدولية	 املفاو�شات	

واالقت�شاد	 املناخ	 تغري	 اتفاقات	 جماالت	 يف	 خا�شة	 االقليمية،	

االأخ�شر	والتنمية	امل�شتدامة.

أهداف »أفد«
يف	البلدان	العربية	 البيئة والتنمية  املهتمني ب�سوؤون  جمع 

و�شع	 يف	 وامل�شاعدة	 والوطنية	 االإقليميـة	 امل�شاكـل	 ملناق�شـة	

ال�شيا�شات	املالئمة	من	اأجل	الت�شدي	للتحديات.

واال�شتخدام	 البيئة	 حماية	 على	 العربية  املجتمعات  ت�سجيع 

الر�شيد	للموارد	الطبيعية	وحتقيق	اأهداف	التنمية	امل�شتدامة،	

القرار	 و�شانعي	 املخططني	 بني	 االإيجابي	 التفاعل	 عرب	

وغريهم	 االإعــالم	 وو�شائل	 املدين	 واملجتمع	 االأعمال	 ورجال	

�شنع	 يف	 وامل�شاهمة	 والتنمية،	 البيئة	 ب�شوؤون	 املهتمني	 من	

ال�شيا�شات	البيئية	املالئمة.

البيئية	 الرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 البيئي	 الوعي  ن�سر 

يف	 النا�شطة	 احلكوميـة	 غري	 واملنظمـات	 البيئي	 واالإعـالم	

جمـال	البيئة.

www.afedonline.org

حين يدير الهواة مصالح الناس

املطامر	ال	حتّل	م�شكلة	النفايات،	كما	اأن	زيادة	اإنتاج	الغذاء	ال	حتل	م�شكلة	
اجلوع.	ومع	اأن	االثنتني	جزء	من	احلل،	اإال	اأنهما	مثال	على	املعاجلات	اجلزئية	

الفهم	 انعدام	 ال�شبب	 كان	 واإذا	 اأكرب.	 م�شاكل	 بذور	 طياتها	 يف	 حتمل	 التي	

ال�شامل	والتحليل	املتكامل	الأمور	يف	غاية	التعقيد،	فامل�شالح	التجارية	ت�شاهم	

يف	ت�شجيع	هذا	النمط	من	املعاجلة،	الذي	يخلق	فر�شًا	جلني	اأرباح	�شريعة.

من	اخلرافات	التي	مت	ترويجها	عن	طريق	بع�س	هواة	البيئة	اأن	»النفايات	

امل�شكلة.	 وتفاقم	 املخلفات	 كمية	 زيادة	 على	 �شجعت	 النظريات	 هذه	 ثروة«.	

طريق	 عن	 النفايات	 مكّونات	 بع�س	 من	 اال�شتفادة	 ميكن	 اأنه	 �شحيح	

من	 النفايات	 اإنتاج	 تخفيف	 اأواًل	 املطلوب	 لكن	 اال�شتعمال،	 واإعادة	 التدوير	

ا�شتخدام	 فتقليل	 ا�شتعرا�شية.	 مبادرات	 ال	 جدية	 تدابري	 باعتماد	 امل�شدر،	

عليها،	 و�شريبة	 �شعر	 بفر�س	 يكون	 ال�شوبرماركت	 يف	 البال�شتيك	 اأكيا�س	

كمية	 وتقليل	 الثمن.	 يدفع	 لئال	 معه،	 حقيبته	 اأو	 كي�شه	 املتب�شع	 فيحمل	

الت�شعري	 اآلية	 باعتماد	 يكون	 النفايات	 يف	 والزجاجية	 البال�شتيكية	 العبوات	

اإىل	 يعيدها	 حني	 الفارغة	 العبوة	 �شعر	 ال�شاري	 في�شرتجع	 واال�شتبدال،	

ال�شوبرماركت	ال�شتعمالها	مرة	اأخرى.	واملعروف	اأن	عبوات	املياه	وامل�شروبات	

حجم	 من	 االأكرب	 الق�شم	 ت�شكل	 امل�شتعملة	 البال�شتيكية	 واالأكيا�س	 الغازية	

النفايات	العربية.

ح�شب	 املنزلية،	 واالأدوات	 االأثاث	 مثل	 املخلفات	 لرمي	 �شعر	 و�شع	 يتم	 كما	

اأما	ما	يتبقى،	فتتم	 الوزن	والنوع،	لت�شجيع	امل�شتهلك	على	اإعادة	اال�شتعمال.	

اإىل	 الع�شوية	 املواد	 حتويل	 منها	 التدابري،	 من	 متكاملة	 مبجموعة	 معاجلته	

اأ�شمدة،	واحلرق	والطمر.

نظرية	اأن	»النفايات	ثروة«	ت�شح	فقط	حني	يكون	التلويث	جمانيًا،	واإعادة	

واملرتفعة	 ال�شهلة	 املخّلفات	 على	 تقت�شر	 انتقائية	 عملية	 والتدوير	 اال�شتعمال	

الثمن،	مثل	املعادن،	ورمي	ما	تبّقى	من	مواد	�شامة	و�شارة	ال	قيمة	جتارية	لها	

مكلفة،	 ال�شحيحة	 املتكاملة	 املعاجلة	 والأن	 املطامر.	 اأو	 الع�شوائية	 املكبات	 يف	

وح�شر	 والتدوير،	 اال�شتعمال	 واإعادة	 امل�شدر	 من	 الكمية	 بتقليل	 يبداأ	 فاحلل	

اأو	الثالثة	معًا.	واإذا	كانت	 اأم	طمرًا،	 اأم	ت�شبيخًا	 اأكان	حرقًا	 املعاجلة	مبا	تبّقى،	

بلدان	عربية	كثرية	بداأت	بتطبيق	برامج	متكاملة	الإدارة	النفايات	عن	طريق	

اأن	 فاملوؤ�شف	 الر�شيدة،	 وال�شيا�شات	 العلم	

امللف	 هذا	 تدير	 زالت	 ما	 الهواة	 من	 جمموعة	

على	 اعتمادًا	 البلدان،	 بع�س	 يف	 اخلطري	

جتارب	تقود	من	كارثة	اإىل	اأخرى.

اإىل	 بال�شعي	 النفايات	 م�شكلة	 ح�شر	

ح�شر	 يوازي	 واملحارق	 املطامر	 من	 مزيد	

عن	 بالبحث	 الغذائي	 واالأمن	 اجلوع	 م�شكلة	

تغرّي	 اأّن	 �شحيح	 للغذاء.	 جديدة	 م�شادر	

يف	 الغذاء	 اإنتاج	 انخفا�س	 اإىل	 �شيوؤدي	 املناخ	

مناطق	كثرية	من	العامل،	لكّن	م�شكلة	اجلوع	

عن	 بل	 املناخ،	 تغرّي	 عن	 اأ�شا�شًا	 ناجتة	 لي�شت	

عدم	قدرة	بع�س	البلدان	واملجتمعات	الفقرية	

على	مواجهة	هذه	االآثار.

والكوارث	 املناخية	 بالعوامل	 التلطي	

نواح	 يف	 التق�شري	 لتغطية	 كحجة	 الطبيعية	

املجاعة	 �شربت	 فحني	 جديدًا.	 لي�س	 اأخرى	
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جملة عربية ت�سدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

امل�شتعمرات	الربيطانية	يف	القرن	التا�شع	ع�شر،	مت	ح�شر	االأ�شباب	يف	اجلفاف	

والطق�س	ال�شيئ،	بينما	ال�شبب	الرئي�شي	كان	يف	اأنظمة	االإدارة	ال�شيئة،	التي	

جعلت	بع�س	املناطق	اأكرث	ح�شا�شية	وتاأثرًا	بالعوامل	الطبيعية.

نتيجة	 هو	 املناخ	 تغرّي	 اأّن	 عن	 نتحدث	 اإذ	 اليوم،	 نف�شه	 يعيد	 التاريخ	

للن�شاطات	الب�شرية،	وهو	يت�شبب	بخف�س	اإنتاج	الغذاء،	بينما	نن�شى	اأن	اجلوع	

اأي�شًا	هو	من	�شنع	االإن�شان،	ب�شبب	�شوء	االإدارة	والتوزيع	غري	العادل	للغذاء.	

جلميع	 متوافرة	 الغذاء	 من	 كافية	 كمية	 هناك	 اأن	 توؤكد	 عدة	 تقارير	 اأن	 وُيذكر	

�شكان	العامل،	لكن	امل�شكلة	هي	يف	عدم	عدالة	التوزيع	وتاأمني	ح�شول	النا�س	

عدالة	 تاأمني	 عن	 مبعزل	 الغذاء،	 اإنتاج	 فزيادة	 غذاء.	 من	 يحتاجونه	 ما	 على	

التوزيع	وحق	النا�س	بالتغذية،	لن	ُتطعم	اجلياع.

ملواجهة	 الغذاء	 من	 اإ�شافية	 كميات	 اإىل	 حاجة	 هناك	 اأن	 مببداأ	 القبول	

طليعتها	 يف	 لالإنتاج،	 جديدة	 اأ�شاليب	 باعتماد	 املطالبة	 اإىل	 يقود	 املناخ	 تغرّي	

املحا�شيل	املعّدلة	وراثيًا	التي	تتحمل	اجلفاف	واالأمرا�س.	وهنا	لّب	امل�شكلة،	اإذ	

اإّن	�شركات	كربى	حتتكر	بذور	هذه	املحا�شيل،	ما	يجعل	احل�شول	عليها	حكرًا	

على	الذين	ي�شتطيعون	حتّمل	ثمنها.	وهذا	لن	يحل	م�شكلة	اجلوع،	بل	يزيد	

اإىل	 الغذاء	 من	 الفر�س،	 تت�شيد	 التي	 االحتكارية،	 ال�شركات	 بع�س	 اأرباح	 من	

النفايات.

مو�شوع	 يف	 اال�شتهالك.	 اأمناط	 بتعديل	 احلالني،	 كلتا	 يف	 يبداأ،	 احلل	

وا�شتخدام	 الهدر	 من	 باحلد	 امل�شدر،	 من	 الكمية	 تقليل	 من	 بد	 ال	 النفايات	

معّدلة	 حما�شيل	 اعتماد	 وقبل	 اال�شتعمال.	 واإعادة	 للتدوير	 قابلة	 منتجات	

كفاءة	 حت�شني	 االأجدى	 من	 مرتفعة،	 باأثمان	 قليلة	 �شركات	 حتتكرها	 وراثيًا	

اإىل	 ل	 بالتحوُّ الغذائية،	 العادات	 تعديل	 اإىل	 و�شواًل	 التوزيع،	 وعدالة	 االإنتاج	

حما�شيل	بديلة	يتطلب	اإنتاجها	كمية	اأقل	من	املياه.

اال�شتهالك	امل�شتدام	�شيكون	مو�شوع	التقرير	ال�شامل	الذي	ي�شدره	املنتدى	

الثاين	)نوفمرب(	املقبل.	وهو	يتزامن	مع	 العربي	للبيئة	والتنمية	يف	ت�شرين	

اإعالن	نتائج	ا�شتطالع	للراأي	العام	حول	اأمناط	اال�شتهالك	يف	22	بلدًا	عربيًا.	

يف	 ال	 امل�شكلة	 مل�شببات	 الت�شدي	 يف	 تبداأ	 البيئة	 اإدارة	 اأن	 التقرير	 و�شُيظهر	

املعاجلات	الظرفية	للنتائج.

جنيب �سعب

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

12345

6,900,000 كلم2
فيه	 تت�شارك	 ــــازون.	 االأم حو�س	 م�شاحة	

وكولومبيا	 وبوليفيا	 )الثلثان(	 الــربازيــل	

و�شورينام	 وغــيــانــا	 ــريو	 ــب وال ـــــوادور	 واالإك

وفنزويال.	وفيه	اأكرب	غابة	مطرية	يف	العامل.

%10
االأنواع	 ُع�شر	 من	 اأكرث	 االأمازون	 حو�س	 ي�شم	

احلية	يف	العامل.	ويف	املعدل،	يتم	اكت�شاف	3	

اأنواع	جديدة	يوميًا	يف	حو�س	االأمازون.

6400 كلم
العامل،	 اأنهار	 اأغزر	 وهو	 االأمــازون.	 نهر	 طول	

املتدفقة	 املياه	 جمموع	 من	 	%20 نحو	 وي�شّب	

اأكرب	عدد	من	 االأنهار	يف	املحيطات.	وفيه	 من	

اأنواع	اأ�شماك	املياه	العذبة.

30,000,000
عدد	�شكان	حو�س	االأمازون.	٩%	منهم	قبائل	

اأ�شلية	بع�شها	معزول	متامًا.

%17
خالل	 ــازون	 االأم يف	 	

ّ
الغابي الغطاء	 خ�شارة	

الن�شف	القرن	املا�شي.

»قناة السويس الجديدة هدية مصر إلى العالم«
1  عبدالفتاح ال�سي�سي،	الرئي�س	امل�شري،	مد�شنًا	قناة	ال�شوي�س	اجلديدة	يف	6	اآب	)اأغ�شط�س(	2015.

»سنجعل أميركا القوة العظمى
في الطاقة المتجددة«

2  هيالري كلينتون، املر�شحة	لرئا�شة	الواليات	املتحدة.	وهي	تعهدت	بتوليد	كهرباء	متجددة	تكفي	جميع	

البيوت	االأمريكية	خالل	10	�شنوات،	وبرتكيب	500	مليون	القطة	�شم�شية	قبل	انتهاء	واليتها	االأوىل.

»سياسة تحرير أسعار الوقود ستطبق بدءاً من 2015/8/1 
منهية عقوداً من سياسة دعم الوقود«

3  �سهيل المزروعي،	وزير	الطاقة	يف	االإمارات،	م�شيفًا	اأن	»الدول	املتطورة	اقت�شاديًا	ت�شع	�شيا�شات	فاعلة	

وتتجه	نحو	النمو	امل�شتدام	ولي�س	االقت�شاد	املدعوم	وغري	الواقعي«.

»القطاع المصرفي قادر على التفاعل والنمو
مع أي مبادرة وطنية مستدامة«

رة	التي	ت�شل	ن�شبة	فوائدها	 4  ريا�ص �سالمة،	حاكم	م�شرف	لبنان،	معلنًا	دعم	امل�شرف	القرو�س	املي�شّ

	 	LEPAP			مبادرة	خالل	من	البيئي،	االإلتزام	ب�شروط	والتقيد	ال�شناعي	التلوث	ملكافحة	ال�شفر	نحو	اإىل

	امل�شرتكة	مع	وزارة	البيئة	والبنك	الدويل.

»ال نتكلم عن فوائد للشعب السوري
ن نوعية الهواء بالتأكيد« لكن النزاع حسَّ

5  يو�ص ليليفيلد،	الباحث	يف	معهد	ماك�س	بالنك	للكيمياء	يف	اأملانيا،	وامل�شارك	يف	درا�شة	للمعهد	تو�شلت	

اإىل	اأن	اال�شطرابات	ال�شيا�شية	وال�شراعات	امل�شلحة	يف	ال�شرق	االأو�شط	اأدت	اإىل	حت�شني	جودة	الهواء،	اإذ	

انخف�شت	م�شتويات	ملوثات	مثل	ثاين	اأوك�شيد	النيرتوجني	الناجم	عن	عوادم	ال�شيارات.

استطالع
تموز/آب )يوليو/أغسطس( 

2015 على موقع 
www.afedmag.com

هل تحاول إصالح األشياء 
المعطلة قبل شراء أخرى 

جديدة؟

نعم %89 	●

ال %11 	●

نعم

ال
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الوطنية	 المتنزهات	 اأكبر	 اإيفرغاليدز	 متنزه	 يعتبر	

وهو	 يلو�شتون،	 متنزه	 بعد	 المتحدة	 الواليات	 في	

يت�شف	بنظام	بيئي	ه�س	يمّثل	طبيعة	الم�شتنقعات	

اال�شتوائية،	 �شبه	 المناطق	 في	 الرطبة	 واالأرا�شي	

الحية	 الكائنات	 مــن	 كثيرة	 ـــواع	 اأن وت�شتوطنه	

كالتما�شيح	والغزالن	وال�شالحف	والطيور.

قرر	ماجد،	الموفد	لدرا�شة	الطب	في	جامعة	ميامي،	

م�شابقة	 في	 للم�شاركة	 زمالئه	 مع	 المتنزه	 زيــارة	

�شيد	االأ�شماك،	التي	تقوم	على	اجتماع	المت�شابقين	

حول	بحيرة	ا�شطناعية	�شغيرة	اللتقاط	اأكبر	كمية	

من	ال�شمك	با�شتخدام	ال�شنارة	خالل	�شاعتين.

�شفة	 على	 جيم�س	 �شديقه	 بجوار	 ماجد	 جل�س	

ال�شيد	 �شنارة	 بترتيب	 مرتبكًا	 كان	 وفيما	 البحيرة.	

وتثبيت	قطعة	التعويم	وربط	الثقل	والخطاف،	كان	

محاوالت	 عدة	 بعد	 مبت�شمًا.	 اإليه	 ينظر	 جيم�س	

فا�شلة	و�شع	ماجد	عدة	ال�شيد	على	االأر�س	وهم�س	

ال	 ال�شمك	 �شيد	 في	 خبرتي	 جيم!	 »ا�شمع	 ل�شديقه:	

تتجاوز	التقاط	ال�شمك	ال�شغير	وجمع	الديدان	التي	

ق�شب	 ومراقبة	 كطعوم.	 اأعمامي	 ي�شتخدمها	 كان	

	ال�شمك.	باخت�شار،	
ّ

ال�شيد	بينما	يقوم	اأعمامي	ب�شي

والر�شد	 االإمداد	 على	 تقت�شر	 ال�شيد	 في	 معرفتي	

الم�شرح	 بتجهيز	 لي	 عالقة	 وال	 النف�شي،	 والدعم	

الع�شكري	والمناورة	واال�شتباك!«

وا�شح،	 ــذا	 »ه ــال:	 وق �شاخرًا	 راأ�شه	 جيم�س	 هز	

�شنارتك	 في	 والثقل	 التعويم	 قطعة	 بين	 فالم�شافة	

تزيد	على	ثالثة	اأمتار،	وعمق	الماء	في	هذه	البحيرة	

ال	يتجاوز	مترين.	اأتظننا	نجتمع	هنا	من	اأجل	ال�شيد	

ت�شطادون	 كيف	 اأخبرني	 االأطل�شي؟	 المحيط	 في	

ال�شمك	في	بالدكم؟«

�شحك	ماجد	واأجابه:	»اأترى	هذه	البحيرة؟	ن�شتطيع	

اإفراغها	من	ال�شمك	تمامًا	في	غ�شون	خم�س	دقائق.	

اأو	 كهربائيًا	 �شاعقًا	 اأو	 ديناميت	 اإ�شبع	 يتطلب	 االأمر	

نق�شي	 اأن	 لك	 اأ�شمن	 وعندها	 ال�شيانيد،	 من	 قلياًل	

على	كل	االأ�شماك	في	هذه	البحيرة	وجوارها«.

ع�شر	 تق�شي	 اأن	 لك	 اأ�شمن	 »واأنــا	 جيم�س:	 فتابع	

وجوارها«.	 فلوريدا	 �شجون	 في	 االأقل	 على	 �شنوات	

ثم	اأ�شار	اإلى	طائر	متو�شط	الحجم	يقترب	من	بحيرة	

البط	المجاورة،	وقال:	»تعّلم	من	البل�شون	االأخ�شر	

كيفية	�شيد	ال�شمك«.

الطويل	 بمنقاره	 يلتقط	 وهو	 الطائر	 اإلى	 ماجد	 نظر	

قطعة	من	فتات	الخبز	التي	يرميها	االأطفال	للبط	في	

البحيرة،	وقد	ظّن	اأنه	�شيبتلعها،	ولكن	الطائر	رماها	

ت�شرف	 ماجد	 ا�شتغرب	 بها.	 يحّدق	 واأخد	 الماء	 في	

الطائر	ف�شاأل	�شديقه:	»لماذا	رمى	قطعة	الخبز	ولم	

يتريث	 كي	 له	 اأوماأ	 بل	 جيم�س،	 يجبه	 لم	 ياأكلها؟«	

وي�شتمر	في	مراقبة	الطائر.

ثم	 الماء	 من	 الخبز	 قطعة	 يلتقط	 البل�شون	 اأخــذ	

فجاأة،	 دقائق.	 لعدة	 بها	 والتحديق	 رميها	 يعاود	

بمنقاره	 حاماًل	 قفز	 ثم	 براأ�شه،	 الماء	 الطائر	 اخترق	

ماجد	 كان	 وفيما	 واحدة.	 دفعة	 التهمه	 �شمك	 فرخ	

»لقد	 جيم�س:	 عّلق	 اأمامه،	 ح�شل	 مما	 مدهو�شًا	

بروتين	 على	 يحتوي	 ال�شمك	 اأن	 الطائر	 هذا	 اأدرك	

اأكثر	بكثير	من	الكربوهيدرات	الموجودة	في	الخبز،	

ل	الت�شحية	بفتات	الخبز	في	مقابل	 ولذلك	تراه	يف�شّ

ا�شطياد	وجبة	�شهية	من	ال�شمك«.

اللطف	 من	 جيم�س	 وكــان	 ال�شباق،	 وقت	 انتهى	

بحيث	اأبدل	كي�شه	المليء	باالأ�شماك	التي	ا�شطادها	

التي	 االأ�شماك	 وزن	 وبعد	 ماجد.	 �شديقه	 بكي�س	

حّل	 البحيرة	 اإلى	 واإعادتها	 مت�شابق	 كل	 ا�شطادها	

ميدالية	 على	 فح�شل	 االأول،	 المركز	 في	 ماجد	

تذكارية	ُنق�س	عليها	ر�شم	لطائر	البل�شون	االأخ�شر.	

اأ�شنانه	 بين	 الميدالية	 ي�شع	 ماجد	 كــان	 وفيما	

ممازحًا:	 ينهره	 جيم�س	 كان	 عالمي،	 بطل	 كاأنه	

اإ�شبع	 عليها	 ُنق�س	 ميدالية	 ت�شتحق	 اأنت	 »لالأمانة،	

ديناميت	ولي�س	طائر	بل�شون«.

بطل العالم 
في صيد 

السمك

عبدالهادي النجار  )حم�س(

غياب الشمس أهلك موزار

ولفغانغ  ال�سهير  النم�سوي  المو�سيقي  الموؤلف  عا�ص 

اأكثر  خاللها  اأنتج  ق�سيرة  حياة  م��وزار  اأماديو�ص 

و21  �سيمفونية  و41  اأوب��را   23 منها  عمل،   600 من 

 41 ال�سيمفونية  اأعماله  اأهم  ومن  بيانو.  كون�سيرتو 

ال�سحري.  والناي  جيوفاني  دون  واأوبرا  »جوبيتر«، 

 35 وعمره   1791 )دي�سمبر(  االأول  كانون  في  توفي 

كانت  التي  االأمرا�ص  من  بعدد  اأُ�سيَب  بعدما  �سنة 

والتهاب  والتيفوئيد  الجدري  منها  زمنه،  في  �سائعة 

اللوزتين والتهابات الجهاز التنف�سي العلوي. لكن ما 

اأن  اأودى بحياته ال يزال محل جدل، وثمة �سكوك في 

يكون �سبب الوفاة الت�سمم اأو مر�ص كلوي.

اأخيراً، ظهر في تموز )يوليو( 2015 من يوؤكد اأن موزار 

المو�سيقار  اإذ كان  الفيتامين »د«،  مات ب�سبب نق�ص 

رجب �سعد ال�سيد  )اال�شكندرية(

غير  ع��ام،  ن�سف  ط��وال  بيته  يغادر  يكاد  ال  العظيم 

عر�سة  جعله  مما  لل�سم�ص،  التعر�ص  الأهمية  منتبه 

لتلك االأمرا�ص التي عانى منها.

الغريب اأن وليم غرانت الذي جاء بهذا االفترا�ص لي�ص 

اأ�سعة  باأبحاث  متخ�س�ص  فيزيائي  هو  بل  بطبيب، 

االأميركية  الف�ساء  الجوي في وكالة  ال�سم�ص والغالف 

على  »د«  بالفيتامين  اأبحاثه  في  اهتم  وقد  )نا�سا(، 

اإلى  �سمنية  اإ�سارة  ذلك  وفي  الما�سي.  العقد  مدى 

الفيتامين،  باأعرا�ص نق�ص هذا  الف�ساء  اأبحاث  اهتمام 

التي يحتمل اأن يتعر�ص لها رواد الف�ساء في رحالتهم 

المحطات  داخل  الم�ستقبل،  وفي  الحالية  الطويلة، 

الف�سائية التي ال يدخلها �سوء ال�سم�ص. ويقول غرانت 

»د«  بالفيتامين  له �سلة  اإن كل مر�ص معروف حالياً 

ال  اإن�سان  الأي  يحدث  اأن  يمكن  لموزار  حدث  ما  واإن 

يتعر�ص الأ�سعة ال�سم�ص.

الزمان،  الوقت، قبل قرنين من  االأطباء في ذلك  وكان 

تغييرات  طراأت  وقد  الطبية.  بالمعلومات  دراية  اأقل 

التي  الطبية  واال�سطالحات  التعريفات  على  كبيرة 

ذلك  اأطباء  يكن  فلم  م��وزار.  زمن  في  �سائعة  كانت 

البكتيريا،  الفيتامينات، وال  الزمن يعرفون �سيئًا عن 

الطبية لموزار  الرعاية  اأن طاقم  الدم. ومع  وال �سغط 

للمعرفة  يفتقرون  كانوا  اأنهم  اإال  االأطباء،  اأف�سل  �سم 

الالزمة، فف�سلوا في معالجة المو�سيقي العظيم.

اأجريت على  اأن درا�سات علمية عديدة  بالذكر  الجدير 

�سبب وفاة موزار، ون�سر عنها مقال موؤخراً من مجلة 

راأى  الم�سرحي،  االأداء  لفناني  الطبية  بالم�ساكل  تهتم 

كاتبه اأن مر�ص الكلى المزمن كان ال�سبب في كثير من 

م�ساكل موزار ال�سحية، ومنها التهاب الحلق والعين. 

»اإدمائه« كو�سيلة لعالجه،  اإلى  االأطباء يلجاأون  وكان 

فمات  الالزم،  من  اأكثر  ينزف  تركوه  اأنهم  يبدو  ولكن 

نتيجة فقر الدم الحاد، ح�سب راأي كاتب المقال.

ويختلف وليام غرانت مع ما جاء في هذا المقال. لكنه 

توقف عند اإ�سارة وردت فيه اإلى الوقت من ال�سنة الذي 

كان موزار يمر�ص فيه، ووجد خطاباً كتبه موزار ي�سير 

فيه اإلى اأنه في الفترة من 1762 اإلى 1783 كان يمر�ص 

اأّيار  ومنت�سف  )اأكتوبر(  االأول  ت�سرين  منت�سف  بين 

التي ال يح�سل فيها �سكان  الفترة  )مايو(. وهذه هي 

البلدان ال�سمالية كالنم�سا على كفايتهم من الفيتامين 

»د« من ال�سم�ص، التي تغيب في معظم االأيام ومعظم 

�ساعات النهار.

مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

أليس في بالد العجائب



www.afedonline.org  |  info@afedonline.org  | +961 1 321900 :للمعلومات: هاتف:   321800 1 961+ |  فاكس

مركز المؤتمرات، فينيسيا ـ إنتركونتيننتال ، بيروت  ❘  16 ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015

 االستهالك
المستدام
كيف يساهم

تبديل العادات االستهالكية 
في رعاية البيئة؟

المياه الغذاء الطاقة

ال�سريك الر�سمي

Official Partner
ال�سركاء االعالميون المنظمات المتعاونة

Islamic Development Bankموؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

Kuwait Fund for Arab
Economic Development



رزان المبارك

االأمينة العامة

هيئة البيئة  ـ  اأبوظبي

بع�ض المتحدثين في م�ؤتمر »اأفد« 2015

Annual Conference of the Arab Forum for 
Environment and Development (AFED)

Phoenicia Intercontinental Hotel, Beirut
16-17 November 2015

يعقد املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( مؤتمره السنوي 
الثامن يف  بيروت يف 16 و 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015، 

تحت عنوان »االستهالك املستدام«. تشارك يف املؤتمر جهات 
إقليمية ودولية، يف مقدمها هيئة البيئة- أبوظبي بصفة 

الشريك الرسمي. ومن الهيئات األخرى املتعاونة: الصندوق 
الكويتي للتنمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والبنك 

اإلسالمي للتنمية، و»االسكوا«، واملركز الدولي للدراسات الزراعية 
املتقدمة يف البحر املتوسط ـ CIHEAM، ومنظمة األغذية 
والزراعة، وعدد كبير من الشركات األعضاء ووسائل االعالم.
سيتم يف املؤتمر إطالق التقرير الذي يعده املنتدى عن 

االستهالك املستدام يف البلدان العربية باالضافة إلى نتائج 
استطالع الرأي العام العربي حول أنماط االستهالك، وذلك 

بمشاركة عدد كبير من أبرز الخبراء وصانعي القرار.

املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   
مركز املؤتمرات، فينيسيا ـ انتركونتيننتال، بيروت

16 ـ 17 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2015

فريق العمل
على  ال�سيا�سات  و�سانعي  والباحثني  والعلماء  اخلرباء  كبار  من  فريق  عمل 

ابراهيم  د.  التقرير  حترير  يف  �سارك  امل�ستدام.  اال�ستهالك  حول  »اأفد«  تقرير 

وتغري  الطاقة  برنامج  مدير  العربي،  اخلليج  جامعة  فخري،  اأ�ستاذ  عبداجلليل, 

اأباظة الرئي�س ال�سابق لق�سم التجارة واالقت�ساد والبيئة يف  اأفد، وح�سني  املناخ، 

برنامج االأمم املتحدة للبيئة.

يف  االقت�سادي  اخلبري  �سادق،  عبدالكرمي  د.  التقرير  ف�سول  كتابة  يف  ي�سارك 

ال�سندوق الكويتي للتنمية،  د. نهال حوال, عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية   

يف  املياه  برنامج  من�سق  الزباري  وليد  د.  بريوت،  يف  االأمريكية  اجلامعة  يف 

جامعة اخلليج العربي، البحرين.  

واملمثل  امل�ساعد  العام  املدير  اأحمد,  ولد  عبدال�سالم  د.  العمل:  فريق  ي�سم  كما 

كفاءة  مركز  عام  مدير  العبادي,  نايف  د.  والزراعة،  االأغذية  ملنظمة  االإقليمي 

مديرة �سعبة التنمية امل�ستدامة واالإنتاجية يف  روال جمدالين,  الطاقة ال�سعودي، 

اأمني عام املركز الدويل املتو�سطي للدرا�سات  د. كوزميو ال�سريينيوال,  االإ�سكوا، 

العمراين, م�ست�سار التكيف مع تغري املناخ يف قطاع  د. حمو  الزراعية املتقدمة،  

املياه يف منطقة ال�سرق االو�سط GIZ، د. الي�ساندرو غايل, مدير برنامج املتو�سط 

يف �سبكة الب�سمة البيئية العاملية، د. ب�سام فتوح, مدير مركز اأوك�سفورد لدرا�سات 

مدير اال�سرتاتيجية والتخطيط، املجل�س االأعلى للطاقة يف  طاهر دياب,  الطاقة، 

اأكوا  واال�ستدامة،  لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  مدير  نايت�س,  مايكل  دبي، 

لال�ستهالك  االإقليمي  االأن�سطة  مركز  مدير  فيالمور,  دي  وانريكي  دبي،   باور، 

واالإنتاج امل�ستدامني SCP/RAC  التابع لربنامج االأمم املتحدة للبيئة.

د. عبدالكريم �صادق

كبير الم�ست�سارين االقت�ساديين 

ال�سندوق الكويتي للتنمية

د. �صتيفن �صت�ن

رئي�س فرع االقت�ساد والتجارة

برنامج االأمم المتحدة للبيئة، جنيف

اأحمد المحيربي

االأمين العام

المجل�س االأعلى للطاقة، دبي

د. محمد الع�صري

زميل اأول، موؤ�س�سة االأمم المتحدة،  الرئي�س 

التنفيذي ال�سابق،  مرفق البيئة العالمي 

د. ك�زيم� ال�صيريني�ال

االأمين العام، المركز الدولي المتو�سطي 

CIHEAM  ،للدرا�سات الزراعية

د. وليد الزباري

مدير برنامج اإدارة المياه 

جامعة الخليج العربي، البحرين

د. ابراهيم عبدالجليل

مدير برنامج الطاقة  وتغير المناخ، اأفد 

اأ�ستاذ زائر، جامعة الخليج العربي

د. عبدال�صالم ولد اأحمد

المدير العام الم�ساعد والممثل االإقليمي 

منظمة االأغذية والزراعة  )فاو(

االستهالك 
المستدام
كيف يساهم
تبديل العادات االستهالكية 
في رعاية البيئة؟

المياه الغذاء الطاقة

د. عدنان �صهاب الدين

المدير العام

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

جميلة مطر

�سفيرة مفو�سة، رئي�سة مديرية 

الطاقة، جامعة الدول العربية

د. نهال ح�ال

عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية 

الجامعة االأميركية في بيروت
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    الت�سجيل

  حفل االفتتاح

ـ    فيلم وثائقي: ا�ستهالك امل�ستقبل

ـ      كلمة ترحيبية:  د. عدنان بدران, رئي�س جمل�س �لأمناء، �أفد

ـ      تقرير اأعمال اأفد 2015: جنيب �سعب, �لأمني �لعام، �أفد

ـ      كلمة ال�سريك الر�سمي: �سعادة رزان خليفة املبارك, �لأمينة �لعامة، هيئة �لبيئة ـ �أبوظبي

كلمة رئي�س جمل�س الوزراء, لبنان

اجلل�سة 1

البيئة واال�ستدامة والراأي العام العربي

عر�س النتائج الرئي�سية لتقرير »اأفد« 2015  يتبعها جل�سة رفيعة امل�ستوى

ـ  د. طاهر ال�سخ�سري, وزير �لبيئة، �لأردن، حممد امل�سنوق, وزير �لبيئة، لبنان، د. عبدالرحمن 

د. حافظ غامن,  �لكويت،   �لبحرية،  �لبيئة  �لإقليمية حلماية  للمنظمة  �لتنفيذي  �لأمني  العو�سي, 

نائب �لرئي�س، �لبنك �لدويل، �ل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 2

اأمناط ا�ستهالك الغذاء واملاء: كيف توؤثر على البيئة

للتنمية  �لكويتي  �ل�شندوق  �لقت�شاديني،  كبري  �سادق,  عبدالكرمي  د.  اجلل�سة:  مدير 

�لقت�شادية �لعربية

 ـ  د. نهال حوال, عميدة كلية �لعلوم �لزر�عية و�لغذ�ئية، �جلامعة �لأمريكية يف بريوت

ـ  د. وليد الزباري, من�شق برنامج �إد�رة �ملو�رد �ملائية، جامعة �خلليج �لعربي، �لبحرين

ـ  عبدال�سالم ولد اأحمد, �ملدير �لعام �مل�شاعد، �ملمثل �لإقليمي ملنظمة �لأغذية و�لزر�عة »فاو«

نقا�س 

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 1: قاعة بيبلو�س 

برامج الغذاء امل�ستدام: درا�سة حالة حمية البحر املتو�سط

للدر��شات  �ملتو�شطي  �لدويل  ملركز  �لعام  �لأمني  ال�سريينيوال,  كوزميو  د.  اجلل�سة:  مدير 

CIHEAM  لزر�عية �ملتقدمة�

»فاو«،  و�لزر�عة  �لأغذية  منظمة  �مل�شتد�مة،  �لأغذية  نظم  برنامج  يف  خبري  ميباك,  الك�سندر 

�شبكة  يف  �ملتو�شط  برنامج  مدير  غايل,  األي�ساندرو  د.  باري،    ،CIHEAM كابون,  روبرتو 

�لب�شمة �لبيئة �لعاملية، د. الرا حنا واكيم, عميدة كلية �لعلوم �لزر�عية و�لغذ�ئية، جامعة �لروح 

�لقد�س �لك�شليك، لبنان

اجلل�سة املتزامنة 2:   قاعة بريتو�س 

 تقدمي ومناق�سة نتائج موؤمتر»عني على االأر�س«

يدير �جلل�شة برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة، »يونيب« و هيئة �لبيئة ـ �أبوظبي 

اجلل�سة 3

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة:  التاأثري على اإدارة اال�ستهالك

مدير اجلل�سة: د. ابراهيم عبداجلليل, �أ�شتاذ ز�ئر، جامعة �خلليج �لعربي، �ملحرر �مل�شارك 

يف تقرير »�أفد«

مقدمة: �سعادة اأحمد املحريبي �أمني عام �ملجل�س �لأعلى للطاقة، دبي

ـ  �سعادة جميلة مطر, �شفرية مفو�شة، رئي�شة مديرية �لطاقة، جامعة �لدول �لعربية

ـ  اإبرو �سي�سكليورت, مديرة �لت�شويق، جرن�ل �لكرتيك 

ـ  بيار خوري, مدير �ملركز �للبناين حلفظ �لطاقة، وز�رة �لطاقة و�ملياه، لبنان

اجلل�سة 4

تاأثري �سيا�سات دعم االأ�سعار على اأمناط اال�ستهالك

مدير اجلل�سة:  د. حممد الع�سري, زميل �أول، موؤ�ش�شة �لأمم �ملتحدة

ـ  د. حممود الدويري, وزير �لزر�عة �ل�شابق، �لأردن )�لغذ�ء(

ـ  لورا الكتريي, باحثة، مركز �أوك�شفورد لدر��شات �لطاقة )�لطاقة(

ـ  د. طاهر دياب, �لأمني �لعام، جائزة كفاءة �لطاقة، دبي )�لطاقة(

GIZ ـ  د. حمو العمراين, م�شت�شار �لتكيف مع تغري �ملناخ يف قطاع �ملياه يف منطقة �ل�رشق �لو�شط

جل�سة متزامنة:  قاعة بريتو�س 

منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني: طالب �جلامعات �لعربية يناق�شون خيار�ت �ل�شتهالك �مل�شتد�م 

نقا�س عام

16  ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
مركز املؤتمرات، فينيسيا ـ إنتركونتيننتال، بيروت

اجلل�سة 5

التمويل االأخ�سر: كيف يوؤثر على اأمناط اال�ستهالك واالنتاج 

مدير اجلل�سة:  د. �ستيفن �ستون, رئي�س فرع �لقت�شاد و�لتجارة، برنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة، جنيف

ـ البنك اال�سالمي للتنمية

ـ الكازار كابيتال

ـ بنك البحر املتو�سط

ـ بنك عودة

اجلل�سة 6

 نحو موؤمتر االأطراف 21: مكافحة تغري املناخ من خالل تغيري

اأمناط اال�ستهالك واالنتاج

مدير اجلل�سة: د. اأمين اأبو حديد, وزير �لزر�عة �ل�شابق، رئي�س مركز تغري �ملناخ و�لطاقة �ملتجددة، م�رش 

املناق�سون  ـ د. حممد الع�سري, زميل �أول، موؤ�ش�شة �لأمم �ملتحدة

ـ د. ثاين الزيودي, مدير �لطاقة وتغري �ملناخ، وز�رة �خلارجية، �لإمار�ت

ـ د. كليمن�س براي�سنغر, زميل باحث، �ملعهد �لدويل لبحوث �ل�شيا�شات �لغذ�ئية IFPRI، و��شنطن

ـ د. اآن �سعب, �أ�شتاذة �لقانون �لدويل للمناخ يف �ملعهد �لعايل لدر��شات �لتنمية يف جنيف، �شوي�رش�

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 7 

اال�ستهالك واالنتاج يف جدول اأعمال التنمية امل�ستدامة ما بعد 2015

جل�سة بالتعاون مع »االإ�سكوا« 

مديرة اجلل�سة: روال جمدالين, مديرة �شعبة �لتنمية �مل�شتد�مة و�لإنتاجية يف �لإ�شكو�

ـ  ح�سني اأباظة, م�شت�شار وزير �لبيئة يف م�رش، مدير برنامج �لقت�شاد �لأخ�رش، �أفد

ـ  د.�سكري تابت, �ملعهد �لعايل للعلوم �لفالحية، �شط مرمي، تون�س

ـ  كارلو �سكارمال, �ملدير �لإقليمي، برنامج �لغذ�ء �لعاملي، م�رش

نقا�س عام

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 3: قاعة بيبلو�س 

امل�ساريع املبتكرة لنمط حياة م�ستدام

 SCP/RAC امل�ستدامني  واالإنتاج  لال�ستهالك  االإقليمي  االأن�سطة  مركز  مع  بالتعاون  جل�سة 

بر�سلونة 

و�لإنتاج  لال�شتهالك  �لإقليمي  �لأن�شطة  مركز  مدير  فيالمور,   دي  انريكي  اجلل�سة:  مدير 

 SCP/RAC مل�شتد�مني�

اجلل�سة املتزامنة 4: قاعة بريتو�س 

GEO6 تقرير توقعات البيئة العاملية ال�ساد�س

مناق�سات ت�ساورية لربنامج االأمم املتحدة للبيئة

مدير اجلل�سة: د. اإياد اأبومغلي،  �ملدير و�ملمثل �لإقليمي لربنامج �لأمم �ملتحدة للبيئة

 اجلل�سة 8  

�سيا�سات اال�ستهالك امل�ستدام

 مناق�سة رفيعة امل�ستوى حول حتقيق اأهداف اال�ستهالك واالنتاج امل�ستدامني 

من خالل �سيا�سات ونظم مالئمة

اإعالن قادة امل�ستقبل البيئيني حول اال�ستهالك امل�ستدام

نقا�س ختامي وتو�سيات املوؤمتر

08:00 ـ 09:00

09:00 ـ 10:00

10:00 ـ 11:00

أهداف التقرير
●  رفع م�ستوى الوعي وتحريك النقا�س حول اأهمية اال�ستهالك الم�ستدام 

باعتباره خطوة ا�ستراتيجية نحو تحقيق التنمية الم�ستدامة من خالل 

التحول اإلى االقت�ساد االأخ�سر ●  جمع ون�سر البيانات الحديثة حول اأنماط 

اال�ستهالك واالإنتاج  ●  تحديد العوائق التي تعتر�س اال�ستدامة في االإنتاج 

اأنماط  اإجراءات وتدابير ل�سد الفجوة بين  تو�سية باتخاذ    ● واال�ستهالك  

اال�ستهالك واتجاهات االإنتاج وال�سيا�سات الحكومية الحالية.

  



Accommodation

Arrangements for accommodation, and visa if needed, 

should be made, directly by the participants, at their own 

expense. We strongly urge you to make your booking 

soonest in order to secure a room. Conference venue, 

Phoenicia Hotel, is a couple of minutes drive from the 

center of the capital and 15 minutes drive from Beirut - 

Rafiq Hariri International Airport.

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

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

IBAN: LB11 0056 0003 2624 4461 0020 0901
Or Bankers Check drawn to the order of AFED - Arab Forum for Environment and Development

Or Credit Card: ☐ Master  ☐ Visa   ☐ AmEx     Card #   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   Exp. Date: –––––––––––––––

Registration Form Send not later than 26 October 2015
Please send the completed form by post or fax

to AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

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

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

Personal information 

Name:

Position:

Company Name:

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address:

City:

Country:

الإقامـــة

على الم�سترك اأن يتوّلى ترتيبات االإقامة، والتاأ�سيرة  في حال الحاجة 

الم�ساركين  نن�سح  الخا�سة.  نفقته  وعلى  الفندق  مع  مبا�سرة  اإليها، 

في  »اأفد«  موؤتمر  انعقاد  موقع  يبعد  غرفة.  لتاأمين  �سريعًا  بالحجز 

دقيقة  و15  المدينة  و�سط  عن  دقائق  ب�سع  بيروت،  فيني�سيا،  فندق 

عن مطار  بيروتـ  رفيق الحريري الدولي. وقد تم  االتفاق على اأ�سعار 

خا�سة للم�ساركين في الموؤتمر ت�سمل عددًا محددًا من الغرف.

ا�شـتمـــارة الـت�شجيــل للإر�شال قبل 26 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2015
يرجى ار�شال الق�شيمة بالبريد اأو الفاك�س اإلى الأمانة العامة للمنتدى:

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

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

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل

- ر�شم الت�شجيل لل�شخ�س الواحد 1500 دولر اأميركي

-ر�شم الت�شجيل للأكاديميين والطلب 250 دولراً اأميركيًا لل�شخ�س الواحد

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

  www.afedonline.org للح�شول على التعرفة الخا�شة

ملحظة: ر�صم الت�صجيل ي�صمل ح�ص�ر جميع الجل�صات، الح�ص�ل على التقارير

والمن�ص�رات وجميع الم�اد المتعّلقة بالم�ؤتمر، الغداء  وال�جبات الخفيفة خالل

اال�صتراحات. ال ي�صمل ر�صم الت�صجيل م�صاريف ال�صفر واالإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

اأو ب�ا�صطة �صيك م�صرفي با�صم المنتدى العربي للبيئة والتنمية

اأو ب�ا�صطة بطاقة االئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق فيني�شيا اإنتركونتيننتال، بيروت

و�صط المدينة

Phoenicia Intercontinental Hotel, Beirut:  Ms. Farah Chamas
Tel: 961-1-369100 • Fax: 961-1-369101
phoenicia@phoenicia-ic.com
www.phoenicia-beirut.com

Special conference rates are valid for reservations until 31 
October 2015, subject to availability. Rates include breakfast, 
free internet and taxes.
For reservations: reference to AFED Conference

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
بيروت، 16 ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
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الكفاية والكفاءة

بقلم أشوك خوسال

بدائل التنمية

اجلنوب  بلدان  بداأت  اإذا  الكوكب  لهذا  اأمل  اأي 

اليوم؟  ال�شمال  بلدان  تفعل  كما  املوارد  ت�شتهلك 

للقلة  املتاحة  ذاتها  بالأ�شياء  الكثريون  الفقراء  طالب  اإذا  اأو 

الغنية؟ هذا حق لهم مبوجب اأي مفهوم للإن�شاف والعدالة، 

وت�شجعهم عليه قوى ال�شوق العاملية. 

وماذا �شيكون التاأثري الدميوغرايف والقت�شادي والبيئي 

عاملنا  اقت�شاد  يف  والتهمي�ش  الفقر  زاد  اإذا  الطويل  املدى  يف 

تاأخري ا�شتقرار اأعداد �شكانه.

بقيت  اإذا  للجميع  اأف�شل  عامل  اأهداف  حتقيق  ميكن  ل 

اأمناط احلياة احل�شرية ال�شناعية اأو التطلعات املادية واملالية 

خلقناها  التي  الفوارق  مع  حتقيقها  ميكن  ل  كما  احلالية. 

فقط  تقت�شي  ل  امل�شتدامة  التنمية  وبينها.  البلدان  داخل 

تر�شيخ  اإىل  حتتاج  بل  للموارد،  بيئيًا  و�شليمة  كفوءة  اإدارة 

العدالة الجتماعية والتمكني ال�شيا�شي.

ال�شتهلك  باأمناط  املتعلقة  الدائمة  امل�شائل  بني  من 

املركزيتان  الق�شيتان  اجلنوبي،  ال�شكاين  والنمو  ال�شمالية 

 .)sufficiency and efficiency( والكفاءة  الكفاية  هما 

علينا  الذي  الأدنى  احلد  هو  وما  تكفينا،  التي  الكمية  هي  ما 

اأن الأهداف الإمنائية  ا�شتهلكه للح�شول عليها؟ هذا يعني 

بها  ننتج  التي  الطريقة  توجيه  اإعادة  اأي�شًا  منا  تتطلب 

ال�شتدامة  معادلة  اإن  ن�شتهلكها.  التي  واخلدمات  الب�شائع 

جتمع بال�شرورة بني كفاية ال�شتهلك وكفاءة الإنتاج. وهذا 

يعني اأن القلقني على امل�شتقبل يجب اأن يعملوا ب�شكل اأوثق 

مع الذين يعي�شون يومًا بيوم.

يجب اأن يكون الهدفان املحوريان حلياتنا رفاهية ج�شدية 

تكون  اأن  ويجب  وروحي.  فكري  بر�شا  م�شحوبة  ومادية 

متكيننا  وال�شيا�شية  الجتماعية  لنظمنا  املحورية  الأهداف 

الأهداف  تقت�شر  األ  ويجب  الهدفني.  هذين  حتقيق  من 

واخلدمات،  الب�شائع  اإنتاج  على  الإنتاجية  لنظمنا  املحورية 

بل اأن تهتم اأي�شًا بخلق الوظائف وال�شتعمال الكفوء للموارد 

العامل،  �شكان  من  الأفقر  الن�شف  اإىل  وبالن�شبة  الطبيعية. 

هذا يرتجم اإىل اإ�شباع احلاجات الأ�شا�شية، وحت�شني الدخل 

والقوة ال�شرائية، واحلفاظ على اإنتاجية قاعدة املوارد. علينا 

الآن اأن نتعلم من جديد ونبنينّ كيف ميكن ربط جميع هذه 

للتنمية  اأف�شل  ا�شرتاتيجية  على  للح�شول  عمليًا  العوامل 

امل�شتدامة.

حتتاج  فهي  جيدة.  لي�شت  الأيام  هذه  ال�شناعية  الطرق 

اىل روؤو�ش اأموال كبرية جدًا. وهي تهدر موارد كثرية جدًا. 

لدعم  جدًا  كثرية  نظمًا  وتعطل  جدًا.  كبريًا  تلوثًا  وت�شبب 

احلياة. ويقدر اأن تكون التدفقات املادية التي تولدها الب�شرية 

الوا�شعة  ال�شناعة  اجليولوجية.  للتدفقات  مماثلة  حاليًا 

النطاق ت�شبب ا�شطرابًا وا�شع النطاق، بيئيًا واجتماعيًا على 

حد �شواء.

علم  اإىل  واأي�شًا  جديدة،  تكنولوجيات  اإىل  بحاجة  نحن 

اأماكن عمل ووظائف بواحد  اأن نخلق  اقت�شاد جديد. علينا 

اقت�شادنا  يف  حاليًا  نخلقها  التي  الوظائف  كلفة  من  املئة  يف 

املوارد  ا�شتخدام  اإنتاجية  زيادة  اإىل  بحاجة  ونحن  املعومل. 

اأن  فيه  جدل  ل  ومما  الأقل.  على  اأ�شعاف  ع�شرة  املادية 

وكفاءة  لمركزية  اأكرث  يكون  اأن  يجب  امل�شتدام  الت�شنيع 

فهم  على  مبنيًا  يكون  اأن  ويجب  اليوم.  هو  مما  وا�شتجابة 

وم�شتويات  البيئية،  واحل�شابات  املوارد،  لت�شعري  اأف�شل 

املطلوبة  الأخرى  الكثرية  والعوامل  التمويل،  ونظم  الإنتاج، 

لتحقيق تغيري جذري.

من  الغر�ش  الب�شرية،  للح�شارة  العظيمة  التقاليد  وفق 

احلياة هو العي�ش بوئام بع�شنا مع بع�ش ومع بقية اخللق، 

يف  الآخر  اأحدهما  يدعم  والطبيعة  الب�شري  اجلن�ش  حيث 

املتبادل.  والوفاء  والرفاهية  ال�شحة  من  متنامية  دوائر 

الغر�ش،  هذا  نحو  و�شيا�شاتنا  اقت�شاداتنا  توجيه  ولإعادة 

نحتاج اإىل تغيريات اأ�شا�شية جدًا يف جمتمعاتنا. وهذا يحتاج 

اإىل عقليات جديدة تتطلب حتوًل اأ�شا�شيًا يف كل واحد منا.

ت�شميم  لإعادة  الكفاح  طليعة  يف  اليوم  البيئية  احلركة 

يكفي.  هذا ل  لكن  الإنتاجية.  ونظمنا  ال�شتهلكية  اأمناطنا 

اأمناطنا  مفعول  من  املتاأثرين  لأولئك  تكون  اأن  يجب  الريادة 

احلياتية على اجلن�ش الب�شري. واجبنا اأن جنمع هذه الروؤى، 

الع�شرية  الإن�شانية  اإىل  الأ�شلية  التقليدية  احلكمة  من 

■ القائمة على العلم، وندخلها يف املعادلة. 

اأ������ش�����وك خ���و����ش���ل رئ��ي�����ش 

التنمية«  »ب���دائ���ل  م��ن��ظ��م��ة 

 Development Alternatives
الحتاد  رئي�ش  وكان  الهند.  يف 

ورئي�ش  الطبيعة  حلماية  الدويل 

تقديرات  ن��ال  وق��د  روم��ا.  ن��ادي 

�شا�شاكاوا  جائزة  بينها  عاملية، 

الدولية  زاي��د  وج��ائ��زة  البيئية 

�شل�شلة  يكتب  وه�و  للبيئة.  

»البيئة  ب�مجلة  خا�ش�ة  مقالت 

والتنمية«. 

تقديم الحاجة على الجشع
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ترام دبي صديق للبيئة 
ويعزز المدينة الذكية

يعترب »ترام دبي« من و�شائل النقل 

للبيئة،وقد  ال�شديقة  احلديثة  العام 

واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  ب���داأت 

وف��ق  ���ش��ن��ة،  ن��ح��و  ق��ب��ل  ت�شغيله 

حياة  تلم�ش  التي  العاملية  املعايري 

يف  املقيمني  وال�شكان  امل�شتخدمني 

جواره.

والرتام و�شيلة نقل اآمنة تعتمد على 

من  الأر�شية  الكهربائية  التغذية 

اأو  الوقود  ا�شتخدام  اإىل  احلاجة  دون 

طول  على  الهوائية  الأ�شلك  اأو  الغاز 

مير  التي  املواقع  ف��اإن  لذلك  اخل��ط. 

بغريها  مقارنة  تلوثًا  اأقل  هي  عربها 

من املناطق. 

ال��رتام  دور  العوامل  ه��ذه  وت��ع��زز 

دب��ي  حت��وي��ل  ه���دف  حتقيق  يف 

خلل  عامليًا«  الأذك��ى  »املدينة  اإىل 

ال�شنوات الثلث املقبلة.

فوضى النفايات في لبنان
لبنان  جبل  ومناطق  و�شواحيها  ب��ريوت  يف  النفايات  تراكم  اأزم��ة  تفاقمت 

التي  املطامر  اإىل  نقلها  وتعذر  )يوليو(  متوز   17 يف  الناعمة  مطمر  اإقفال  بعد 

اقرتحتها خطة لوزير البيئة حممد امل�شنوق، ب�شبب رف�ش الأهايل ا�شتقبالها يف 

وارتفعت  والطرق.  الأر�شفة  على  املبعرثة  القمامة  م�شهد  وتوا�شل  مناطقهم. 

اأكيا�ش النفايات يف احلاويات و�شد بع�شها طرقًا، ليتم ر�شها بني احلني والآخر 

يف  اإحراقها  عمليات  وا�شتمرت  واحل�شرات.  ن  التعفنّ على  للق�شاء  كل�شية  مبادة 

ن  تة »ريثما نتمكنّ كثري من املناطق. وان�شغلت احلكومة بالبحث عن حلول موقنّ

من و�شع ا�شرتاتيجية �شاملة ملعاجلة النفايات« كما قال رئي�شها متام �شلم.

ر وزير ال�شحة وائل اأبو فاعور من اأن البلد على �شفري كارثة �شحية كربى،  وحذنّ

د، الهواء واملياه والغذاء وبالتايل �شحة اللبنانيني،  هًا اإىل اأن »كلنّ �شيء ُمهدنّ منبنّ

اأن  الدولة  وعلى  خارجية،  خيارات  وا�شتدعاء  الوقت  رفاهية  منتلك  ل  ونحن 

ف فهذه لي�شت م�شوؤولية املواطن«. تت�شرنّ

وحتت �شغط حترك �شعبي حل�ش احلكومة على حل اأزمة النفايات املزمنة، مت 

الإعلن يف 24 اآب )اأغ�شط�ش( عن ال�شركات الفائزة يف مناق�شات اإدارة نفايات 

املناطق اللبنانية. ولكن بعد عر�ش نتائج املناق�شات على جمل�ش الوزراء خلل 

جل�شة ا�شتثنائية يف اليوم التايل، مت اإلغاوؤها ب�شبب الأ�شعار العالية املعرو�شة. 

يف  عكار  لق�شاء  دولر  مليون  مئة  بقيمة  اإمنائي«  »دعم  على  املجل�ش  ووافق 

طة على ثلث �شنوات، يف مقابل ال�شتقبال غري املعلن ملطمر  �شمال لبنان، مق�شنّ

نفايات بديل. ومل يحدد جمل�ش الوزراء موعدًا ملناق�شات جديدة.

شجرة ليمون
لكل منزل أردني

يف  امل�شتهلك  حماية  جمعية  نظمت 

لتنفيذ  حت�شرييًا  اجتماعًا  ان  عمنّ

لكل  ليمون  »���ش��ج��رة  مبادرتها 

اأعقاب  يف  ج��اءت  التي  م��ن��زل«، 

الليمون  اأ�شعار  يف  الكبري  الرتفاع 

يف   20 املحلي  انتاجه  يلبي  ال��ذي 

�شارك  ال�شتهلك.  من  فقط  املئة 

وزارات  ع��ن  ممثلون  ال��ل��ق��اء  يف 

واملياه  والتموين  والتجارة  ال�شناعة 

الدويل  والتعاون  والتخطيط  والري 

املراأة،  والزراعة واأمانة عمان واحتاد 

تت�شمن  م�شتقبلية  مل�شاريع  متهيدًا 

احلدائق  يف  اخرى  اأ�شناف  زراع��ة 

وعلى �شطوح املنازل.

اأغرا�ش  توزيع  امل��ب��ادرة  وتت�شمن 

على  يحتوي  من�شور  مع  الليمون، 

ورعايتها  زراعتها  عن  معلومات 

ح�شب مناخ كل حمافظة.

البيئة في شهر
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البيئة في شهر

اإلمارات ترفع الدعم عن البنزين والديزل

صندوق النقد العربي: إنتاج النفط والغاز الصخريين غير مجد اقتصادياً
اأكد �شندوق النقد العربي اأن اإنتاج النفط والغاز ال�شخريني غري جمد اقت�شاديًا، خ�شو�شًا يف الدول التي 

تعاين من �شح يف املياه. واأ�شاف يف درا�شة اأعدها بعنوان »الغاز والنفط ال�شخريان واأثرهما على اأ�شواق 

النفط العاملية«، اأن التقنيات احلالية امل�شتخدمة يف ا�شتخراج النفط والغاز ال�شخريني مكلفة جدًا وغري 

مربحة عند م�شتويات الأ�شعار التي تقل عن 85 دولرًا لربميل النفط.

الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  كبرية  بكميات  الرب  يف  امل�شتخرج  الأحفوري  النفط  اأن  اإىل  الدرا�شة  اأ�شارت 

ورو�شيا هو الأرخ�ش عامليًا من حيث كلفة الإنتاج والنقل، فهي مبتو�شط 11 دولرًا للربميل، بينما يقدر 

متو�شط كلفة اإنتاج النفط ال�شخري والرملي بنحو 82 دولرًا للربميل. وقد اأنتجت الوليات املتحدة 4.2 

عام  ال�شخري  النفط  من  يوميًا  برميل  مليون 

ويرتفع  العاملي.  الإنتاج  من  املئة  يف   86 اأي   ،2014

اإنتاجها بنحو 7.6 يف املئة �شنويًا.

»التك�شري  عملية  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ة  ونبهت 

ت�شتهلك  ال�شخري  الغاز  لإنتاج  الهيدروليكي« 

البيئة  تلوث  اإىل  وتوؤدي  املياه  من  كبرية  كميات 

باطن  يف  ان��زلق��ات  واإح���داث  اجلوفية  وامل��ي��اه 

الأر�ش.

تشكيل المجلس الوطني 
للتغيرات المناخية في مصر

اإبراهيم  امل�شري  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش  اأ�شدر 

للتغريات  الوطني  املجل�ش  بت�شكيل  قرارًا  حملب 

الرئي�ش  وع�شوية  البيئة،  وزير  برئا�شة  املناخية، 

التنفيذي جلهاز �شوؤون البيئة نائبًا للرئي�ش. وهو 

واملالية  واخلارجية  الدفاع  لوزارات  ممثلني  ي�شم 

والكهرباء  الدويل  والتعاون  والداخلية  والتخطيط 

والنقل  وال�شتثمار  والتجارة  وال��زراع��ة  وال��ري 

العلمي.  والبحث  امل��دين  وال��ط��ريان  وال��ب��رتول 

امل�شرية،  ال�شناعات  لحتاد  ممثلني  ي�شم  كما 

ودعم  املعلومات  ومركز  القومي،  الأم��ن  وهيئة 

العام  والحتاد  ال��وزراء،  جمل�ش  يف  القرار  اتخاذ 

للتعبئة  املركزي  واجلهاز  الأهلية،  للجمعيات 

العامة والإح�شاء، وثلثة خرباء وطنيني.

�شياغة  على  العمل  عن  م�شوؤوًل  املجل�ش  يكون 

لتغري  �شاملة  وطنية  ا�شرتاتيجية  وحت��دي��ث 

بتغري  اخلا�شة  الوطنية  اخلطط  ور�شم  املناخ، 

امل�شتدامة،  التنمية  با�شرتاتيجية  وربطها  املناخ، 

املبذولة  الوطنية  اجلهود  كل  وتركيز  وجتميع 

بتغري  املتعلقة  والبحوث  الدرا�شات  جم��ال  يف 

والتكيف  النبعاثات  تخفيف  وم�شاريع  املناخ، 

اخلا�شة  املعوقات  واإزالة  املناخ،  تغري  خماطر  مع 

بتغري  اخلا�شة  البيانات  ومعاجلة  واإدارة  بتجميع 

متخذ  اأم��ام  ب�شفافية  و�شعها  يتم  بحيث  املناخ 

القرار، واملوافقة على امل�شاريع املقدمة للتمويل من 

ال�شندوق الأخ�شر للمناخ.

ومتابعة  اقرتاح  عن  م�شوؤوًل  املجل�ش  يكون  كما 

تدريجيًا  متزايدة  �شنوية  مالية  خم�ش�شات  اإدراج 

معنية  وزارة  كل  داخل  للدولة  العامة  املوازنة  يف 

والتخفيف  املناخ،  تغري  اآثار  مع  التكيف  مل�شاريع 

اخلا�شة  اخلطة  على  واملوافقة  النبعاثات،  من 

بامل�شاركة يف اجلهود الدولية لتغري املناخ.

طاقة شمسية في ُعمان

ال�شم�شية  الكهرباء  ملحطة  التجاري  الت�شغيل  بداأ 

قدرتها  تقدر  التي  ُعمان،  يف  ظفار  حمافظة  يف 

املركبة بنحو 1667 كيلوواط. وهو امل�شروع التجاري 

الكهربائية،  بال�شبكة  يربط  الذي  نوعه  من  الأول 

ويت�شمن تركيب 1617 لوحًا �شم�شيًا على م�شاحة 

8000 مرت مربع. 

احلكومي  الدعم  رفع  الإم��ارات  دولة  اأعلنت 

اآب  من  اعتباراً  والديزل  البنزين  اأ�سعار  عن 

هذا  يتيح  اأن  ويفرت�ض   .2015 )اأغ�سط�ض( 

الإجراء للحكومة توفري باليني الدولرات.

تقرير  يف  اأ�سار  ال��دويل  النقد  �سندوق  وكان 

الم��ارات  اأن  اإىل  احلكومي  الدعم  عن  جديد 

اأ�سعار  لدعم  �سنوّيًا  دولر  بليون   29 تدفع 

املنتجات النفطية والكهرباء. 

واأو�سحت وزارة الطاقة اأن »�سيا�سة الت�سعري 

ال�سهرية،  للمراجعة  �ستخ�سع  اجلديدة 

الدولية«،  الأ�سعار  اأ�سا�ض  على  و�ستحدد 

املحروقات  اأ�سعار  حترير  قرار  اأن  اإىل  م�سرية 

الوقود  ا�ستهالك  تر�سيد  على  �سيعمل 

ويحمي املوارد الطبيعية لالأجيال القادمة.

اأن قرار  املزروعي  الطاقة �سهيل  واأعلن وزير 

التوجهات  مع  »يتوافق  الأ�سعار  حترير 

بتحرير  يتعلق  ما  يف  العاملية  القت�سادية 

واأ�ساف  التناف�سية«.  وتعزيز  الأ���س��واق 

ا�ستهالك  من  احلد  يف  �سي�ساهم  القرار  اأن 

املنتجات النفطية و�سيحفز ا�ستخدام و�سائل 

البيئة،  على  حتافظ  التي  البديلة  النقل 

اقتناء  يف  الأفراد  �سلوكيات  على  �سيوؤثر  كما 

عملية  وت�سريع  للوقود  املوفرة  ال�سيارات 

والهجينة  الكهربائية  ال�سيارات  دخ��ول 

�ستتوافر  التي  »الأموال  اأن  واأكد  )هايربيد(. 

�ستوجه  الوقود  اأ�سعار  يف  الزيادات  نتيجة 

وم�ستويات  التحتية  البنى  لتح�سني 

املواطنني املعي�سية«.
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البيئة في شهر

شوارع فاس 
تضاء بغاز 
النفايات 

المنزلية
من  الكهرباء  اإنتاج  املغربية  فا�ش  مدينة  ب��داأت 

املنزلية  النفايات  من  امل�شتخرج  الطبيعي  الغاز 

بقيمة  م�شروع  اإطار  يف  وذلك  �شوارعها،  لإ�شاءة 

ا�شتثمارية بلغت 11 مليون دولر.

ود�شنت املدينة التي يقطنها اأكرث من مليون ن�شمة 

الطبيعي،  الغاز  كهرباء  حمطة  من  الأول  اجلزء 

التي تنتج حاليًا نحو ميغاواط واحد، ما يعادل 30 

انتظار  يف  ال�شوارع،  لإنارة  حتتاجه  مما  املئة  يف 

و�شول اإنتاجها اىل 5 ميغاواط.

وقال علل عمراوي، نائب عمدة مدينة فا�ش، اإن 

بف�شل  النور  راأت  الطبيعي  الغاز  كهرباء  حمطة 

اأجل  من  واخلا�ش  العام  القطاعني  بني  �شراكة 

ال�شلبة  النفايات  من  طن   900 نحو  ا�شتغلل 

يوميًا.

بوابة فا�س

الزرقاء لياًل
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البيئة في شهر

 أوباما يكافح
تغير المناخ

ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�ش  اأع��ل��ن 

الت�شدي  اإىل  الهادفة  خطته  اأوباما 

للحتبا�ش  امل�شببة  للنبعاثات 

التي  الطاقة  حمطات  من  احل��راري 

الن�شخة  وتهدف  بالفحم.  تعمل 

النظيفة«  الطاقة  »خطة  من  املعدلة 

من  الكربون  انبعاثات  خف�ش  اإىل 

املئة  يف   32 بن�شبة  الكهرباء  قطاع 

يف  م�شتوياتها  ع��ن   2030 �شنة 

2005، بزيادة 9 يف املئة عن القرتاح 

يف  هائل  بتحول  وت��وؤذن  ال�شابق. 

املتحدة،  الوليات  ف�ي  الط�اقة  قطاع 

مزيد  �شوب  كبريًا  انتقاًل  ت�شجع  اإذ 

بدًل  املتجددة  الطاقة  م�شادر  من 

تعمل  التي  الكهرباء  حمطات  من 

بالفحم.

ال�سورة: تظاهرة يف مدينة بيت�سربغ بوالية 

بن�سلفانيا لتخفي�ض االنبعاثات الكربونية 

ومكافحة تغري املناخ

مدينة مكسيكية تنشر 
صور من يرمي النفايات

بلدية  رئي�ش  �شالغادو،  بيدرو  وجد 

�شمال  يف  غارزا  لو  دي  نيكول  �شان 

النظافة  لتح�شني  طريقة  املك�شيك، 

من  طنًا   25 م�شكلة  وحل  مدينته  يف 

يف  ع�شوائيًا  ترمي  التي  النفايات 

ال�شوارع كل يوم. فهو قرر ن�شر �شور 

يرمون  الذين  للأ�شخا�ش  كبرية 

نفاياتهم على الر�شيف اأو يف ال�شارع، 

اإ�شافة اإىل الغرامة والتوقيف.

الأحياء  يف  املنزلية  النفايات  وجتمع 

اأن  اإل  �شاحنات،  بوا�شطة  �شباح�ًا 

ال�شارع  يف  نفاياتهم  يرمون  البع�ش 

�شرف  عرقلة  اإىل  يوؤدي  وهذا  ليًل. 

ي�شبب  ما  القنوات،  باجتاه  املياه 

هطول  خلل  ال�شوارع  يف  في�شانات 

الأمطار.

ال�سورة: لوحة اإعالنية يف �سارع رئي�سي 

يظهر فيها اأحد املخالفني مع عبارة 

»اأوقف ب�سبب و�ساخته«

الهند تتخطى الصين 
بعدد السكان سنة 2022

ال�شكانية  »التوقعات  تقرير  اأف��اد 

املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر  العاملية« 

لت�شبح  ال�شني  �شتتخطى  الهند  اأن 

عدد  حيث  من  العامل  يف  دولة  اأكرب 

واأن   ،2022 �شنة  بحلول  ال�شكان 

املتحدة  الوليات  نيجرييا  تتخطى 

بحلول 2050 لت�شبح ثالث اأكرب دولة 

من حيث عدد ال�شكان.

التعداد  يرتفع  اأن  املتوقع  وم��ن 

يبلغ  الذي  العامل،  ل�شكان  احلايل 

بليون   9.7 اإىل  ن�شمة،  بليون   7.3

ن�شمة بحلول 2050، ثم 11.2 بليون 

معظم  و�شيكون   .2100 �شنة  ن�شمة 

الزيادة يف الدول الفقرية، خ�شو�شًا 

اخل�شوبة  معدل  حيث  اأفريقيا  يف 

 2.5 مقابل  ام��راأة  لكل  اأطفال   4.7

عامليًا.

ال�سورة:م�سهد ماألوف يف حمطات 

القطارات يف الهند

كلفة القضاء على الفقر 
3500 بليون دوالر سنوياً
حتقيق  كلفة  املتحدة  الأمم  قدرت 

الأهداف الواردة يف خطتها للق�شاء 

بحلول  العامل  يف  املدقع  الفقر  على 

 3500 عن  يقلنّ  ل  مبا   2030 �شنة 

بليون دولر �شنويًا. 

الناجت  اإج��م��ايل  ف��اإن  وللمقارنة، 

األ��ف   17 يبلغ  الأم��ريك��ي  املحلي 

نظريه  يبلغ  حني  يف  دولر،  بليون 

الفرن�شي 3000 بليون دولر.

يف  الأع�شاء   193 ال�  الدول  وكانت 

خطة  موؤخرًا  ت  اأق��رَّ املتحدة  الأمم 

الفقر  على  للق�شاء  ج��دًا  طموحة 

 15 غ�شون  يف  ال��ع��امل  يف  امل��دق��ع 

�شنة. و�شيتم اإقرارها يف موؤمتر قمة 

اعتماد  اإىل  الهادفة  املتحدة  الأمم 

مرحلة  يف  التنمية  اأعمال  ج��دول 

ما بعد 2015، الذي �شيعقد يف مقر 

املنظمة الدولية يف نيويورك من 25 

اإىل 27 اأيلول )�شبتمرب(.
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اأطلقت ال�شني م�شروع بناء �شدنّ بارتفاع 314 مرتًا، وهو ارتفاع قيا�شي يف بلد متعط�ش للمياه ومعتاد على 

امل�شاريع املائية والكهربائية ال�شخمة. يقع �شدنّ �شوانغجانكو اجلديد على اأحد متفرعات نهر يانغت�شي يف 

جنوب غرب البلد، و�شُينَجز العمل فيه �شنة 2022 بكلفة نحو �شتة بليني دولر. 

دة  املتجدِّ املوارد  على  العتماد  هدف  اإقرار  بعد  ال�شدود  لبناء  طموحًا  برناجمًا  عقود  منذ  ال�شني  ذ  وتنفنّ

بن�شبة 20 يف املئة من اإجمايل الطاقة املنتجة يف البلد بحلول �شنة 2030. وهي ت�شم اأ�شخم �شد يف العامل 

ات الثلثة الذي حطم عام 2014 الرقم القيا�شي العاملي يف كميات الطاقة الكهرمائية امُلنتجة. وهو �شدنّ املمرنّ

التفيا تحول مكباً للنفايات
إلى مصدر متجدد لتوليد الكهرباء

لتفيا  عا�شمة  ري��غ��ا  مدينة  م�����ش��ارف  على 

احلقبة  اإىل  يرجع  م�شتنقع  و�شط  قمامة  مكب 

البلد  ح�شول  اأمام  عقبة  ميثل  وكان  ال�شوفياتية 

اأما الآن فقد �شار  على ع�شوية الحتاد الأوروبي. 

النفايات،  واإدارة  املوارد  ا�شتغلل  حل�شن  منوذجًا 

وذلك بدعم مايل من ال�شويد والبنك الدويل.

البندورة  ثمار  هي  جتليني  ملكب  اجلديدة  الرموز 

بيت  يف  ت���زرع  ال��ت��ي  ال�����ش��ف��راء  )ال��ط��م��اط��م( 

الطاقة  من  التدفئة  ي�شتمد  كبري  بل�شتيكي 

املتجددة التي يتم توليدها من غاز امليثان املنبعث 

من النفايات. ويجري تلقيح املح�شول بال�شتعانة 

بالنحل الطنان امل�شتورد من بلجيكا، مقر الحتاد 

�شرطًا  املكب  ا�شلح  من  جعل  ال��ذي  الأوروب���ي 

لن�شمام لتفيا اإىل ع�شويته.

حول  وقد  لتفيا،  قمامة  ن�شف  املكب  وي�شتقبل 

ترعى  خ�شراء  منحدرات  اإىل  النفايات  من  تلًل 

)اأكتوبر(  الأول  ت�شرين  يف  ويفتتح  الأغنام.  فيها 

التي  النفايات  من  املئة  يف   90 نحو  لتدوير  م�شنع 

ي�شتقبلها  والبالغة 300 األف طن �شنويًا.

ناطحات سحاب نحيفة 
ُتغيِّر سماء نيويورك

يرتفع يف �سماء نيويورك جيل جديد من 

النحيفة  ال�سكنية  ال�سحاب  ناطحات 

عند  فيها  ال�سقق  اأ�سعار  حتلق  التي 

تتجاوز  قد  م�سبوقة  غري  م�ستويات 

ناطحات  �ست  وثمة  دولر.  مليون  مئة 

�سحاب قيد البناء جنوب حديقة �سنرتال 

التي ت�سكل رئة منطقة مانهاتن،  بارك 

غاردن  �سكوير  مادي�سون  حول  واأخرى 

ومنطقة اآبر اإي�ست �سايد.

تقول كارول ويلي�ض، موؤ�س�سة ورئي�سة 

نيويورك:  يف  ال�سحاب  ناطحات  متحف 

ال�سحاب  ناطحات  من  جديد  نوع  »هذا 

ينت�سر  و�سوف  نيويورك  يف  يظهر  بداأ 

ال�ست  اأو  اخلم�ض  ال�سنوات  يف  ب�سرعة 

املقبلة ويغري اأفق املدينة«.

السّد األعلى في العالم
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موضوع الغالف

2014 عام قياسي شهد انفصام النمو 

االقتصادي العاملي عن نمو انبعاثات الكربون

عصر الطاقة 
املتجددة
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راغدة حداد

دولة   164 يف  املتجددة  للطاقة  الداعمة  ال�سيا�سات 

وال�سم�س  الرياح  طاقة  تكنولوجيات  منو  عززت 

عام  الطاقة  توليد  من  قيا�سيًا  م�ستوى  لتحقق  وغريها  واملياه 

2014. فقد باتت امل�سادر املتجددة ت�سكل نحو 28 يف املئة من 

يف   23 نحو  وتوفر  العامل،  يف  الكهرباء  توليد  قدرات  اإجمايل 

اإ�سافة  املا�سي  العام  و�سهد  العاملي.  الطلب  اإجمايل  من  املئة 

135 جيغاواط من القدرات املتجددة، لريتفع اإجمايل القدرات 

املركبة عامليًا اإىل 1712 جيغاواط، بزيادة 8.5 يف املئة عن العام 

بن�سبة  الأحفوري  الوقود  املتجددة  الطاقة  �سبقت  وقد   .2013

قدرات  من  املئة  يف   59 �سكلت  اإذ  الكهرباء،  قطاع  يف  النمو 

التوليد اجلديدة التي مت تركيبها حول العامل عام 2014.

عن  ال�سادر   2015 تقرير  يف  امل�سجعة  الأرقام  هذه  وردت 

»�سبكة �سيا�سات الطاقة املتجددة للقرن 

ومقرها   )REN21( والع�سرين  احلادي 

يف باري�س. وهو لفت اإىل اأن ال�ستهالك 

العاملي للطاقة ازداد مبعدل 1.5 يف املئة 

ومنا  الأخرية،  ال�سنوات  خالل  �سنويًا 

الناجت املحلي الإجمايل مبعدل 3 يف املئة 

اأوك�سيد  ثاين  انبعاثات  اأن  اإل  �سنويًا، 

الكربون مل تتغري عام 2014 عن م�ستوى 

اأربعة  يف  الأوىل  للمرة  وهكذا،   .2013

دون  من  العاملي  القت�ساد  منا  عقود، 

زيادة موازية يف النبعاثات الكربونية.

منو  بني  التاريخي  النف�سام  هذا 

الكربونية  النبعاثات  ومنو  القت�ساد 

الإجراءات  اإىل  منه  كبري  جزء  يف  يعود 

270 بليون 
دوالر

االستثمارات العاملية 

الجديدة يف الطاقات 

املتجددة والوقود 

املتجدد عام 2014

مزرعة رياح لتوليد الكهرباء

يف غوازهو يف �صمال ال�صني  )رويرتز(

يشير تقرير 2015 لشبكة سياسات الطاقة املتجددة 
)REN21( إلى أن عام 2014 كان قياسيًا، إذ شهد انفصام 

نمو االقتصاد العاملي عن انبعاثات ثاني أوكسيد 
الكربون. وساهمت الطاقات املتجددة يف ذلك، إذ 

شكلت 59 يف املئة من اإلضافات الصافية إلى الطاقة 
العاملية، وبلغت قدراتها املركّبة 1712 جيغاواط، تولد 

27.7 يف املئة من كهرباء العالم. 
وتم استثمار أكثر من 300 بليون 

دوالر عامليًا يف الطاقة املتجددة 
خالل 2014، بينها 12.6 بليون دوالر 

يف املنطقة العربية. هنا عرض 
ألحدث البيانات الواردة يف تقرير 

REN21 الذي يمكن تنزيله عن 
www.ren21.netاملوقع
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موضوع الغالف

على  العتماد  بزيادة  موؤخرًا  ال�سني  اتخذتها  التي  املتعددة 

القت�سادي  التعاون  »منظمة  جهود  واإىل  املتجددة،  امل�سادر 

والتنمية« بالرتويج للنمو امل�ستدام، مبا يف ذلك تعزيز كفاءة 

دولة   20 اعتمدت  وقد  املتجددة.   الطاقة  وم�سادر  الطاقة 

جديدة �سيا�سات داعمة للطاقة املتجددة خالل العام املا�سي. 

اأرثورو�س زيرفو�س تعليقًا على   REN21 وقال رئي�س �سبكة 

التقرير: »الطاقة املتجددة وحت�سني كفاءة الطاقة هما مفتاح 

وتفادي  مئويتني  درجتني  عند  العاملي  الحرتار  من  احلد 

خماطر تغري املناخ«.

177
جيغاواط

القدرة العاملية للخاليا الضوئية 

الشمسية. وقد أضيف 40 

جيغاواط من الكهرباء الشمسية 

عام 2014.  أما القدرات 

الحرارية لالقطات تسخين 

املياه بالطاقة الشمسية فبلغ 

مجموعها 406 جيغاواط.

وبات املجموع العاملي 

لقدرات التدفئة والتبريد 

الشمسيين والكهرباء الشمسية 

املكثفة )CSP( 4.4  جيغاواط

البلدان العشر األوائل بقدرات
)2014( )PV( الخاليا الضوئية الشمسية

40
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0

جيغاواط

1.9+

10.6+

9.7+

0.4+6.2+

0.9+2.4+
0.7+

0~0.9+

أضيفت عام 2014
مجموع 2013

الهنداأو�سرتاليابريطانيااإ�سبانيافرن�سااإيطاليااأملانيا الواليات

املتحدة

اليابان ال�سني

امل�ضدر:  REN21 / تقرير الو�ضع العاملي للطاقة املتجددة 2015

لقطات �صم�صية على �صطوح بلدة فرايبورغ الأملانية املكتفية ذاتيًا بالطاقة ال�صم�صية
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اجلديدة  العاملية  ال�ستثمارات  ارتفعت   ،2014 العام  يف 

كانت  عما  املئة  يف   17 احليوي  والوقود  املتجددة  الطاقة  يف 

الطاقة  م�ساريع  وباإ�سافة  دولر.  بليون   270 لتبلغ   2013 عام 

املائية الكربى اجلديدة، ترتفع هذه ال�ستثمارات اإىل ما ل يقل 

اجلديدة  العاملية  ال�ستثمارات  وكانت  دولر.  بليون   301 عن 

�سعفي  من  اأعلى   2014 عام  املتجددة  الكهرباء  قدرات  يف 

ال�ستثمارات يف كهرباء الوقود الأحفوري، لتوا�سل تفوقها من 

حيث �سايف ال�ستثمارات للعام اخلام�س على التوايل.

املتجددة  الطاقة  يف  النامية  الدول  ا�ستثمارات  وازدادت 

 131 لت�سجل  ال�سابق،  بالعام  مقارنة   2014 عام  املئة  يف   36

بليون دولر، وتقرتب اإىل حد قيا�سي من نظريتها يف الدول 

عن  املئة  يف   3 بزيادة  دولر  بليون   139 بلغت  التي  املتقدمة 

اإجمايل  من  املئة  يف   63 بنحو  ال�سني  وا�ستاأثرت   .2013 عام 

ا�ستثمارات الدول النامية، يف حني ا�ستثمرت كل من ت�سيلي 

يف  دولر  بليون  وتركيا  اأفريقيا  وجنوب  واملك�سيك  وكينيا 

الطاقة املتجددة.

العامل،  يف  للفحم  الأول  امل�ستهلك  وهي  ال�سني،  برزت 

املنفقة،  املبالغ  على  فقيا�سًا  النظيفة.  الطاقة  يف  عامليًا  رائدًا 

واليابان  املتحدة  الوليات  تليها  امل�ستثمرين،  قائمة  ت�سدرت 

وبريطانيا واأملانيا.

معدل  على  قيا�سًا  اأما 

الإجمايل  املحلي  الإنتاج 

بوروندي  فت�سدرت  للفرد، 

والأردن  وهندورا�س  وكينيا 

واأوروغواي قائمة ال�ستثمارات 

يف الطاقة املتجددة.

ينمو  التقدم  هذا  ومع 

املتجددة  الطاقة  يف  التوظيف 

العام  ففي  �سريعة.  مبعدلت 

يف  العاملني  عدد  قدر   2014

مليون   7.7 بنحو  القطاع  هذا 

�سخ�س حول العامل.

كري�ستين لين�س )خا�س بـ »البيئة والتنمية«( 

اأفريقيا يف العام املا�سي زيادة  �سهدت منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 

كبرية يف اال�ستثمار بالطاقة املتجددة، من 8.7 بليون دوالر عام 2013 

 REN21 اأبرز ما ت�سمنه تقرير  اإىل 12.6 بليون دوالر عام 2014. هنا 

عن املنطقة:

اال�ستثمار  يف  االأوائل  البلدان  بني  الرابعة  املرتبة  االأردن  يحتل   ●

على  قيا�سًا  املتجددة  الوقود  واأنواع  املتجددة  بالطاقة  ال�سنوي 

الناجت املحلي االإجمايل.

جديدة  �سيا�سة  اأدخل  الذي  العامل  يف  الوحيد  البلد  م�سر  كانت   ●

تبّنت  وقد   .2014 عام  املتجددة  بالطاقة  العامة  ال�سبكة  لتغذية 

اأ�سعاراً للطاقة ال�سم�سية )اخلاليا ال�سوئية PV وحمطات الطاقة 

ال�سم�سية املركزة( تختلف وفق حجم الرتكيب، اإذ حددت نطاقات 

كما  ميغاواط(.   50 هو  اأق�سى  حد  مع  خمتلفة  فئات  خم�س  يف 

اعتمدت اأ�سعاراً لطاقة الرياح حتددها �ساعات االإنتاج االإجمالية.

اأعادت اجلزائر النظر يف برناجمها اخلا�س بتعرفات تغذية ال�سبكة   ●

العامة، لتوفري دعم اإ�سايف مل�ساريع طاقة الرياح واخلاليا ال�سوئية 

ال�سم�سية. كما اأعادت النظر يف خطتها الطاقوية من اأجل اعتماد 

اأهداف جديدة للطاقة املتجددة حتققها بحلول �سنة 2030.

بالطاقة  كهربائها  من  املئة  يف   33 اإنتاج  هدفها  ال�سعودية  اأخرت   ●

ال�سم�سية ثماين �سنوات، من �سنة 2032 اىل �سنة 2040. ويركز 

بالطاقة  املياه  ت�سخني  على  والتربيد  التدفئة  اأهداف  من  كثري 

ال�سم�سية، كما يف االأردن.

ركزت ال�سيا�سات على االأبنية ال�سكنية والتجارية، ولي�س على   ●

القطاع ال�سناعي، واإن يكن االهتمام حتول يف ال�سنوات االأخرية 

املثال،  �سبيل  على  البلدان.  بع�س  يف  ال�سناعية  احلرارة  نحو 

تقدم تون�س حوافز لدعم احلرارة املتجددة على نطاق حمطات 

الطاقة وامل�سانع.

عدادات  برنامج  دبي  و�سعت  الفرعي،  الوطني  امل�ستوى  على   ●

الثاين من نوعه يف  ال�سطوح، هو  ال�سم�سية على  الطاقة  الأنظمة 

املنطقة بعد برنامج االأردن.

ملحوظًا  تقدمًا  اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  حققت   ●

اليمن  وبا�ستثناء  الع�سرية.  الطاقة  وخدمات  الكهرباء  تاأمني  يف 

العامة،  الكهرباء  �سبكة  اإىل  ال�سكان  من  املئة  يف   40 يفتقر  حيث 

■ تتوافر ال�سبكة يف بلدان املنطقة ب�سكل تام اأو �سبه تام. 

نقاط مضيئة في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا

بات يف و�صع املواطنني الأردنيني تركيب اخلاليا ال�صم�صية على �صطوحهم 

لإنتاج الكهرباء وبيع الفائ�ض اإىل ال�صبكة العامة. يف ال�صورة،  ب�صمان 

�صمريات اأمام نظام الكهرباء ال�صم�صية على �صطح منزله يف الفحي�ض

األردن رابعًا
يحتل األردن املرتبة الرابعة بين 

البلدان األوائل يف االستثمار 

بالطاقة املتجددة قياسًا ىلع 

الناتج املحلي اإلجمالي

)REN21( كري�ستني لين�س هي الأمينة التنفيذية ل�سبكة �سيا�سات الطاقة املتجددة
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رياح وشمس ومياه 
وكتلة حيوية وحرارة جوفية

�سكلت م�سادر الطاقة املتجددة 59 يف املئة من قدرات الطاقة 

اأكرب  الرياح  طاقة  وحققت   .2014 عام  اأ�سيفت  التي  العاملية 

اإذ بلغت قدراتها املركبة اجلديدة 51  قفزة بني هذه امل�سادر، 

جيغاواط، نحو ن�سفها يف ال�سني. ووّلدت طاقة الرياح اأكرث 

الدمنارك  بينها  بلدان،  عدة  يف  الكهرباء  من  املئة  يف   20 من 

ونيكاراغوا والربتغال واإ�سبانيا. وقد ازدادت القدرات املركبة 

عامليًا لطاقة الرياح بنحو 8 اأ�سعاف خالل ع�سر �سنني، من 48 

جيغاواط عام 2004 اإىل 370 جيغاواط عام 2014. 

 .2014 عام  ال�سم�سية  الكهرباء  من  جيغاواط   40 واأ�سيف 

وقد ارتفعت قدرات اخلاليا ال�سوئية ال�سم�سية  )PV( خالل 

م�سبوقة  غري  مبعدلت  �سنني  ع�سر 

عام  جيغاواط   3.7 من  �سعفًا،   48 بلغت 

اأما   .2014 عام  جيغاواط   177 اإىل   2004

ت�سخني  لالقطات  احلرارية  القدرات 

جمموعها  فبلغ  ال�سم�سية  بالطاقة  املياه 

العاملي  املجموع  وبلغ  جيغاواط   406

ال�سم�سيني  والتربيد  التدفئة  لقدرات 

  4.4 )CSP( والكهرباء ال�سم�سية املكثفة

جيغاواط.

عمالقة  الكهرمائية  الطاقة  زالت  وما 

فقد  املتجددة.  الطاقات  من  اأقرانها  بني 

جديدة  جيغاواط   37 نحو  اإنتاج  تلزمي  مت 

يف هذا القطاع عام 2014، ما رفع اإجمايل 

جيغاواط.   1055 نحو  اإىل  العاملية  قدرته 

ويقدر اأن 3900 ترياواط �ساعة مت توليدها 

عام 2014 من ال�سدود وم�ساقط املياه.

احليوية  الكتلة  حرارة  اإنتاج  وبقي 

م�ستقرًا عام 2014، بزيادة 1 يف املئة عن 

على  �سناعي  اإنتاج  بني  مرتاوحًا   ،2013

نطاق وا�سع كما يف الوليات املتحدة، واإنتاج منزيل على نطاق 

�سغري ولكن منت�سر كما يف ال�سني. وازداد اإنتاج الكهرباء من 

الكتلة احليوية )كالنفايات( بن�سبة 9 يف املئة، وحتتل الوليات 

املتحدة واأملانيا طليعة املنتجني.

وارتفع اإنتاج الوقود احليوي ال�سائل )بيوفيول( 9 يف املئة 

عام 2014، فبلغ اأعلى م�ستوى له حتى الآن. وتهيمن الوليات 

املتحدة والربازيل على هذه ال�سوق، لكن دوًل اآ�سيوية حققت 

ح�سة  بلغت  النمو،  هذا  رغم  وعلى  عالية.  منو  م�ستويات 

عام  فقط  املئة  يف   3.5 الربي  النقل  قطاع  يف  احليوي  الوقود 

2014، يف مقابل 2 يف املئة عام 2007. اأما يف وقود الطائرات، 

فما زالت امل�سادر املتجددة يف مرحلة جتريبية.

واأ�سيف 640 ميغاواط من قدرات توليد الطاقة احلرارية 

 12.8 املجموع  فبلغ   ،2014 عام  الأر�س  جوف  من  الآتية 

عام  الكهرباء  من  �ساعة  ترياواط   74 نحو  اأنتجت  جيغاواط، 

ح�سة  اأكرب  و�سجلت  حرارة.  ترياواط   73 اإىل  اإ�سافة   ،2014

الطاقة  على  املتنامي  الرتكيز  يوؤكد  ما  كينيا،  يف  جديدة 

احلرارية اجلوفية يف �سرق اأفريقيا.

اأما م�سادر الطاقة املتجددة الأخرى، مثل طاقة املحيطات 

الناجتة من املد واجلزر، فلي�س لها حتى الآن تاأثري يذكر.

تحّديان: دعم الوقود األحفوري 
والطاقة النووية

دعم  اأُلغي  لو  ال�ستثمارات  م�ستوى  زيادة  الإمكان  يف  كان 

بليون   550 تخطى  الذي  النووية،  والطاقة  الأحفوري  الوقود 

دولر �سنويًا حول العامل. فالدعم املتمثل يف اخلف�س امل�سطنع 

ويعيق  الإهدار  على  ي�سجع  امل�سادر  هذه  من  الطاقة  لأ�سعار 

الأمينة  لين�س  كري�ستني  وقالت  املتجددة.  الطاقة  تناف�سية 

التنفيذية ل�سبكة REN21: »يوؤدي اإيجاد فر�س متكافئة اإىل 

تعزيز كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة. ولو األغي 

دعم الوقود الأحفوري والطاقة النووية عامليًا، لثبت اأن الطاقة 

املتجددة هي اخليار الرئي�سي والأرخ�س«.

حصة الطاقة املتجدة من اإلنتاج العاملي للكهرباء )تقديرات نهاية 2014(

%77.2

%22.8

%16.6

الوقود األحفوري والطاقة النووية

الكهرباء 
املتجددة

الطاقة 
3.1%الكهرمائية

%1.8
%0.9

%0.4

طاقة الرياح

طاقة حيوية

خاليا ضوئية 
)PV(

حرارة جوفية،
وطاقة شمسية مركزة،
وطاقة محطيات
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 370
جيغاواط

القدرة العاملية املركّبة 

لطاقة الرياح. أضيف 51 

جيغاواط عام 2014. 

وولَّدت طاقة الرياح أكثر 

من 20% من كهرباء 

الدنمارك ونيكاراغوا 

والبرتغال وإسبانيا

 1.1
بليون 
نسمة

ال وصول لهم 

إلى الكهرباء
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والنقل  والتربيد  للتدفئة  متجددة  نظم  تطوير  زال  ما 

انخفا�س  ت�سبب  فقد  املتجددة.  الكهرباء  تطوير  عن  متخلفًا 

مع  والتناف�س  دعمه،  وا�ستمرار  الأحفوري  الوقود  اأ�سعار 

ا�ستثمارات بديلة مثل حت�سني كفاءة الطاقة والهتمام بنظم 

قطاع  لإمكانات  اإ�سايف  اإبطاء  يف  املتجددة،  للطاقة  اأخرى 

احلرارة املتجددة.

ن�سف  نحو  على  وامل�سانع  املباين  تدفئة  ا�ستحوذت  وقد 

 ،2014 عام  للطاقة  العاملي  النهائي  ال�ستهالك  اإجمايل 

احليوية،  الكتلة  من  ومعظمها  املتجددة،  امل�سادر  و�ساهمت 

املئة من هذه احل�سة، مع تقدم طفيف عن عام  بقرابة 8 يف 

وهذا  للتربيد،  اأي�سًا  املتجددة  الطاقة  وا�ستخدمت   .2013

قطاع �سغري لكنه �سريع النمو. ومت اإدخال مزيد من امل�سادر 

املتجددة يف نظم التدفئة والتربيد املركزية التي تزود الأحياء 

هذه  وا�ستخدمت  اأوروبا،  يف  خ�سو�سًا  اأنابيب،  عرب  والأبنية 

املتجددة  الكهرباء  تولدها  التي  احلرارة  لمت�سا�س  النظم 

النظم  ا�ستخدمت  كما  الطلب،  على  العر�س  يزيد  عندما 

الهجينة )هايربيد( خلدمة خمتلف التطبيقات احلرارية. 

للطاقات  الكبرية  والمكانات  البتكارات  هذه  رغم  وعلى 

عديدة  عوامل  قيدت  والتربيد،  التدفئة  قطاع  يف  املتجددة 

منوها، مبا يف ذلك �سعف ن�سبي لل�سيا�سات الداعمة.

قطاع  يف  �سغرية  املتجددة  الطاقات  ح�سة  بقيت  كذلك 

تتجاوز  ل  اإذ  النفطية،  امل�ستقات  عليه  تهيمن  الذي  النقل 

يف   3.5 الربي  النقل  يف  )بيوفيول(  احليوي  الوقود  ح�سة 

ولكن  ن�سبيًا  �سغرية  كميات  ا�ستعمال  اأي�سًا  ويتم  املئة. 

طاقة الكتلة الحيوية )2014-2004( 
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)HVD( زيت نباتي مهدرج
ديزل حيوي )بيوديزل(

إيثانول

2006200920122014 2005200820112013

باليني الليرتات

الإنتاج العاملي

128 بليون ليرت

 1055
جيغاواط

القدرة اإلنتاجية العاملية 

للطاقة الكهرمائية 

عام 2014.

األوائل: الصين %27، 

البرازيل 8.5%، الواليات 

املتحدة 7.5%، كندا %7.3، 

روسيا 4.5%، الهند %4.3
�صد »اإيتايبو« على نهر بارانا 

احلدودي بني الربازيل 

وباراغواي هو ثاين اأكرب 

مرفق

يف العامل لإنتاج الطاقة 

الكهرمائية  بعد �صد »املمرات 

الثالثة »يف ال�صني«

حمرقة »�صبيتلو« يف فيينا 

تنتج طاقة للتدفئة

من حرق النفايات،

وهي معلم �صياحي يف املدينة
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متزايدة من وقود الغاز احليوي، مبا يف ذلك امليثان، لت�سغيل 

املركبات. وتزداد فر�س اإدخال الطاقة املتجددة يف النقل مع 

ال�سيارات  و�سيوع  الرتام  و�سبكات  القطارات  كهربة  ازدياد 

الكهربائية والدراجات الكهربائية.

الوقود  �سبقت  املتجددة  الطاقة  اأن   REN21 تقرير  اأظهر 

الأحفوري بن�سبة النمو يف قطاع الكهرباء عام 2014، باإ�سافة 

قدرة قيا�سية بلغت 135 جيغاواط من طاقة الرياح وال�سم�س 

واملياه وم�سادر متجددة اأخرى. وهذا يفوق قدرة التوليد يف 

جميع املفاعالت النووية يف الوليات املتحدة، ويقل قلياًل عن 

القدرة املركبة يف اأملانيا من جميع م�سادر الطاقة.

بليون  من  اأكرث  فاإن  امللمو�س،  النمو  هذا  رغم  على  ولكن 

�سخ�س ميثلون 15 يف املئة من �سكان الأر�س ل ت�سل اإليهم 

ي�ستخدمون  ل  �سخ�س  بليون   2.9 نحو  زال  وما  الكهرباء. 

و�سائل نظيفة للطهو. ول يتجاوز اإجمايل القدرات الكهربائية 

ال�سمراء  القارة  اأن  اأي  جيغاواط،   147 اأفريقيا  يف  املركبة 

باأ�سرها متلك قدرة توليدية للكهرباء اأقل من تلك املتوافرة يف 

اأملانيا وحدها. وهذا يدل على اأهمية ن�سر تكنولوجيات الطاقة 

املتجددة يف املناطق النائية واملعزولة.

جممل  من  املئة  يف   23 نحو  حاليًا  املتجددة  الطاقة  توفر 

ا�ستهالك الطاقة عامليًا. ولكن ل بد من زيادتها بن�سبة كبرية 

لتلبية الروؤية امل�ستقبلية التي �سادق عليها الرئي�س الأمريكي 

الغنية  الدول  جمموعة  يف  الآخرون  والقادة  اأوباما  باراك 

ال�سبع يف حزيران )يونيو( 2015، حيث دعوا اإىل تخفي�سات 

جذرية يف النبعاثات الكربونية ملكافحة تغري املناخ، على اأن 

الوقت  يف  القرن.  هذا  نهاية  بحلول  كليًا  منها  التخل�س  يتم 

طلبات  لتلبية  للطاقة  العاملي  الإنتاج  تزايد  من  بد  ل  نف�سه، 

يف  وهذا،  املتزايدين.  العامل  �سكان  وحاجات  النامية  البلدان 

ل  الطاقة،  خرباء  من  وكثري  الأحفوري  الوقود  �سناعة  راأي 

اأن يح�سل من دون الوقود الأحفوري، حتى يف قطاع  ميكن 

الكهرباء حيث يبقى الفحم الوقود الأول.

اأما اأن�سار الطاقة املتجددة فيقولون اإن العامل بداأ »يف�سم« 

النبعاثات الكربونية عن النمو الإقت�سادي، م�سريين اإىل اأن 

النبعاثات من قطاع الطاقة مل تتزايد العام املا�سي على رغم 

منو القت�ساد العاملي بن�سبة 3 يف املئة. 

املتجددة  الطاقـة  ق�سم  رئي�س  فرانكي،  باولو  اأ�سار  وقد 

يف  الواردة  الأرقام  اأن  اإىل  للطاقـة،  الدولية  الوكالة  يف 

REN21 تتطابق مع بيانات الوكالة، ما يوؤكد الجتاه  تقرير 

الوكالة  لكن  املتجددة.  الطاقة  مل�سادر  الوا�سح  الت�ساعدي 

اأعلنت اأن ال�ستثمارات يف م�سادر الطاقة املتجددة يجب اأن 

امل�ساريع  )با�ستثناء    2014 عام  دولر  بليون   270 من  تزداد 

املائية الكربى( اإىل 400 بليون دولر يف 2030 لدعم التحول 

■ احلقيقي اإىل اقت�سـاد منخف�س الكربون. 

اإلنتاج العاملي من 

طاقة جوف األرض

عام 2014

كهرباء: 74 تيراواط

حرارة: 73 تيراواط

األوائل: كينيا 56%، تركيا  

17%، إندونيسيا %10، 

الفيليبين 8%، إيطاليا %6

تنفذ �صركة اأكواباور 

ال�صعودية املرحلة الثانية 

من جممع حممد بن را�صد 

للطاقة ال�صم�صية يف دبي 

لإنتاج 200 ميغاواط من 

الطاقة الكهر�صوئية، و�صيتم 

ت�صعري الكيلوواط �صاعة 

بنحو 6 �صنتات اأمريكية، 

وهي كلفة مناف�صة جدًا 

للكهرباء التقليدية

�صبكة اأنابيب عمالقة

لنقل البخار اإىل توربينات 

حمطة »اأولكاريا« لتوليد 

الكهرباء من الطاقة 

اجلوفية غرب نريوبي 

عا�صمة كينيا

ينابيع روتوروا 

احلارة يف نيوزيلندا

147 تيراواط 
ساعة
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إختر نوع االشتراك املطلوب بوضع إشارة يف املربع املناسب

اشترك يف البيئة والتنمية اآلن لتصل أعداد املجلة 
بالبريد إلى عنوانك الخاص، باإلضافة إلى الكتاب 

السنوي لـ »أفد«.
االشتراك يضعك أيضًا  ىلع الئحة البريد اإللكتروني 

للحصول ىلع أخبار وتقارير خاصة من
املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

 www.afedmag.com  يمكن إرسال القسيمة بواسطة البريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو مباشرة من موقع املجلة

أرجو تسجيل اشتراكي يف

سنتانالبلد سنة واحدة 
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موؤمتر »اأفد« 2014 حول الأمن الغذائي  الذي عقد يف العا�صمة الأردنية عّمان

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  يعقد 

»البيئة  الثامن  ال�سنوي  موؤمتره  )اأفد( 

 16 يف  امل�ستدام«  اال�ستهالك  العربية: 

 2015 )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  و17 

فيني�سيا  بفندق  امل��وؤمت��رات  مركز  يف 

اأعلنت  وقد  بريوت.  يف  اإنرتكونتننتال 

للموؤمتر  دعمها  اأبوظبي   � البيئة  هيئة 

وت�سم  الر�سمي«.  »ال�سريك  ب�سفة 

الكويت  موؤ�س�سة  املوؤمتر  رعاة  جمموعة 

اال�سالمي  والبنك  العلمي  للتقدم 

للتنمية  الكويتي  وال�سندوق  للتنمية 

اإلكرتيك  وجرنال  العربية  االقت�سادية 

واأفريدا واألكازار كابيتال واأرامك�س وبنك 

املوؤمتر  يف  وت�سارك  املتو�سط.  البحر 

منها  ودولية  اإقليمية  وهيئات  منظمات 

لغرب  واالجتماعية  االقت�سادية  اللجنة 

املتحدة  االأمم  وبرنامج  )اإ�سكوا(  اآ�سيا 

االأغ��ذي��ة  ومنظمة  )يونيب(  للبيئة 

من  اأكرث  اإىل  باال�سافة  )فاو(  والزراعة 

40 موؤ�س�سة اإعالمية. 

ي�سم برنامج املوؤمتر عددًا من املتحدثني 

البارزين، بينهم حافظ غامن نائب رئي�س 

االأمينة  املبارك  رزان  ال��دويل،  البنك 

العامة لهيئة البيئة يف اأبوظبي، الدكتور 

العام  االأم���ني  ال�سريينيوال  ك��وزمي��و 

للدرا�سات  املتو�سطي  ال��دويل  للمركز 

الع�سري  حممد  الدكتور  ال��زراع��ي��ة، 

الزميل االأول يف موؤ�س�سة االأمم املتحدة 

والرئي�س التنفيذي ال�سابق ملرفق البيئة 

العاملي )GEF(، الدكتور �ستيفن �ستون 

يف  وال��ت��ج��ارة  االقت�ساد  ف��رع  رئي�س 

برنامج االأمم املتحدة للبيئة يف جنيف، 

املدير  اأحمد  ولد  عبدال�سالم  الدكتور 

الفاو،  ملنظمة  االقليمي  واملمثل  العام 

للمجل�س  العام  االأمني  املحريبي  اأحمد 

االأعلى للطاقة يف دبي، الدكتور عدنان 

�سهاب الدين مدير عام موؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي.   

اال�ستهالك  حتديات  اأبرز  املوؤمتر  يناق�س 

ال�سنوي  التقرير  خ��الل  من  امل�ستدام 

اخلرباء  اأبرز  مع  املنتدى،  يطلقه  الذي 

ندوات  وي�ست�سيف  القرار.  و�سانعي 

ودول��ي��ة  اإقليمية  ملنظمات  جانبية 

واال�ستهالك  االإنتاج  جماالت  يف  عاملة 

والطاقة  وال��غ��ذاء  وامل��ي��اه  امل�ستدامني 

ا�ستطالع  نتائج  خالله  وتعلن  والبيئة. 

يف  »اأف��د«  يجريه  الذي  العربية  البيئة 

ملعرفة  نوعه  من  االأول  وه��و  بلدًا،   22

بتعديل  العربي  العام  الراأي  قبول  مدى 

العادات اال�ستهالكية.

حول  »اأف��د«  تقرير  حترير  يف  ي�سارك 

ابراهيم  الدكتور  امل�ستدام  اال�ستهالك 

جامعة  يف  الزائر  االأ�ستاذ  عبداجلليل 

الطاقة  برنامج  ومدير  العربي  اخلليج 

اأباظة  وح�سني  »اأفد«،  يف  املناخ  وتغري 

الرئي�س ال�سابق لق�سم التجارة واالقت�ساد 

والبيئة يف برنامج االأمم املتحدة للبيئة. 

الدكتور  الف�سول  كتابة  يف  وي�سارك 

يف  امل�ست�سارين  كبري  �سادق  عبدالكرمي 

والدكتورة  للتنمية،  الكويتي  ال�سندوق 

الزراعية  العلوم  كلية  عميدة  حوال  نهلة 

يف  االأمريكية  اجلامعة  يف  والغذائية 

مدير  الزباري  وليد  والدكتور  ب��ريوت، 

العربي  اخلليج  جامعة  يف  املياه  برنامج 

من  دويل  عمل  فريق  مع  البحرين،  يف 

الدولية  واملنظمات  االأب��ح��اث  م��راك��ز 

وال�سركات العاملية.

ملتقى  �أهم  يف  و�لت�سجيــل  للمعلومــات 

ميكن   ،2015 �سنة  دويل  عــربــي  بيئي 

هاتف:   »�أفد«.  لـ  �لعامة  بالأمانة  �لت�سال 

ــروين:  ــك �إل بــريــد   +  961  1  210  510

.info@afedonline.org

وفد »أفد« إلى قمة املناخ يف باريس

لتغري  �ملتحدة  �لأمم  قمة  يف  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  ي�سارك 

�ملناخ �لتي �ستعقد يف �لعا�سمة �لفرن�سية باري�س يف كانون �لأول )دي�سمرب( 

2015. وير�أ�س �أمني عام �ملنتدى جنيب �سعب �لوفد �ىل �ملوؤمتر �لدويل �لذي 

�سيجمع �أكرث من 3000 م�سارك من �أنحاء �لعامل. 

�ملدين  و�ملجتمع  �لأعمال  قطاع  عن  ممثلني  �ملناخ  قمة  �ىل  »�أفد«  وفد  ي�سم 

�جلل�سات.  من  عدد  يف  وي�سارك  �لأكادميي،  و�لو�سط 

وقد �أدى �ملنتدى على مدى �لأعو�م �ملا�سية دور�ً هامًا 

�ملفاو�سات،  عملية  يف  �لعربية  �لوفود  م�ساعدة  يف 

تتعلق  وخــيــار�ت  علمية  بيانات  تقدمي  خــال  من 

بال�سيا�سات. 

مؤتمر »أفد« السنوي الثامن يف بيروت

تقرير واستطالع عن تحديات االستهالك املستدام يف البلدان العربية
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هيئة البيئة – أبوظبي: االستخدام املستدام للمياه الجوفية

�أبوظبي  يف  �لبيئة  هيئة  عــقــدت 

خالها  �لتقى  نقا�سية  جل�سات 

�لرطب  ــز�رع  م باأ�سحاب  خــرب�وؤهــا 

��ستخد�م  �سبل  على  لطــاعــهــم 

ري  �أنظمة  و�عتماد  �جلوفية  �ملياه 

ملز�رعهم،  كفاءة  ــرث  و�أك م�ستد�مة 

ليو�  مهرجان  فعاليات  �سمن  وذلك 

للرطب.

�لأمينة  �ملبارك،  خليفة  رز�ن  وقالت 

حماية  »تعترب  للهيئة:  �لعامة 

و�ملحافظة  �جلوفية  �ملياه  م�سادر 

عليها �سمن �أولوياتنا �لرئي�سية«.

وت�سكل �ملياه �جلوفية نحو 62 يف �ملئة من �إجمايل �لطلب على �ملياه يف �أبوظبي، 

و�لغابات  �لزر�عة  قطاعات  �سمن  �لــري  يف  �أ�سا�سي  ب�سكل  ت�ستخدم  وهي 

و�ملتنزهات و�حلد�ئق �لعامة. 

وقد �أعلنت �لهيئة يف وقت �سابق �أنها تتطلع �إىل خف�س ��ستخد�م �ملياه �جلوفية 

�لغابات  ري  يف  �ملئة  يف   80 بن�سبة 

بحلول �سنة 2030.

منوذج  در��سة  يف  �لهيئة  وتتو�سع 

�لده�س،  خب  غابة  يف  �ملعتمد  �لــري 

��ستخد�م  فعالية  در��سة  يتم  حيث 

�ملياه �ملعاجلة يف �لري بدًل من �لعتماد 

و�إجــر�ء  �جلوفية،  �ملياه  على  �لكلي 

�ملائية  �لحتياجات  حــول  در��ــســات 

با�ستخد�م  وغريها  �لغاف  لأ�سجار 

كميات  بدقة  حتدد  حديثة  تقنيات 

ح�سب  �لأ�سجار  حتتاجها  �لتي  �ملياه 

نوعها وطبيعة �لربة. وتهدف هذه �لدر��سات، �إىل جانب در��سات �ملركز �لدويل 

�أبوظبي.  �لزر�عة و�لغابات يف  لإد�رة  �إىل و�سع معايري جديدة  �مللحية،  للزر�عة 

ُيذكر �أن هيئة �لبيئة تدير 73 مزرعة للنخيل يف �أنحاء �إمارة �أبوظبي ت�سم نحو 

362 �ألف نخلة، 55 منها يف �ملنطقة �لغربية.

هيئة البيئة � اأبوظبي ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»أفيردا« تقدم 30 حاوية من صناعتها 
إلى مدينة العقبة

مدينة  تــطــويــر  يف  مــ�ــســاهــمــة 

ــريد�«  »�أف �سركة  قدمت  �لعقبة، 

ت�سميمها  من  جديدة  حاوية   30

و�سناعتها. وتاأتي هذه �ملبادرة يف 

�حلفاظ على �سورة جميلة  �إطار 

باعتبارها  �لعقبة  ملدينة  ونظيفة 

وجتاري  �قت�سادي  جذب  نقطة 

�لنو�حي  تطوير  و  و�سياحي، 

لارتقاء  و�جلــمــالــيــة  �لبيئية 

بنظافتها.

ـــريد�«  »�أف عمليات  مــديــر  وقـــال 

�سركة  »تعمل  �لــطــويــل:  منري 

خدمات  �أف�سل  لتقدمي  ـــريد�  �أف

م�ستوى  على  �لنوعية  �لنظافة 

�لــعــامل. وجـــاءت هــذه �خلطوة 

على  �ملحافظة  يف  ــا  دورن لتعزز 

م�ستوى �لنظافة �ملطلوب«. و�أكد 

بها  تربعت  �لتي  �حلــاويــات  �أن 

�ل�سركة متتاز بجودة عالية وهي 

عملية وذ�ت مو��سفات عاملية.

�سركة  �أن  �إىل  �لإ�ـــســـارة  جتــدر 

م�ستوى  برفع  قامت  ـــريد�«  »�أف

يف  �لعقبة،  مدينة  يف  �لنظافة 

حني �رتفع حجم �لنفايات بن�سبة 

 ،2015 بــد�يــة  منذ  �ملــئــة  يف   30

�أعلى  على  بذلك  �لعقبة  لتح�سل 

ن�سبة ر�سا عن �لنظافة، كما جاء 

�أجرتها  ��ستطاعية  در��ــســة  يف 

حول  موؤخر�ً  »�إب�سو�س«  �سركة 

ر�سا �ملو�طنني عن نظافة مدنهم 

وحمافظاتهم.

»اأفريدا« ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ال�سارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة  فازت 

لالأبنية  االإم����ارات  جمل�س  بجائزة 

احلرم  خدمة  ملركز  تقديرًا  اخل�سراء 

اجلائزة  ه��ذه  ومتنح  فيها.  اجلامعي 

للتميز يف اال�ستدامة، وتكرم املهند�سني 

وامل�ست�سارين واملقاولني الذين يظهرون 

الت�سميم  يف  لال�ستدامة  وا�سحًا  تنفيذًا 

والبناء وت�سغيل االأبنية والهياكل.

دبي  يف  اجل��وائ��ز  توزيع  حفل  ح�سر 

الطاقة  مدير  الزيودي،  ثاين  الدكتور 

اخلارجية  وزارة  يف  املناخي  والتغري 

الرئي�سية  الكلمة  األقى  الذي  االإماراتية، 

حول ممار�سات املباين اخل�سراء.

بيورن  الدكتور  اجلامعة  مدير  وق��ال 

�سريفيه: »ح�سولنا على جائزة جمل�س 

على  تاأكيد  اخل�سراء  لالأبنية  االإمارات 

م�ستدامة  بيئة  بتوفري  جامعتنا  التزام 

احلرم  تنمية  مدير  واأكد  حرمها«.  يف 

»مهمتنا  الها�سمي:  �سوان  اجلامعي 

وجهودها  اجلامعة  اأه��داف  دع��م  هي 

معمارية  حلول  خالل  من  لال�ستدامة 

التقدير  وهذا  مبتكرة.  ولكن  ب�سيطة 

ال��ط��ري��ق  يف  اجت��اه��ن��ا  ع��ل��ى  دل��ي��ل 

ال�سحيح«.

اجلامعة االأمريكية يف ال�سارقة ع�سو يف  

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

 الجامعة األميركية يف الشارقة
تفوز بجائزة مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء

ري منوذجي يف غابة خب الده�س
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معهد أريج: دورة تدريبية للعاملين يف سلطة جودة البيئة

يف  التطبيقية  االأب��ح��اث  معهد  املعلومات يف  برنامج تكنولوجيا  عقد 

البيئة  جودة  �سلطة  يف  العاملني  ا�ستهدفت  تدريبية  القد�س )اأريج( دورة 

جمال  يف  املعهد  طوره  الذي  النظام  وحتديث  ا�ستخدام  حول  الفل�سطينية، 

يف  �سناعية  من�ساأة   600 من  اأكرث  بيانات  اإدخال  مت  فقد  فل�سطني.  يف  ال�سناعة 

قاعدة املعلومات يف النظام، وذلك �سمن فعاليات م�سروع احلكم وتوليد املعرفة 

برنامج  ينفذه  والذي  الدويل  البنك  خالل  ومن  العاملي  البيئة  مرفق  من  املمول 

امل�سروع االأزرق. 

معهد اأريج ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ورشة نفايات يف الجامعة األميركية 
يف بيروت

�ــســكــل �أ�ـــســـاتـــذة مـــن �جلــامــعــة 

جمموعات  بـــريوت  يف  �لأمــريكــيــة 

بني  �لعلمية  �ملعارف  لتبادل  عمل 

�لبلديات و�ملنظمات غري �حلكومية، 

�ملثلى  �حللول  �إيجاد  ومتكينها من 

منها  تعاين  �لتي  �لنفايات  لأزمــة 

بريوت ومناطق جبل لبنان ب�سكل 

رئي�سي. ونظم �لفريق ور�سة عمل 

ح�سرها ممثلو 29 بلدية من �أنحاء 

�لبيئة  جمال  يف  ونا�سطون  لبنان، 

و�ملنظمات غري �حلكومية.

فار�س  ع�سام  معهد  مدير  وقــال 

و�لــ�ــســوؤون  �لعامة  لل�سيا�سات 

�لدكتور طارق  �لدولية يف �جلامعة 

لأزمــة  �لإيجابي  »�جلانب  مــري: 

على  �لقدرة  لديها  �أن  هو  �لنفايات 

وم�ستقل،  حقيقي  عام  ر�أي  خلق 

للمرة �لأوىل يف لبنان«. 

يف  �لطبي  �ملركز  من  ــرب�ء  خ ــام  وق

حول  �ملعلومات  بتبادل  �جلامعة 

�ملمار�سات �ل�سليمة �لتي من �ساأنها 

مع  �لأمر��س،  �نت�سار  من  حتد  �أن 

وعدم  �ل�سو�رع  يف  �لنفايات  تر�كم 

جمعها. وتناولت �لدكتورة ن�سرين 

رزق و�لدكتورة هبة �حلاج �مل�ساكل 

تن�ساأ  �أن  ميكن  �لــتــي  �ل�سحية 

و�لبكترييا  �لفريو�سات  تكاثر  عن 

نتيجة  و�لطفيليات  و�لفطريات 

من  ــا  ــذرت وح �لــنــفــايــات،  تكد�س 

على  حتتوي  لأنها  �لنفايات  حرق 

�حل�سرية  و�ملبيد�ت  �لبا�ستيك 

منها  تنبعث  كيميائية  ـــو�د  وم

�سموم خطرة يف �لهو�ء عند حرقها.

�لعلوم  كلية  يف  �لأ�ستاذة  و�أبــرزت 

م�سعود  مي  �لدكتورة  �ل�سحية 

�لنفايات  كميات  تخفي�س  �أهمية 

�أجل  من  تدويرها،  و�إعادة  �ملنتجة 

يعاين  بلد  يف  �ملطامر،  عمر  �إطالة 

ويرف�س  ــي  ــس �لأر�� يف  نق�س  مــن 

مــو�طــنــوه �إقــامــة مــطــامــر قــرب 

�سكنهم.

و�أو�سى �أ�ساتذة �جلامعة �مل�ساركون 

بعدم ر�س �أكو�م �لنفايات باملبيد�ت 

�لكل�س  �أن  �إىل  م�سريين  �ل�سامة 

�حل�سر�ت  لإبعاد  يكفي  �لأبي�س 

حتى يتم جمع �لنفايات. وتوجهو� 

»باإمكانهم  �أن  �لبلديات  روؤ�ساء  �إىل 

�لطائرة  �حل�سر�ت  من  �لتخفيف 

عرب ر�س �أنو�ع حمددة من �ملبيد�ت 

من  بالقرب  �ملــاأمــونــة،  �حل�سرية 

م�سادر �ملياه ويف �ملناطق �لرطبة �أو 

�مل�ستنقعات«.

اجلامعة االأمريكية يف بريوت ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بلدية أبوظبي تحجز سيارات مهجورة 

منذ  اأبوظبي  مدينة  بلدية  ر���س��دت 

مهجورة  �سيارة   4311 ال�سنة  هذه  بداية 

�سيارات،  مواقف  ويف  عامة  اأماكن  يف 

لتوعية  امل�ستمّرة  حملتها  �سمن  وذلك 

ترك  بعدم  االلتزام  باأهمية  اجلمهور 

ال�سيارات ملدة طويلة ويف حالة مزرية، ما ي�سّوه مظهر املدينة. ومت حجز 3282 �سيارة 

واأزيلت اأ�سباب خمالفة البقية، اإما بتنظيف املركبة، واإما بتحريكها من االأماكن التي 

ُر�سدت فيها. ورّحلت البلدية ال�سيارات التي ا�ستنفدت املهلة القانونية للتوقف اإىل 

منطقة احلجز، موؤّكدة متابعة االإنذارات التي ُتل�سق على ال�سيارات املهجورة بهدف 

اإعطاء اأ�سحابها مهلة ل�سحبها اأو حتريكها وتنظيفها من االأتربة املرتاكمة عليها.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

يف  البيئية  املواطنة  برنامج  احتفل 

للتنمية  الن�سائية  البحرين  جمعية 

 45 ال�  العاملي  االأر���س  بيوم  االإن�سانية 

لنقود«،  دورن���ا  »ح��ان  �سعار  حت��ت 

الفقرات  من  العديد  ت�سمن  حفل  يف 

ريا�س  ومب�ساركة  البيئية  التفاعلية 

االأطفال يف البالد.

يف  بيئتي«  رئي�سة »وحدة  واأل��ق��ت 

فيها  كلمة دعت  جعفر  جهاد  الربنامج 

جاء  ومم��ا  ال��ذك��رى،  ه��ذه  يف  للتاأّمل 

العيد؟  يوم  ع��ادة  تفعل  »م��اذا  فيها: 

تظهر اأنت واأف�سل �سديق لك يف اأف�سل 

االأر���س  كوكب  ظهر  هل  ولكن  حلة. 

تدعونا  الذي  النباتات  لنتاأمل  كذلك؟ 

احليوانات  اأو  البيئ��ة،  على  للحفاظ 

االن��ق��را���س،  اإىل  طريقها  يف  ال��ت��ي 

ول��ن��ت��اأم��ل اخل����ريات وال��ن��ع��م، هل 

االحتفال  فلنجعل  بوعي؟  ا�ستثمرناها 

قائمة  �سمن  من  عيدًا  االأر�س  بكوكب 

الأمنا  اجلميل  ولرنّد  ال�سنوية،  اأعيادنا 

االأر�س«.

جمعية البحرين الن�سائية 

للتنمية االإن�سانية ع�سو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

جمعية البحرين النسائية للتنمية 
اإلنسانية: »حان دورنا لنقود«
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�لــهــال«  »نــفــط  �سركة  �عــتــربت 

قطاع  �أن  �لأ�سبوعي  تقريرها  يف 

تن�سيط  على  قدرته  �أثبت  �لنقل 

ــني دول  �لــتــجــاريــة ب �لــعــاقــات 

يف  مبا�سر  دور  له  ــان  وك �لــعــامل، 

�سرعة تعايف �لقت�ساد�ت �ملت�سررة 

�لعاملية.  �ملال  �أزمة  تد�عيات  بفعل 

تركزت  �ل�ستثمار�ت  �أن  ولحظت 

به  تعد  ملا  �لنقل  قطاعات  يف  �أخــري�ً 

من عائد�ت مرتفعة.

ويتز�من ذلك مع �لن�ساط �مللحوظ 

�ل�سياحة  قــطــاع  ي�سجله  �لـــذي 

معلومات  ت�سري  �إذ  و�ل�سيافة، 

�أن  �إىل  �لعاملية  �ل�سياحة  منظمة 

بلغت  �لعامل  �ل�سياحة حول  حركة 

�أيار  بني  �سائح  مليون   500 نحو 

 2015 )�أغ�سط�س(  و�آب  )مــايــو( 

ور�أى  �ملئة.  يف   4.3 ن�سبته  بنمو 

حجم  يعك�س  ذلــك  �أن  �لتقرير 

و�ملطلوبة  �حلالية  �ل�ستثمار�ت 

كفاءة  لــرفــع  �ملقابلة  و�خلــطــط 

�ل�ستهاك وخف�س �لنبعاثات.

�ل�ستثمار�ت  ��ستمر�ر  موؤكد�ً  وبات 

يف قطاعات �لنقل حول �لعامل على 

م�ستوى و�سائل �لنقل وكفاءتها، يف 

حني تتجه دول كثرية �سو�ء كانت 

منتجة �أو م�ستهلكة مل�سادر �لطاقة 

لو�سائل  �لكفاءة  معايري  رفــع  �إىل 

فر�س  �إىل  �إ�ــســافــة  لديها،  �لنقل 

على  حملية  ومو��سفات  معايري 

�سركات ت�سنيع �ل�سيار�ت تتنا�سب 

برفع  �ملت�سلة  �ملحلية  �خلطط  مع 

�لكلية  �لطاقة  ��ستهاك  كــفــاءة 

يف  ي�ساعد  ما  �لنبعاثات،  وخف�س 

يف  ذلك  وياأتي  �ل�ستهاك.  خف�س 

قطاع  ��ستهاك  حجم  ــاد  �زدي ظل 

ودول  عمومًا  �لعامل  دول  يف  �لنقل 

�ملنطقة خ�سو�سًا.

و�أكد �لتقرير �أن �جلهود لرفع كفاءة 

�ملنطقة  دول  يف  �لطاقة  ��ستهاك 

�لعتبار  يف  �لأخــذ  مع  »�ستتو��سل 

�ل�ستهاك  خف�س  خطط  �ت�ساع 

ورفع كفاءته لت�سمل �لدول �ملنتجة 

حم�سورة  كانت  بعدما  للنفط، 

�لفرة  خــال  �مل�ستهلكة  بــالــدول 

�ملا�سية«.

ل  �حلالية  �لجتاهات  �أن  و�أو�سح 

على  �ملالية  �لأعباء  بخف�س  تت�سل 

�مل�ستوى  عند  �حلكومية  �ملو�زنات 

�لأ�سعار بقدر ما تتعلق  �حلايل من 

�لوطني  �لقت�ساد  كــفــاءة  برفع 

وبدء  و�لفقرية،  �لغنية  ــدول  �ل يف 

وتنويع  �ل�ستد�مة  معايري  �ختبار 

م�سادر �لدخل ب�سكل فعلي، بعيد�ً 

�حلكوميني  و�لدعم  �لتوجيه  من 

�لرئي�سية.  �لقت�سادية  للقطاعات 

�لــدول  حتقق  �أن  �لتقرير  وتوقع 

هذ�  يف  »جنــاحــًا  للنفط  �ملنتجة 

�ملجال ملا تتمتع به من قوة ومرونة 

�إمكانات  ومن  �قت�ساد�تها  �إد�رة  يف 

ومو�رد«.

نفط الهالل ع�سو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

نفط الهالل: معايير جديدة لرفع كفاءة قطاع النقل
جامعة الخليج العربي 

تناقش تحضيرات 
اتفاقية تغير املناخ 

يف  العربي  اخلليج  جامعة  نظمت 

تغري  »اتفاقية  بعنوان  ندوة  البحرين 

باري�س  اإىل  ليما  من  الطريق  املناخ: 

ال�سيخ  كر�سي  فعاليات  اإطار  يف   »2015

�سارك  البيئية.  للعلوم  االأكادميي  زايد 

الباحثني  م��ن  جمموعة  ال��ن��دوة  يف 

يف  واالإقليميني  الدوليني  واملخت�سني 

الدول  ومفاو�سي  املناخ  تغري  �سوؤون 

وخبري من �سكرتارية االتفاقية.

املجل�س  مع  بالتعاون  الندوة  نظمت 

وبرنامج  البحرين  يف  للبيئة  االأعلى 

االأمم  وبرنامج  للبيئة  املتحدة  االأمم 

تنوير  اإىل  وهدفت  االإمنائي،  املتحدة 

واملجتمع  الوطنية  االت�����س��ال  نقاط 

امل�ستوى  على  القرار  و�سناع  العلمي 

و�سريها  املفاو�سات  بعملية  الوطني 

االتفاق  م�سودة  يف  اخلالفية  والق�سايا 

حت�سري  كيفية  اإىل  اإ�سافة  اجلديد، 

على  امل�ستهدفة  امل�ساهمات  خطة 

ال�سعيد الوطني.

ناق�ست  عمل  ور���س  ال��ن��دوة  راف��ق��ت 

املناخ،  تغري  لق�سية  العلمي  االأ�سا�س 

املفاو�سات،  و�سري  ليما  عمل  وخطة 

الدول  يف  وتقييمه  ال�سعف  وجوانب 

والتخفيف  التكيف  وتدابري  العربية، 

وبناء  التمويل  وق�سايا  املحتملة، 

القدرات.

جامعة اخلليج العربي ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حلماية  �لكويتية  �جلمعية  ــدت  �أك

�لــبــيــئــة حــر�ــســهــا عــلــى �لــتــعــاون 

و�لتن�سيق مع �إد�رة �سرطة �لبيئة يف 

وز�رة �لد�خلية ب�ساأن ر�سد �ملخالفات 

�لبيئية يف �لباد.

للجمعية  �لعامة  �لأمــيــنــة  وقــالــت 

نظمت  �جلمعية  �إن  �لعقاب  وجد�ن 

�إد�رة  مدير  مع  تن�سيقيًا  �جتماعًا 

�سرطة �لبيئة �ملقدم ح�سني �لعجمي 

لبحث �سبل �لتعاون و�لتن�سيق بني 

�لعمل  حمـــاور  وو�ــســع  �جلــانــبــني، 

وخرب�ت  �إمكانات  حول  �مل�ستقبلي 

دعم  ــاه  جت �جلمعية  وجلــان  ــرق  ف

�سباط  ــال  ــم و�أع مــهــام  ومــ�ــســانــدة 

�سرطة �لبيئة وعنا�سرها.

�جلمعية  م�ساندة  �لجتماع  وتناول 

من خال تنظيم ور�س عمل ودور�ت 

ودعمها  �لبيئة  ل�سرطة  تدريبية 

و�أفــام  �سور  من  �لإعامية  باملو�د 

�لفطرية  �حلياة  جلنة  لدى  توثيقية 

ر�سد  وفريق  �لبيئي  �لإعــام  ومركز 

وحماية �لطيور يف �جلمعية.

وكان �لقر�ر �لوز�ري رقم 1126 ل�سنة 

2015 ن�س يف مادته �لأوىل على �إن�ساء 

الجمعية الكويتية لحماية البيئة تتعاون مع شرطة البيئة

�إد�رة �سرطة �لبيئة بحيث تتبع وكيل 

ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لد�خلية  وز�رة 

�ل�سرطة  هذه  وتخت�س  �لعام.  �لأمن 

و�لإجر�ء�ت  و�لرب�مج  �خلطط  باإعد�د 

و�لأد�ء  �لــكــفــاءة  لــرفــع  �لتنفيذية 

و�ل�ــســر�طــات  �لــقــو�نــني  وتطبيق 

و�لتن�سيق  �لــكــويــت،  يف  �لبيئية 

و�لتعاون ملر�قبة �لأفعال �لتي ت�سكل 

�لثاثة  بعنا�سرها  للبيئة  �نتهاكًا 

�لربية و�جلوية و�لبحرية.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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أخبار أفد

حملة »ألبا« لزراعة النخيل

البحرين  اأمل��ن��ي��وم  ���س��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 

امل�سوؤولية  مبادرات  يف  الرائدة  )األبا(، 

لزراعة  حملة  البحرين،  يف  االجتماعية 

بن�سر  التزامها  اإطار  يف  النخيل  اأ�سجار 

بيئة  على  واحلفاظ  اال�ستدامة  مبادرات 

ت�سمل  م�سهرها.  يف  و�سحية  خ�سراء 

نخيل  اأ�سجار  من   100 زراع��ة  احلملة 

اأرج��اء  يف  املوظفني  ب��اأي��دي  االأن�سجة 

امل�سهر خالل االأ�سهر املقبلة.

يف  االإداري  الفريق  مع  احلملة  انطلقت 

»األبا«،  عمال  نقابة  وممثلي  ال�سركة 

اأ�سجار  من  جمموعة  زراع��ة  متت  حيث 

وقال  امل�سهر.  اأنحاء  يف  االأن�سجة  نخيل 

االإنتاجية  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 

احلملة  هذه  »تعد  االأن�ساري:  عي�سى 

لزراعة اأ�سجار النخيل دلياًل ملمو�سًا على 

بيئة  على  باحلفاظ  امل�ستمر  األبا  التزام 

خ�سراء و�سحية. ونحن واثقون باأن هذه 

يف  الكبري  االأثر  لها  واملمار�سات  االأن�سطة 

تثقيف املوظفني وتوعيتهم باأهمية اتخاذ 

البيئة  على  واحلفاظ  البيئية  املبادرات 

وحمايتها من اأجل االأجيال امل�ستقبلية«.

االأن�سجة  نباتات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 

التي  الزراعية  التقنيات  اأح��دث  من  هي 

اخلاليا  زراعة  خالل  من  فعالياتها  اأثبتت 

متحكم  بيئة  يف  النباتية  واالأن�سجة 

اإنتاجها،  املراد  النباتات  ال�ستن�ساخ  بها 

مقارنة  الفوائد  من  العديد  ي�سمن  ما 

اأكرث  نباتات  كاإنتاج  التقليدية،  بالزراعة 

تبنت  وقد  ج��ودة.  اأف�سل  وثمار  �سحة 

اأ�سجار  ل��زراع��ة  التقنية  ه��ذه  ال�سركة 

النخيل بهدف حتقيق اأف�سل النتائج.

�سركة اأملنيوم البحرين )األبا( ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

وقعت �جلمعية �مللكية حلماية �لطبيعة ومتحف �أطفال �لأردن �تفاقية 

وتن�س  �ملتحف.  يف  �حليوي  �لتنوع  معرو�سات  ركن  لقامة  تعاون 

�لعامة  و�ملديرة  �لتي وقعها مدير عام �جلمعية يحيى خالد  �لتفاقية، 

�لهتمام  على  �ملتحف  موظفي  تدريب  على  �لدلق،  �سو�سن  للمتحف 

مبحتويات ركن �لتنوع �حليوي و�سمان جودة �ملعرو�سات و��ستد�متها.

وحماية  �لأردن  يف  �حليوي  �لتنوع  بجو�نب  �لتعريف  على  تن�س  كما 

بطريقة  �لركن  و�ن�ساء  �حلبارى،  طائر  ذلك  يف  مبا  �لنادرة،  ــو�ع  �لأن

حلماية  �ملبذولة  باجلهود  �لأطفال  لدى  �لوعي  م�ستوى  لرفع  تفاعلية 

�لتنوع �حليوي.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�سارك اأكرث من 100 طالب من »اأكادمييا 

)اأم�سي(  االإدارة«  حللول  الدولية 

هارفارد  من��وذج  »موؤمتر  يف  م��وؤخ��رًا 

ال�سرق االأو�سط« الذي عقد يف اجلامعة 

االأمريكية يف دبي. 

مبحاكاة  قاموا  اأي��ام  ثالثة  مدار  وعلى 

كمجل�س  الدولية،  املنظمات  من  عدد 

العربية،  الدول  وجامعة  الدويل،  االأمن 

اللجان  من  وعدد  االأفريقي،  واالحت��اد 

وذلك  االأمريكي،  للكونغر�س  التابعة 

عرب  حمورية  ق�سايا  معاجلة  بغر�س 

االبداع واملناظرة والديبلوما�سية. 

تنظمه  طالبي  ملتقى  امل��وؤمت��ر  وه��ذا 

العريقة،  االأمريكية  هارفارد  جامعة 

�سيا�سات  بتمثيل  الطالب  يلتزم  حيث 

يف  اإليهم  املوكلة  الدول  نظر  ووجهات 

هذه  خ��الل  وم��ن  املناظرة.  جل�سات 

الدول  �سيا�سات  على  يتعرفون  العملية 

يف  املوؤمترات  اأكرب  اأحد  وهو  ومواقفها. 

املهارات  بتعزيز  املعنية  االأو�سط  ال�سرق 

الطالبية.

يذكر اأن طالب مدار�س اأكادمييا الدولية 

املوؤمتر  هذا  يف  �ساركوا  االإدارة  حللول 

بعدد  وف��ازوا  املا�سيني  العامني  خالل 

فريق«  »اأف�سل  اأبرزها  اجلوائز،  من 

و»التميز ال�سريف« و»الفريق املتميز«.

اأم�سي ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

 الجمعية امللكية لحماية الطبيعة: طالب مدارس »أمسي« يف »نموذج هارفارد«
ركن للتنوع الحيوي يف متحف االطفال

اأعلنت دائرة النقل يف اأبوظبي عن درا�سة الإ�سدار توجيهات فنية تهدف اإىل اإعادة 

ويهدف  الطرق.  �سبكات  �سيانة  اأعمال  عن  الناجت  املك�سوط،  االأ�سفلت  ا�ستخدام 

امل�سروع اإىل تقييم االأثر البيئي واالقت�سادي ال�ستخدام هذه املواد املعاد تدويرها يف 

اأعمال اإن�ساء الطرق.

اأعمال  خملفات  كاأحد  املك�سوط،  االأ�سفلت  من  كبرية  كميات  وجود  ا�ستدعى  وقد 

ا�ستحداث  اأخرى،  وموؤ�س�سات  الدائرة  تنفذها  التي  الطرق  ل�سبكة  الدورية  ال�سيانة 

واإيجاد  املواد،  هذه  ا�ستغالل  اأجل  من  حمددة  فنية  وموا�سفات  توجيهية  مبادئ 

الطرق  و�سيانة  بناء  يف  وا�ستعمالها  تدويرها  باإعادة  منها  لال�ستفادة  عملية  �سبل 

على  وتنفيذها  اعتمادها  حال  يف  التوجيهات  هذه  و�ستعمل  اأخرى.  جماالت  يف  اأو 

اإىل  اإ�سافة  البعيدة،  املناطق  من  اجلديدة  املواد  نقل  عمليات  اأثر  من  التخفيف 

التقليل من نقل املخلفات الناجتة عن اأعمال ك�سط االأ�سفلت اإىل مكبات النفايات.

دائرة النقل � اأبوظبي ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

دائرة النقل يف أبوظبي: 
إعادة تدوير األسفلت املكشوط
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�مل�سري  �لـــوزر�ء  رئي�س  توجه 

بال�سكر  حملب  �إبر�هيم  �ملهند�س 

»جـــر�ل  �ــســركــة  ــوؤويل  ــس ــ� م �إىل 

�ملــبــذول  �جلــهــد  على  �لــكــريــك« 

�خلطة  يف  �لكهرباء  م�ساريع  يف 

توفري  عن  �أثمرت  �لتي  �لعاجلة، 

حل  يف  �ساهمت  منتجة  طــاقــة 

م�ساكل ف�سل �ل�سيف.

�لذى عقده  �للقاء  جاء ذلك خال 

حبايب،  نبيل  مع  �لوزر�ء  رئي�س 

جر�ل  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�لكريك يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط 

و�سفيان  وتركيا،  �أفريقيا  و�سمال 

�لتنفيذي  �لرئي�س  تون�س،  بن 

�سرق  �سمال  منطقة  يف  لل�سركة 

�لكهرباء  وزير  بح�سور  �أفريقيا، 

�مل�سري �لدكتور حممد �ساكر.

�إىل  �سافر  كلما  �أنــه  حبايب  و�أكــد 

كيف  ي�ساألونه:  �لعامل  يف  دولــة 

كيف  مــ�ــســر؟  يف  ـــك  ذل فعلتم 

�لكميات  هــذه  �إنتاج  ��ستطعتم 

ووجه  �لوجيزة؟«  �لفرة  هذه  يف 

على  ــوزر�ء  �ل رئي�س  �إىل  �لتهنئة 

جناح خطط مو�جهة هذ� �ل�سيف 

�لتي و�سعتها �حلكومة �مل�سرية.

ي�ستمر  بــــاأن  حمــلــب  وطــالــب 

و�حلكومة  �ل�سركة  بني  �لتعاون 

يف خمتلف �ملجالت، فعلى �سبيل 

تتوىل  ــاأن  ب توجيه  هناك  �ملــثــال 

وز�رة �لكهرباء تطوير »م�ست�سفى 

�لكهرباء«، يف ظل �هتمام �حلكومة 

و�لتعليم.  �ل�سحة  مبلفات  حاليًا 

ولدى �سركة جر�ل �لكريك خربة 

ل  فلماذ�  �ل�سحة،  قطاع  يف  كبرية 

تتعاون مع وز�رة �لكهرباء يف هذ� 

�مل�سروع؟ و�أبدى م�سوؤولو �ل�سركة 

�لكامل  دعمهم  و�أكدو�  ترحيبهم، 

تطوير  �أعمال  يف  �لكهرباء  لوز�رة 

»م�ست�سفى �لكهرباء«.

�لهتمام  �لوزر�ء  رئي�س  وجه  كما 

و�لفنيني  �ملهند�سني  بتدريب 

ت�سنيع  يكون  ــاأن  وب �مل�سريني، 

�أن  مــوؤكــد�ً  م�سر،  يف  �ملــولــد�ت 

لتقدمي  ��ستعد�د  على  �حلكومة 

يف  لل�سركة  �لكاملة  �مل�ساندة 

خططها للت�سنيع يف م�سر.

و�أكـد م�سوؤولو جـر�ل �لكريـك �أن 

كـل �مل�ساريع �لتي نفذتها �ل�سركة 

مقاولت  ب�سركـات  متت  م�سر  يف 

بكفـاءة  م�سيدين  مــ�ــســريــة، 

موؤكدين  �مل�سريني،  �ملهند�سني 

وتخ�سي�س  بالتدريب  �هتمامهم 

متويل للتدريب.

م�ساريع  لديهم  �أن  �إىل  و�أ�ــســارو� 

 300 تنفيذ  منها  م�سر،  يف  �أخرى 

�ملحافظات  يف  مياه  حتلية  حمطة 

يف  م�ساريع  �إىل  �إ�سافة  �ملختلفة، 

قطاع �ل�سحة.

�سركة جرنال الكرتيك ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

مصر تشكر جنـرال إلكتريك ىلع تعاونها يف مشاريع الكهرباء

»اليد الخضراء« تعّمم زراعة النباتات العطرية يف لبنان

املهملة،  الطبيعة  موارد  من  واالإفادة  اال�ستدامة  معادلة  اخل�سراء  اليد  جمعية  تبّنت 

اأهمها الغطاء النباتي، مع  اأن مناطق لبنان تتميز برثوات مهملة ومن�سية،  خ�سو�سًا 

وجود مئات االأنواع من النباتات العطرية والرحيقية والطبية. لذلك حددت اجلمعية 

اأهدافًا يف جمال حتقيق دخل للمواطن �سمن م�ساريع ميكن اإدراجها �سمن »الزراعة 

امل�ستدامة« تعتمد اأنواعًا من النباتات كزراعات بديلة.

املناطق  خمتلف  يف  الربي  الزعرت  وتدجني  زراعة  تعميم  يف  اجلمعية  جناح  فبعد 

عدة  اأنواعًا  ي�ستهدف  م�سروع  يف  انطلقت  املحلية،  بال�سوق  االنتاج  وربط  اللبنانية 

يف  والتنموية«  البيئية  البحوث  »مركز  مع  بالتعاون  والعطرية،  الطبية  النباتات  من 

جامعة بريوت العربية التي �سّرعت للجمعية اأبوابها وخمترباتها يف الدبية )ال�سوف( 

الغذائية  اأهميتها  اإىل  ت�ساف  اقت�سادية  قيمة  متثل  النباتات  فهذه  )البقاع(.  وتعنايل 

هذا  اأن  علمًا  والتطبيب،  بالعالج  يتعلق  ما  يف  ال�سعبي  املوروث  من  بعيدًا  وال�سحية، 

االأمر �سيكون الحقًا مو�سع درا�سة يف كلية ال�سيدلة يف اجلامعة.

جمعية اليد اخل�سراء ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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هدية مصر الى العالم
افتتاح قناة السويس الجديدة
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اال�سماعيلية  ـ »البيئة والتنمية«

توا�سل  هدية  م�سر  تقدمه  الكبري  االإجناز  »هذا 

ح�ساري بني ال�سعوب ولتنمية التجارة الدولية... 

قناة ال�سوي�س اجلديدة هدية م�سر اإىل العامل«.

بهذه الكلمات د�سن الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي 

اإيذانًا   ،2015 )اأغ�سط�س(  اآب   6 يف  اجلديدة  ال�سوي�س  قناة 

يف  كلمته  خالل  واأ�ساف  فيها.  املالحي  املجرى  ازدواج  ببدء 

دويل  بح�سور  اال�سماعيلية  يف  اأقيم  الذي  االفتتاح  حفل 

وعربي عايل امل�ستوى: »ننت�سر على االإرهاب باحلياة، وعلى 

الكراهية باحلب«.

فدّوت  اجلديدة،  القناة  ت�سغيل  بدء  اأمر  ال�سي�سي  ووقع 

�سافرات البوارج التي عربت متقاطعة يف القناتني.

االأحمر،  بالبحر  املتو�سط  البحر  ال�سوي�س  قناة  تربط 

ما  وموفرة  واأوروبا،  اآ�سيا  بني  للمالحة  طريق  اأ�سرع  لة  م�سكِّ

من  املئة  يف   8 ت�سهد  وهي  ال�سفر.  وقت  من  يومًا   15 معدله 

حركة املالحة العاملية. وتديرها هيئة قناة ال�سوي�س، اململوكة 

بالكامل للحكومة امل�سرية منذ تاأميمها عام 1956.

الكربى  امل�ساريع  من  هو  ال�سوي�س  قناة  تطوير  وم�سروع 

اإنعا�س  على  االنتخابية  حملته  يف  ركز  الذي  لل�سي�سي، 

االأ�سبق  الرئي�س  اطاحة  منذ  املتدهور  امل�سري  االقت�ساد 

ح�سني مبارك اإثر ثورة �سعبية مطلع 2011. ويهدف ت�سغيل 

حلركة  اال�ستيعابية  القدرة  م�ساعفة  اىل  اجلديد  املجرى 

يكون  اأن  ال�سوي�س  قناة  هيئة  وتتوقع  القناة.  يف  املالحة 

 ،2023 بحلول  يوميًا  القناة  عبور  �سفينة   97 نحو  و�سع  يف 

القناة  و�ست�سمح  �سفينة.   49 البالغ  احلايل  العدد  �سعفا  اأي 
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ال�سي�سي يعرب القناة اجلديدة 

على �سفينة »املحرو�سة« مع طفل 

م�ساب بال�سرطان يف حفل 

االفتتاح. وكانت »املحرو�سة« 

اأول �سفينة عربت قناة ال�سوي�س 

عند افتتاحها عام 1869 وعلى 

متنها اخلديوي ا�سماعيل وعدد 

من ملوك واأمراء اأوروبا



اأيلول/ت�رشين الأول 2015 چهللا 38

الثالث  �سنو�سرت  امل�سري  الفرعون  با�سر  امليالد:  قبل   1849 ـ   1887

النيل  نهر  عرب  االأحمر  بالبحر  املتو�سط  البحر  لو�سل  كربى  حماولة  اأول 

وروافده.

1310 ق.م: بعد التخلي عن »القناة« ب�سبب ان�سدادها بالغرين املرت�سب، 

اأعاد الفرعون �سيتي االأول فتحها.

ال�سمايل  والطرف  للنيل  البيلوزي  الفرع  بني  قناة  بناء  مت  ق.م:   610

للبحريات املرة اأثناء حكم نيخو الثاين.

ق.م: با�سر ملك الفر�س داريو�س االأول م�سروعًا الإعادة بناء  522 ـ 486 

القناة بعد اأن اأ�سبحت يف حالة �سيئة جدًا. وميكن م�ساهدة قناة داريو�س 

حاليًا على طول وادي الطميالت.

285 ـ 246 ق.م: يروى اأن بطليمو�س الثاين فيالدلفو�س مدد القناة اإىل 

البحر االأحمر.

من  االأوىل  ال�سنوات  خالل  القناة  عن  التخلي  بعد  ميالدية:   117 ـ   98

احلكم الروماين، اأعاد االإمرباطور الروماين تراجان بناءها.

االإ�سالمي  الفتح  اأخرى بعد  القناة مرة  العا�س بناء  اأعاد عمرو بن   :640

مل�سر.

الفرن�سي نابوليون بونابرت يف بناء �سيغة من  1799: فكر االإمرباطور 

عدوة  على  ا�سرتاتيجية  جتارية  اأف�سلية  الإحراز  احلديثة،  ال�سوي�س  قناة 

فرن�سا بريطانيا. لكن مت التخلي عن الفكرة ب�سب �سوء ح�سابات امل�ساحني 

التي اأدت اإىل االعتقاد اأن فارق م�ستوى املياه بني البحر املتو�سط والبحر 

االأحمر كبري جدًا بحيث يتعذر النجاح يف بناء القناة.

»�سان  با�سم  تعرف  الفرن�سيني  املثقفني  من  جمموعة  اأعربت   :1833

�سيمونيان« عن اهتمام متجدد بالقناة، مع اأن وايل م�سر يف ذلك الوقت 

حممد علي با�سا  مل يهتم بالفكرة.

1846: كلفت املجموعة الفرن�سية فريقًا بدرا�سة فكرة بناء قناة ال�سوي�س.

املزاعم  بوردالو  اأدريان  بول  الفرن�سي  املدين  املهند�س  دح�س   :1847

ال�سابقة باأن الفارق يف م�ستوى املياه بني البحر املتو�سط والبحر االأحمر 

قوية  بريطانية  معار�سة  هناك  كانت  ولكن  القناة.  اكتمال  مينع  �سوف 

للم�سروع املقرتح، ومل يقتنع حممد علي بالفكرة.

دو  فردينان  الفيكونت  الفرن�سي  واملهند�س  الديبلوما�سي  اأقنع   :1854

لي�سـيب�س وايل م�سر �سعيد با�سا بالدخول يف امل�سروع.

ُ�سندت اإىل »ال�سركة العاملية لقناة ال�سوي�س البحرية« مهمة �سق 
1858: اأ

لتنتقل  عامًا،   99 ملدة  املائي  املمر  ت�سغيل  تخّولها  اتفاقية  مبوجب  القناة 

امللكية بعدها اإىل م�سر.

1859: بداأت عمليات احلفر يف 25 ني�سان )اأبريل(.

1862: مت اإجناز اجلزء االأول من القناة.

1863: ُعلق العمل يف امل�سروع بعدما خلف ا�سماعيل با�سا �سعيد با�سا.

م�سروع  تواجه  التي  امل�ساكل  حلل  دولية  جلنة  تاأ�سي�س  مت   :1864

ال�سـويـ�س.

1869: اأجُنزت قناة ال�سوي�س يف عهد اخلديوي ا�سماعيل.

يف  م�سرية  م�سالح  متلكها  القناة  يف  ح�س�سًا  بريطانيا  ا�سرتت   :1875

مقابل نحو 400 األف جنيه ا�سرتليني ب�سبب ديون خارجية.

1888: مت توقيع اتفاقية الق�سطنطينية التي �سمحت ل�سفن جميع الدول 

بعبور القناة يف اأوقات ال�سلم واحلرب.

من  بريطانيا  مكنت  التي  م�سرية  ـ  االأنكلو  املعاهدة  توقيع  مت   :1936

االحتفاظ بقوة ع�سكرية على طول منطقة قناة ال�سوي�س.

1954: بعد مطالبة القوميني امل�سريني باأن تخلي بريطانيا القناة، وقع 

ان�سحابًا  بريطانيا  تبداأ  اأن  على  تن�س  �سنوات  �سبع  ملدة  اتفاقية  البلدان 

تدريجيًا.

اأدى  مما  القناة،  بتاأميم  عبدالنا�سر  جمال  امل�سري  الرئي�س  قام   :1956

واإ�سرائيل،  وفرن�سا  بريطانيا  من  م�سر  على  الثالثي«  »العدوان  اإىل 

فاأغلقت القناة ملدة �سنة.

اإ�سرائيل،  مع  م�سر  حرب  ب�سبب  الثانية  للمرة  القناة  اغالق  مت   :1967

وظلت مغلقة حتى 1975.

1975: اأعيد فتح القناة للمالحة يف 5 حزيران )يونيو(.

خطة  )اأغ�سط�س(  اآب  يف  امل�سرية  ال�سوي�س  قناة  هيئة  اأعلنت   :2014

طموحة لتعميق القناة وا�ستحداث ممر جديد بطول 35 كيلومرتًا يتفرع 

من القناة الرئي�سية.

2015: افتتحت قناة ال�سوي�س اجلديدة يف 6 اآب )اأغ�سط�س(.

السنين السويس ىلع مر  قناة 

اجلديدة ب�سري ال�سفن يف االجتاهني، االأمر الذي �سيخف�س 

مدة انتظارها من 18 �ساعة اىل 11 �ساعة.

كيلومرتًا.   35 اجلديد  املوازي  املائي  املمر  طول  يبلغ 

مت  التي  االأ�سلية  القناة  من  كيلومرتًا   37 اإىل  وباال�سافة 

 72 للقناة  االإجمايل  الطول  ي�سبح  وتو�سيعها،  تعميقها 

كيلومرتًا، تتيح لل�سفن االإبحار يف االجتاهني.

عرب  عامل،  األف   45 نحو  اجلديدة  القناة  اإن�ساء  يف  �سارك 

الهيئة  اأ�سرفت  واأجنبية  وعربية  حملية  مقاوالت  �سركة   82

وا�ستخدمت  اأعمالها.  على  امل�سلحة  القوات  يف  الهند�سية 

4500 اآلية يف اأعمال احلفر. 

املائي  املمر  باإجناز   2014 عام  اأمر  ال�سي�سي  الرئي�س  وكان 

مقدرة  كانت  �سنوات  ثالث  من  بداًل  �سنة،  خالل  اجلديد 

كلفته  بلغت  الذي  ال�سخم  امل�سروع  هذا  ولتمويل  لتنفيذه. 

املواطنني  من  املبلغ  احلكومة  جمعت  دوالر،  باليني   8.5

امل�سريني، الذين ا�سرتوا �سندات ا�ستثمار تدر اأرباحًا ف�سلية 

بن�سبة 12 يف املئة.

وتاأمل احلكومة اأن يوؤدي افتتاح القناة اجلديدة اىل زيادة 

حاليًا  دوالر  بليون   5.3 من  ال�سوي�س  لقناة  ال�سنوية  الواردات 

مليون  خلق  يف  ت�ساهم  واأن   ،2023 �سنة  دوالر  بليون   13 اإىل 

■ فر�سة عمل جديدة.   

امل�سدر: هيئة قناة ال�سوي�س
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قرى مغربية
تشرب من الضباب



»املطر عندنا هو الضباب« 

قال عيسى الدرهم رئيس 

جمعية دار سيدي حماد 

التي نصبت شباكًا لجمع 

مياه الضباب وإيصالها إلى 

القرى الجبلية العطشى
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زكريا �شكراللـه )�سيدي اإيفني، املغرب (

ماء  اإىل  ال�سباب  حتويل  على  قائمة  ب�سيطة  فكرة 

غرب  جنوب  يف  قرى  خم�س  �سكان  حياة  غريت 

املغرب، اإذ جنبتهم م�سقة قطع ع�سرات الكيلومرتات كل يوم 

جللب ماء ال�سرب من اآبار بعيدة.

جبل  قمة  فوق  البحر،  �سطح  عن  مرتًا   1225 ارتفاع  فعلى 

�سيدي  ملدينة  متاخمة  قرى  خم�س  على  املطل  بومتزكيدة 

ال�سباب  م�سار  معرت�سة  �سخمة  �سبكة   40 انت�سبت  اإيفني، 

املاء  لقطرات  »فخًا«  ت�سكل  ال�سباك  هذه  اجلبل.  على  املخيم 

املتكثفة يف ال�سباب، »حت�سدها« با�ستمرار، لتخلط مع مياه 

االآبار وتنقل عرب االأنابيب اإىل القرويني القاطنني يف القرى 

عند �سفح اجلبل.

حماد  �سيدي  »دار  جمعية  رئي�س  الدرهم،  عي�سى  يقول 

نظام  اأكرب  ببناء  تفاخر  التي  والثقافة«  والرتبية  للتنمية 

حل�ساد ال�سباب وتوزيعه يف العامل وتعليم ال�سكان املحليني 

على  مبا�سرة  واحل�سول  �سنبور  فتح  اإن  ا�ستعماله،  طريقة 

مياه عذبة يف هذه املنطقة اجلبلية �سبه القاحلة يعترب »ثورة« 

يف نظر ال�سكان. وي�سيف: »املطر عندنا هو ال�سباب«.

يف قرية اإيد عا�سور، وهي اإحدى القرى اخلم�س امل�ستفيدة 

�ساعات  اأربع  يقطعون  واالأطفال  الن�ساء  كانت  امل�سروع،  من 

من  املياه  على  للح�سول  واإيابًا،  ذهابًا  املتو�سط،  يف  يوميًا 

االآبار. ويت�ساعف هذا الوقت مع ف�سل ال�سيف حني ت�سبح 

املياه اأكرث ندرة.

املا�سي  يف  معاناتها  عامًا(   47( بوخلف  م�سعودة  تروي 

قائلة: »كنت اأمالأ وعاءين �سعة الواحد منهما 20 ليرتًا، اأربع 

لدينا  الأن  تكفينا  تكن  مل  الكمية  هذه  لكن  اليوم،  يف  مرات 

بع�س االأبقار«.

عقدين  نحو  قبل  ال�سباب«  »ح�ساد  تقنية  ا�ستخدام  بداأ 

ال�سباب  كثافة  حيث  ت�سيلي،  يف  االأنديز  جبال  قمم  يف 

غري   Fog Quest منظمة  طورتها  وقد  ال�ستغالله.  منا�سبة 

احلكومية وجربتها يف عدد من بلدان العامل مثل غواتيماال 

والبريو وناميبيا، وهي ت�ستخدم االآن يف املغرب للمرة االأوىل 

يف �سمال اأفريقيا. وقد اختار امل�سرفون على امل�سروع منا�سبة 

اأنابيب  لفتح  )مار�س(  اآذار   21 يف  للمياه«  العاملي  »اليوم 

نحو  منها  ا�ستفاد  التاريخ  ذلك  ومنذ  ال�سباب.  مبياه  التزويد 

مئة منزل.

اأن  املبادرة،  هذه  وراء  كان  الذي  الدرهم،  عي�سى  وي�سرح 

نتيجة  املغرب  يف  ال�سباب  »كثافة  هو  جناحها  يف  ي�ساعد  ما 

والتيارات  املرتفع  اجلوي  ال�سغط  هي  اأ�سا�سية  عوامل  ثالثة 

ح�ساد ال�سباب  يف

جبل بومتزكيدة

يف جنوب غرب املغرب
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اأن  ويو�سح  اجلبال«.  ت�سكله  الذي  واحلاجز  الباردة  الهوائية 

التقاط ال�سباك ملياه ال�سباب هو جمرد تقليد للطبيعة، متامًا 

م�سيفًا  ال�سغرية،  املاء  قطرات  العنكبوت  �سبكة  تلتقط  كما 

املياه  على  احلفاظ  من  متكننا  للبيئة،  �سديقة  تقنية  »هذه 

اإىل  اإ�سافة  لال�ستنزاف«،  تتعر�س  التي  املنطقة  يف  اجلوفية 

خا�سة  ال�سهاريج،  من  و�سرائها  املياه  فواتري  قيمة  تخفي�س 

يف اأوقات اجلفاف.

اإن  عا�سور  اإيد  قرية  من  �سو�سان  ح�سني  ال�ساب  ويقول 

�سراء املياه من ال�ساحنات ال�سهريجية كان يكلف 150 درهمًا 

�سيدي  »دار  جمعية  وبح�سب  ليرت.   5000 لكل  دوالرًا(   15(

حماد«، فاإن مياه ال�سباب هي اأرخ�س بثالثة اأ�سعاف، حتى 

لو دفع ال�سكان م�ساهمة رمزية هي 20 درهمًا للح�سول على 

عّداد يعمل بالبطاقات املدفوعة م�سبقًا.

اأن�سطة  يف  اأوقاتهم  من  ي�ستفيدون  القرى  �سكان  وبات 

االأركــان  �سجر  ثمار  قطف  مثل  للدخل،  مــدرة  اقت�سادية 

الطبخ  يف  ت�ستخدم  التي  الثمينة  زيوتها  وا�ستخال�س 

�سناعة  يف  لت�ستخدم  اخلارج  اإىل  وت�سدر  باجللد  والعناية 

م�ستح�سرات جمالية و�سيدالنية.

يقول حل�سن حمو علي )54 عامًا(: »مل تعد ن�ساوؤنا وبناتنا 

يرهقن اأنف�سهن بتاأمني املياه كما يف املا�سي. باإمكانهن اليوم 

نوفره،  الذي  وبالوقت  اأمان.  يف  وهن  املدر�سة،  اإىل  الذهاب 

ميكن اأن ندفع ثمن �سنة كاملة من مياه ال�سرب باإنتاج قنينة 

واحدة من زيت االأركان«.

وتطمح جمعية »دار �سيدي حماد« يف خطوة م�ستقبلية 

يف  القرى  من  ممكن  عدد  اأكــرب  على  التجربة  تعميم  اإىل 

ب�سباك  حاليًا  امل�ستعملة  ال�سباك  اإبدال  تعتزم  كما  املنطقة. 

كيلومرتًا   120 اإىل  �سرعتها  ت�سل  التي  للرياح  مقاومة  اأخرى 

■ يف ال�ساعة. 

مواطن ي�ستقي من

�سنبور ال�سباب

يف قرية اإيد عا�سور

عي�سى الدرهم، رئي�س 

جمعية دار �سيدي 

حماد للتنمية والرتبية 

والثقافة، اأمام اإحدى 

�سبكات نظام ح�ساد 

ال�سباب الذي اأقامته 

اجلمعية

AFP :ال�سور
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ريا�ض �شعباني )اجلزائر(

ي�شهده  الذي  الهائل  العمراين  التو�شع  ظل  يف 

املوارد  اإىل  الدول  حاجة  تزداد  اليوم،  العامل 

املوارد  اأكرث  ثالث  يعد  الذي  الرمل،  راأ�شها  وعلى  الطبيعية 

وت�شري  واملاء.  الهواء  بعد  العامل  يف  ا�شتهالكًا  الطبيعية 

معدالت  ارتفاع  اىل  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  تقديرات 

اال�شتهالك العاملي للرمل واحل�شى اإىل حدود 40 بليون طن 

خالئط  يف  الكمية  هذه  اأرباع  ثالثة  نحو  وي�شتخدم  �شنويًا، 

مرتًا.   27 بعلو  االأر�ض  يلف  حائط  لبناء  يكفي  ما  االإ�شمنت، 

ت�شتخرج  »الرمال  اأن   2014 عام  للربنامج  تقرير  يف  وجاء 

بوترية اأ�شرع كثريًا من جتددها... وهي اأندر مما نعتقد«.

ا�شتغالله  �شوء  اإىل  اأدت  الرمل  اإىل  املتزايدة  احلاجة  هذه 

ونهبه يف اأماكن كثرية، بطريقة ت�شببت يف اإحداث اختالل 

يف التوازن البيئي.

حيال  اخلطر  ناقو�ض  البيئة  خرباء  دق  اجلزائر،  يف 

يف  البحري  االإيكولوجي  النظام  يواجهها  التي  التهديدات 

عرب  والكثبان  ال�شواطئ  رمال  اقتالع  ظاهرة  تنامي  ظل 

تهديدًا  ت�شكل  باتت  ظاهرة  وهذه  ال�شاحلي.  ال�شريط 

املختلفة  البيئية  التاأثريات  جانب  فاإىل  ولالإن�شان،  للطبيعة 

ت�شكل �شاحنات النهب التي تعمل لياًل تهديدًا �شريحًا حلياة 

ال�شكان.

الق�شايا  مئات  �شهريًا  اجلزائرية  االأمنية  الدوائر  وت�شجل 

كما  الـ14،  ال�شاحلية  الواليات  عرب  الرمال  بنهب  املتعلقة 

الرمال.  ناهبي  من  املئات  وتوقف  ال�شاحنات  ع�شرات  حتجز 

هذه  اأن  اإال  واالأمنية،  الرقابية  االإجراءات  ت�شديد  رغم  وعلى 

الظاهرة ت�شهد تناميًا خطريًا جعلها حمل اهتمام ال�شلطات 

العليا.

ثروة طبيعية وخط دفاع للبر
اجلزائر  يف  ال�شمالية  املدن  ت�شهده  الذي  العمراين  التو�شع 

منح  يف  امل�شجل  النق�ض  ومع  الرمل.  على  الطلب  �شاعف 

نهب الرمال
يهدد شواطئ الجزائر

ظاهرة خطيرة 
متنامية رافقت 
تضاعف الطلب 
وتقييد تراخيص 

مقالع الرمال 
وازدياد بطالة 

الشباب
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رمال جمروفة

على �ساطئ تا�سو�ست

�سمال العا�سمة اجلزائر يف  البطالة  دائرة  وات�شاع  الرمال  مقالع  ا�شتغالل  تراخي�ض 

اأو�شاط ال�شباب، تنامت ظاهرة نهب رمال ال�شواطئ بطريقة 

ع�شوائية من قبل �شباب ال يدركون العواقب املرتتبة عن مثل 

هذه االأفعال.

الرمال  اإن  بوزيان  مهماه  الدكتور  البيئي  الباحث  يقول 

اأحد  وهي  و�شياحية،  وجمالية  طبيعية  ثروة  ال�شاطئية 

على  البحار  مياه  هجوم  متنع  التي  الطبيعية  احلواجز 

ال�شاحلية  للبنية  تغيري  اأو  م�شا�ض  اأي  فاإن  »لذلك  الياب�شة، 

من خالل اجتثاث هذه الرمال �شوف يت�شبب يف تدفق مياه 

يت�شبب  ما  املحاذية،  الزراعية  اأو  الغابية  املناطق  نحو  البحر 

على  لذلك  ال�شلبية  والتاأثريات  امللوحة  ن�شبة  ارتفاع  يف 

البنية احليوية من حيوانات ونباتات«. وقد �شهدت ع�شرات 

تراجعًا  ال�شواطئ  من  القريبة  اخل�شبة  الزراعية  الهكتارات 

يف ال�شنوات االأخرية بفعل هذه العوامل، التي �شاهمت اأي�شًا 

يف تقل�ض م�شاحات زراعة اخل�شر والفواكه.

هذا  واإزاحة  ال�شواطئ  لرمال  املفرط  اال�شتغالل  يوؤدي 

احلاجز الطبيعي اإىل اإحداث اختالل يف التوازن البيئي، من 

العذبة.  اجلوفية  املياه  اإىل  املاحلة  البحر  مياه  ت�شرب  خالل 

من  اأو�شع  م�شاحات  لي�شمل  ذلك  امتداد  من  بوزيان  ويحذر 

مكانه  وحتل  امللوحة،  بفعل  يتدهور  الذي  النباتي  الغطاء 

كما  الظروف.  تلك  مثل  يف  النمو  على  القدرة  متلك  نباتات 

يف  تعي�ض  التي  احليوانية  الرثوة  تكاثر  من  اأي�شًا  ذلك  يحد 

مع  املرجانية،  الرثوة  وكذلك  ال�شاطئ،  وعلى  ال�شواحل 

والنباتية  احليوانية  االأنواع  من  العديد  انقرا�ض  اإمكانية 

البحرية.

ولعل اخلطر االأكرب هو املد البحري املتزايد على الياب�شة، 

اأخرى  عوامل  جانب  اإىل  الطبيعي،  احلاجز  تراجع  بفعل 

واختفاء  ال�شاحلي  ال�شريط  م�شاحة  تقل�ض  يف  �شاهمت 

املنظر  ت�شويه  عن  ناهيك  ال�شواطئ.  عرب  الرملية  الكثبان 

�شياحية،  مقا�شد  تعترب  التي  املناطق  لهذه  اجلمايل 

جيجل  غرار  على  ال�شرقية  الواليات  بع�ض  يف  خ�شو�شًا 

و�شكيكدة.

اجراءات ملحاربة نهب الرمال
الع�شر  ال�شنني  مدى  على  ال�شاحل  حماية  مو�شوع  كان 

و�شعته  التي  اجلزائرية،  ال�شلطات  اهتمام  حمل  املا�شية 

اأثره  اإىل  نظـرًا  جـدًا«  »اال�شرتاتيجيـة  امللفـات  خـانـة  �شمن 

البيئي واأهمية الو�شط البحري وال�شاحلي يف حتقيق التنمية 

االجتماعية واالقت�شادية.

رمال  نهب  حماربة  مهمة  عاتقها  على  ال�شلطات  واأخذت 

املتكاملة  لالإدارة  وطنية  ا�شرتاتيجية  وو�شع  ال�شواطئ، 

للمناطق ال�شاحلية. فعقدت ندوات وطنية ودولية ح�شرها 

االآليات  مناق�شة  متت  حيث  دوليون،  بيئيون  خرباء 

الطبيعية  املوارد  بحماية  الكفيلة  والتنظيمية  الت�شريعية 

على  متتد  حمكمة  اأمنية  خطة  وفق  وال�شاحلية،  البحرية 

والذي  كيلومرتًا،   1622 بنحو  املقدر  ال�شاحلي  ال�شريط  طول 

من  املئة  يف   37 بنحو  قدرت  مرتفعة  �شكانية  كثافة  يعرف 

جمموع التعداد ال�شكاين للجزائر.

التي  للموؤهالت  نظرًا  املناطق،  لهذه  حق  البالغ  االهتمام 

الزراعية  القيمة  ذات  االأرا�شي  نوعية  خ�شو�شـًا  متيزها، 

ال�شياحية  واملوؤهالت  ال�شناعية  القدرات  جانب  اإىل  العالية، 

التي ميكن اأن جتعل منها قطبًا �شياحيًا جاذبًا. كما تتوجب 

ال�شريط  طول  على  والنباتية  احليوانية  االأنواع  حماية 

اال�شرتاتيجية  ملتابعة  يقظة«  »نظام  و�شع  مع  ال�شاحلي، 

البيئي  والنظام  الرملية  ال�شواطئ  حماية  اإىل  الرامية 

■ البحري. 
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اأبوظبي ـ  البيئة والتنمية

يف  والتكنولوجيا  للعلوم  م�شدر  معهد  يعمل 

اأبوظبي على تطوير جهاز لرت�شيد ا�شتهالك املياه، 

�شمن  الو�شوء  مياه  يف  االإ�شراف  م�شكلة  معاجلة  بهدف 

امل�شاجد يف االإمارات.

ومن املتوقع اأن ي�شاهم هذا اجلهاز يف توفري ما ي�شل اإىل 

95 يف املئة من املياه امل�شتخدمة يف الو�شوء. وقد مت تركيبه 

�شهر  خالل  اأبوظبي  العا�شمة  م�شاجد  من  عدد  مغا�شل  يف 

و�شل  ومت  املياه.  توفري  على  قدرته  الختبار  املا�شي  رم�شان 

كل  يف  اال�شتهالك  لقيا�ض  بعدادات  كلها  املغا�شل  اأنابيب 

باملقارنة  اجلهاز  يحققه  الذي  التوفري  حجم  لتحديد  اأنبوب، 

مع املغا�شل التي مل يركب فيها.

الهند�شة  اأ�شتاذ  اجلابري،  اأحمد  الدكتور  واأو�شح 

اجلهاز:  تطوير  على  يعمل  الذي  املواد  وهند�شة  امليكانيكية 

خالل  امل�شلني  اأعداد  يف  كبريًا  ازديادًا  امل�شاجد  »ت�شهد 

اجلهاز  الختبار  االأن�شب  الوقت  يجعله  وهذا  رم�شان،  �شهر 

تركيبه  و�شهولة  كلفته  بانخفا�ض  ميتاز  الذي  اجلديد، 

خالل  املهدرة  املياه  كمية  تقلي�ض  على  وقدرته  وا�شتخدامه 

عملية الو�شوء«.

يتيح اجلهاز للم�شتخدم معرفة كمية املياه التي ي�شتهلكها 

وميكن  هدرها.  من  ويحد  فيها  يقت�شد  لكي  الو�شوء،  اأثناء 

اإجراء تغيريات  اإىل  و�شله ب�شهولة باملغا�شل من دون حاجة 

يف التمديدات.

يحدد اجلهاز كمية مياه الو�شوء بـ 1.2 ليرت فقط. وعند 

فيعود  املياه،  ل�شب  امل�شتخدم  مييله  املقدار  بهذا  امتالئه 

على  ويظهر  القائمة.  الو�شعية  اإىل  حتريره  فور  تلقائيًا 

االلتزام  على  للت�شجيع  مليليرت   600 موؤ�شر  عند  خط  اجلهاز 

النبي  به  اكتفى  الذي  احلد  وهو  اال�شتهالك،  من  احلد  بهذا 

االكتفاء  الواجب  املياه  كمية  على  دليل  مبثابة  وبات  حممد 

بها يف الو�شوء.

الأداء  كافيًا  املياه  من  ليرت  ن�شف  كان  ال�شابق،  يف 

والعادات  الغزير،  الدفق  �شنابري  ظهور  اأن  غري  الو�شوء، 

خلع  اأو  االأكمام  كف  اأثناء  مفتوحة  ال�شنابري  كرتك  ال�شلبية 

اجلوارب للو�شوء، يت�شبب يف هدر كميات كبرية من املياه. 

 24 نحو  العادي  امل�شتخدم  ا�شتهالك  اإىل  التقديرات  وت�شري 

ومع  مليليرت.  بـ600  االكتفاء  بدل  الواحد  للو�شوء  ليرتًا 

ليرتًا.   120 اإىل  الرقم  هذا  يرتفع  اليوم،  يف  �شلوات  خم�ض 

وتتفاقم م�شكلة هدر املياه يف الو�شوء يف دولة مثل االإمارات 

املوارد  يف  �شح  من  وتعاين  �شكانها  غالبية  امل�شلمون  ي�شكل 

املائية، وتعتمد على حتلية مياه البحر وموارد املياه الطبيعية 

املحدودة لتلبية احتياجاتها من املياه العذبة.

من  للحد  جهودًا  �شنوات  منذ  االإمارات  �شلطات  وتبذل 

خف�ض  يف  مهمة  كخطوة  امل�شاجد،  يف  املياه  ا�شتهالك 

ليرت   500 حاليًا  يبلغ  الذي  العايل  الفردي  اال�شتهالك  معدل 

لل�شخ�ض يف اليوم.

ويف �شهر رم�شان هذه ال�شنة، قامت هيئة كهرباء ومياه 

دبي بتزويد عدد من م�شاجد دبي بتجهيزات تقنية متطورة 

للحد من االإ�شراف يف ا�شتهالك املياه. كما �شهد هذا ال�شهر 

»م�شجد  اأول  ليكون  دبي،  يف  التاجر  خليفة  م�شجد  افتتاح 

من  تخفف  ب�شنابري  تزويده  مت  حيث  العامل،  يف  اأخ�شر« 

الو�شوء  مياه  بتدوير  وتقوم  املغا�شل،  يف  املياه  دفق  �شرعة 

ا�شتهالك  من  املئة  يف   20 نحو  لتوفر  الري  يف  ال�شتعمالها 

املياه.

ويف العام 2012 فاز فريق �شم طالبًا من جامعات اأبوظبي 

بجائزة قيمتها 5000 دوالر لتنفيذ فكرة م�شروعهم »الو�شوء 

يف  امل�شتخدمة  املياه  جمع  حول  يتمحور  الذي  االأخ�شر«، 

اخل�شراء  امل�شطحات  ري  يف  ا�شتخدامها  الإعادة  الو�شوء 

حول امل�شجد.

االإغالق  ذاتي  �شنبورًا   20 تركيب   2010 العام  يف  و�شبق 

توفري  يف  �شاهم  ما  دبي،  يف  الغزايل  حامد  اأبو  م�شجد  يف 

اإجمايل  من  املئة  يف   30 اأو  املياه  من  غالون  األف   15 من  اأكرث 

ا�شتهالك املياه �شهريًا.

يف  ي�شارك  الذي  الدكتوراه  طالب  امل�شرخ،  حممد  يقول 

دولة  التزام  تعك�ض  احلثيثة  اجلهود  »هذه  اجلهاز:  تطوير 

مع  تن�شجم  اأنها  عن  ف�شاًل  اال�شتدامة،  بتحقيق  االإمارات 

كنت  ولو  املاء  يف  ت�شرف  ال  قال:  الذي  حممد  النبي  تعاليم 

■ على نهٍر جار«. 

جهاز يطّوره معهد مصدر يف أبوظبي لترشيد استهالك املياه 

يف املساجد، يمكنه توفير 95% من املياه املستخدمة يف الوضوء

وضوء يوفّر املاء
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طائر فالمنغو وطائر �أبو حي�ش:

�سورة فازت باجلائزة �لأوىل يف »م�سابقة 

�لوثبة للت�سوير �لفوتوغر�يف« �لتي نظمتها 

هيئة �لبيئة ــ �أبوظبي ل�سنة 2015

محمية 
الوثبة 

لألراضي 
الرطبة

أول محمية رسمية 
يف أبوظبي

كتاب الطبيعة
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�أبوظبي  ـ  »البيئة والتنمية«

يف جمّمع من �مل�سطحات �ملائية يبعد 40 كيلومرتً�  

قبالة مدينة �أبوظبي، �أن�سئت حممية �لوثبة 

للأر��سي �لرطبة عام 1988 بتوجيه من رئي�س دولة �لإمار�ت 

�لر�حل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان. وذلك بهدف 

توفري بيئة منا�سبة للطيور �ملهاجرة ومنطقة تغذية لطيور 

�لفلمنغو )�لنحام �لكبري( �ملعروفة حمليًا بالفنتري. فكانت 

�أول موقع يخ�س�س للحماية قانونيًا يف �لإمارة. وهي باإد�رة 

هيئة �لبيئة يف �أبوظبي، وقد مت �إدر�جها �سمن قو�ئم �تفاقية 

ر�م�سار عام 2013، لتن�سم �إىل �أكرث من 2000 موقع للأر��سي 

�لرطبة �ملعرتف باأهميتها عامليًا.

تغطي حممية �لوثبة م�ساحة خم�سة كيلومرت�ت مربعة، 

وت�سم م�سطحات مائية و�سبخات ملحية ورماًل وكثبانًا من 

قدمي �لزمان. وعلى رغم م�ساحتها �ل�سغرية ن�سبيًا، فهي 

تعج باحلياة وبتنوع بيولوجي غني. وقد مت ر�سد ما يزيد 

على 250 نوعًا من �لطيور يف �ملحمية، �إ�سافة �إىل 11 نوعًا 

من �لثدييات بينها �لثعلب �لأحمر و�لأرنب �جلبلي و�لفاأر 

و�لقنفذ �لإثيوبي، و10 �أنو�ع من �لزو�حف بينها �ل�سّب 

و�لورل، و37 نوعًا من �لنباتات.

�أجمل ما ميكن روؤيته يف �لوثبة �أ�سر�ب �لفلمنغو. 

عندما تاأتي هذه �لطيور �ملهاجرة لق�ساء �لفرتة بني �خلريف 

و�لربيع، ميكن روؤية ما ي�سل �إىل 4000 منها. وحتى عندما 

يطلق على هذه العظاءة حمليًا ا�ضم »ال�ضّب« وهي من اأبرز معامل التنوع احليوي يف حممية الوثبة. 

ي�ضل طول ال�ضب اإىل 70 �ضنتيمرتًا عند البلوغ، ويتغذى على النباتات واحل�ضرات. وقد اأعادت هيئة 

البيئة توطينه يف حممية الوثبة بعدما تعذر عليه البقاء يف كثري من موائله الطبيعية

لوحة اإر�ضادية لزوار املحمية

EA
D
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كتاب الطبيعة

يعود معظمها �إىل و�سط �آ�سيا لتم�سية �ل�سيف، تبقى يف 

�لوثبة جمموعة تقيم يف �ملنطقة طو�ل �ل�سنة. وقد �سجل 

عام 2013 تفقي�س 201 فرخ من هذه �لطيور يف �ملحمية.

�أقيم يف �ملحمية خمباأ ملر�قبة �لطيور عن قرب. وهناك 

م�سار�ن للم�سي بعلمات و��سحة، �لأول مل�سافة كيلومرتين 

و�لثاين ثلثة كيلومرت�ت، وهما يوفر�ن مناظر خلبة 

مل�ستعمر�ت �لفلمنغو.

و�إذ تت�سم حممية �لوثبة باحل�سا�سية �لبيئية، فاإن �أوقات 

زيارتها حمدودة بيومي �خلمي�س و�ل�سبت من �ل�ساعة 

�لثامنة �سباحًا �إىل �لثانية بعد �لظهر. ولكن يف و�سع 

�ملد�ر�س و�جلامعات تنظيم رحلت ميد�نية �إىل �ملحمية من 

خلل �لتو��سل مع هيئة �لبيئة  ـ  �أبوظبي عرب ر�بط »�ملد�ر�س 

�مل�ستد�مة« sustainableschools@ead.ae  �أو ر�بط 

■  sustainablecampus@ead.ae »جلامعات �مل�ستد�مة�«

 

فالمنغو:  �سورة فازت باملرتبة �خلام�سة 

يف م�سابقة هيئة �لبيئة

�ضورة التقطتها طائرة بال طيار لوفد اإعالمي زار حممية الوثبة

طائرة بال طيار حتلق فوق 

حممية الوثبة ملراقبة طيور الفالمنغو
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سانريكو فوكو
متنزه وطني ىلع أنقاض تسونامي اليابان

كتاب الطبيعة
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طوكيو  ـ  »البيئة والتنمية«

�ملتنزه �لوطني �سانريكو فوكو م�سروع طموح 

لإعادة �إحياء �ل�ساحل �خللب يف �سمال �سرق 

�ليابان �لذي ُنكب يف كارثة ت�سونامي 2011.

�لزلز�ل �لكبري �لذي �سرب �ملحيط �لهادئ يف 11 �آذ�ر 

)مار�س( 2011 بقوة 9 درجات على مقيا�س ريخرت، كان 

مركزه على بعد نحو 70 كيلومرتً� قبالة �ساحل �ليابان. وهو 

�أ�سد زلز�ل يف تاريخها و�لر�بع عامليًا منذ بدء �لت�سجيلت 

عام 1900. وقد �أحدث موجات ت�سونامي هائلة بلغ �رتفاعها 

43 مرتً�، �ندفعت �إىل م�سافة 10 كيلومرت�ت د�خل �لرب يف 

منطقة �سند�ي، و�أ�سفرت عن نحو 16 �ألف قتيل و6000 

جريح و2600 مفقود يف �ليابان، و�نهيار �أو ت�سرر �أكرث من 

مليون مبنى. كما ت�سببت يف كارثة �إ�سعاعية يف حمطة 

فوكو�سيما للطاقة �لنووية.

وقال رئي�س �حلكومة �ليابانية �آنذ�ك ناوتو كان: »هذه 

إعادة تأهيل طبيعة المنطقة التي دمرها 
تسونامي 2011 في شرق اليابان تحمل بذور 

األمل إلى المجتمعات المحلية

�ضاطئ غوي�ضيكايغان يف مدينة اأوفوناتو

الزنبق املبقع على �ضاطئ كيتا�ضامورايهاما يف مدينة كوجي

الدرب اإىل �ضاطئ جودوغاهاما يف مدينة مياكو

Photos: Ministry of 
Environment, Japan
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كتاب الطبيعة

ت�ضكيالت �ضخرية غريبة 

على �ضاطئ غوي�ضي...

...وعلى �ضاطئ �ضانوـ اإيوا
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قبل التسونامي وبعده

�أق�سى �أزمة تو�جهها �ليابان خلل 65 عامًا بعد �حلرب 

�لعاملية �لثانية«. وقدر �لبنك �لدويل �خل�سائر �لقت�سادية 

بنحو 235 بليون دولر، ما يجعلها �لكارثة �لطبيعية �لأكرث 

كلفة يف �لتاريخ.

دمر �لت�سونامي �متد�دً� و��سعًا من �خلط �ل�ساحلي 

ومناطق د�خلية، خملفًا م�سهدً� قاحًل من �لطني 

و�حلطام، ومقطعًا �أو�سال �لعلقات �ملجتمعية و�سبل 

�لعي�س. وتقل�ست �سو�طئ وكثبان رملية �أو �ختفت كليًا. 

وُدمر �لغطاء �لنباتي عند م�سبات �لأنهار، خ�سو�سًا 

�ل�سنوبر وغابات �لق�سب و�حل�سائ�س �لبحرية وم�سطحات 

�ملد و�جلزر.

منطقة �سانريكو هي �ليوم قبلة م�سروع ريادي يظهر 

�لدور �لكبري �لذي ميكن �أن توؤديه �ملناطق �ملحمية يف 

�لتقليل من خطر �لكو�رث و�إعادة �إعمار ما دمرته. وهو 

يت�سمن ��ستعادة ملمح طبيعية مثل مناطق �لأع�ساب 

�لبحرية وم�سطحات �ملد و�جلزر. وي�سمل تطوير �ل�سياحة 

�لبيئية، خ�سو�سًا من خلل جولت يف قو�رب بحرية 

يقودها �أدلء حمليون، ميار�س فيها �لزو�ر �ل�سيد �لتقليدي 

وي�ساهدون ما خلفته كارثة �لت�سونامي، �إ�سافة �إىل جولت 

برية للتعرف على جيولوجية �ملنطقة �لغنية بالأحافري. 

و�سيقام درب طويل للم�سي يف �لطبيعة ي�سل بني �سمال 

�ملنطقة وجنوبها، ي�سم �ملمر�ت و�لدروب �لقدمية يف 

�لغابات، كما يعرب يف �ملناطق �ملاأهولة للم�ساهمة يف 

�إمنائها �لقت�سادي ولت�سهيل عمليات �لإخلء يف حال 

حدوث كارثة يف �مل�ستقبل.

و�سوف تنفذ بر�مج لبناء �لقدر�ت و�لتوعية، بهدف 

حتى  ت�ضهد  الوطنية  كايهني  �ضنداي  حممية  زالت  ما 

ت�ضونامي  نتيجة  وم�ضاهدها  طبيعتها  يف  حتوالت  االآن 

البحرية  االأحوا�ض  اختفاء  اإىل  ال�ضواطئ  تاآكل  2011، من 

وم�ضطحات املد واجلزر.

�ضاطئ جودوغاهاما
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كتاب الطبيعة

حت�سني �ل�ستعد�د�ت للكو�رث �لبيئية وتقليل خماطرها 

و�لتعامل مع �مل�ساكل و�لنفايات �لنا�سئة عنها، وتطوير 

�لتنمية �مل�ستد�مة مع �ملر�قبة �لبيئية.

ويعيد �مل�سروع ربط �لغابات و�لأنهار و�لبحر و�ل�سفوح 

خت  �جلبلية و�ل�سهول �لزر�عية يف �ملنطقة. ولطاملا ر�سَّ

�ملعتقد�ت �لتقليدية ل�سيادي �لأ�سماك يف �سمال �سرق 

�ليابان تكرمي �جلبال و�لعلقة �لقوية بني �لغابة و�لبحر. 

وقد دعت خطة �إعادة �إعمار �سانريكو �إىل �حرت�م هذه 

�ملعتقد�ت وتقوية �لرو�بط بني �لطبيعة و�ملجتمعات 

�ملحلية، �لتي ترثي �لثقافة و�لتقاليد وتدفع �لتنمية 

�مل�ستد�مة و�لن�ساط �لقت�سادي �لذي ياأخذ �لطبيعة يف 

■ �حل�سبان. 

تالميذ ي�ضاركون يف جتربة 

ال�ضتزراع االأع�ضاب البحرية

�ضرب من اإوّز برانت

»�ضنوبرة االأمل« هي الوحيدة الباقية من ع�ضرات اآالف االأ�ضجار �ضفينة �ضيد جرفها الت�ضونامي اإىل الرب الداخلي يف مدينة كي�ضينوما

على �ضاطئ غمره الت�ضونامي يف مدينة ريكوزينتاكاتا
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�آن  �صعب

من املتوقع اأن تكون لتغري املناخ تاأثريات دراماتيكية 

اإنتاج  اأن  رغم  وعلى  عامليًا.  الزراعي  الإنتاج  على 

معدل  ارتفاع  مع  يتح�سن  قد  العامل  بلدان  بع�ض  يف  الغذاء 

حتديات  �ستواجه  العامل  بلدان  معظم  فاإن  احلرارة،  درجات 

املناخية  التغريات  مع  الزراعية  النظم  تكييف  يف  خطرية 

املتوقعة.

اأن  يقدر  اإذ  تاأثرًا،  الأكرث  من  العربية  املنطقة  و�ستكون 

التبخر  يزيد  واأن  املئة  يف   25 بن�سبة  املت�ساقطات  تنخف�ض 

اإىل ارتفاع معدل  املئة قبل �سنة 2100. واإ�سافة  بن�سبة 25 يف 

درجات احلرارة، �سوف توؤثر موجات اجلفاف وارتفاع ملوحة 

الرتبة على الإنتاج الزراعي والغذائي. والزراعة تعتمد ب�سكل 

املناخية  الأحوال  يف  التغريات  توؤثر  ولذلك  املناخ  على  كبري 

على غلل املحا�سيل املخ�س�سة للإنتاج الغذائي.

الدولية  احلكومية  للهيئة  الأخري  التقييمي  التقرير  ي�سدد 

لتغري  اخلطرية  التاأثريات  على   )IPCC( املناخ  بتغري  املعنية 

وطرق  خطر  يف  الغذائي  الأمن  الغذائي.  الإنتاج  على  املناخ 

الإنتاج الغذائي يجب اأن تتكيف مع تغري املناخ من اأجل احلفاظ 

مع  وباملقارنة  الغذائية.  الإمدادات  من  كافية  م�ستويات  على 

هو  الغذائي  فالأمن  املناخ،  لتغري  الأخ��رى  التاأثريات  جميع 

و�سبب  ح�سا�سية.  الأكرث  املناطق  يف  للخطر  تعر�سًا  الأكرث 

ال�سحراء  جنوب  ذلك  يف  مبا  املناطق،  هذه  اأن  جزئيًا  ذلك 

حاليًا  تواجه  العربي،  والعامل  اآ�سيا  من  واأج��زاء  الأفريقية 

في�سانات  اأو  جفاف  موجات  من  وتعاين  واأجف  اأدفاأ  مناخات 

اأكرث من مناطق اأخرى من العامل.

باملقارنة  املناطق  هذه  تاأثر  لزدياد  اآخر  مهم  �سبب  وهناك 

يتم  مل  وما  التكيف.  لقدرة  الفتقار  هو  املتقدم،  العامل  مع 

النخفا�ض  فاإن  فعالة،  تكيف  ا�سرتاتيجيات  وتنفيذ  تطوير 

اأن يت�سبب يف  الزراعية والإنتاج الغذائي ميكن  يف املحا�سيل 

جعل مليني اأخرى من النا�ض تواجه انعدام الأمن الغذائي. 

املعر�سني  الأ�سخا�ض  عدد  اأن  العاملي  الغذاء  برنامج  قدر  وقد 

بني  تراوح  بن�سبة  يزداد  �سوف  الغذائي  الأمن  وانعدام  للجوع 

10 و20 يف املئة بحلول �سنة 2050 نتيجة تغري املناخ.

بذور مقاومة للجفاف
لتغري  خا�ض  ب�سكل  ح�سا�سة  العربي  العامل  يف  ال��زراع��ة 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  تقرير  يو�سح  وكما  املناخ. 

من  غالبًا  العربية  البلدان  تعاين  الغذائي،  الأمن  حول  )اأفد( 

يف  ارتفاع  مع  قاحلة  مناخات 

درجات احلرارة وانخفا�ض يف 

م�ستويات املت�ساقطات. واإ�سافة 

التكيفية  القدرة  ف��اإن  ذل��ك،  اإىل 

هذه  مع  للتعامل  حاليًا  كافية  غري 

التحديات. والفتقار اىل املياه م�سكلة 

خا�سة للزراعة يف العامل العربي.

امليدان  يف  تكيف  ا�سرتاتيجيات  ا�ستنباط  ويتم 

تغري  تاأثريات  مع  الزراعة  تكييف  يف  ت�ساهم  قد  ال��دويل 

هذه  ومن  الغذائي.  الأم��ن  انعدام  م�ساكل  ومعاجلة  املناخ 

وراثي�ًا  مهند�سة  بذور  وا�ستعمال  تطوير  ال�سرتاتيجيات 

ُعدت للتكيف مع اأحوال مناخية معينة.
اأ

منذ اآلف ال�سنني، تكيف املزارعون مع تغريات يف املناخ 

من خلل عملية اختيار البذور. على �سبيل املثال، يتم حفظ 

ويعاد  املياه،  من  بقليل  تنمو  اأن  ميكن  التي  املحا�سيل  بذور 

زرعها اأثناء فرتات اجلفاف. لكن عملية الختيار وال�ستيلد 

البذور  ت�ستغرق  ورمبا  بطيئة،  عملية  هي  هذه  الطبيعيني 

كافية  حما�سيل  تغل  لكي  عقودًا  حتى  اأو  �سنوات  املنا�سبة 

بال�سكل املنا�سب. وقد ركزت التكنولوجيا احليوية الزراعية، 

على  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  الوراثية،  الهند�سة  وخ�سو�سًا 

تطوير بذور وحما�سيل تتحمل ال�سغوط املناخية. واملق�سود 

من ا�ستعمال تقنيات الهند�سة الوراثية ت�سريع عملية الختيار 

من  معينة  وراثية  �سللت  نقل  من  متكن  وهي  الطبيع�ي، 

بذرة اىل اأخرى، به�دف تطوي�ر بذور ذات �س�للت مقاومة.

عمدت كربى �سركات البذور يف العامل، مبا فيها مون�سانتو 

و�سنجنتا ودوبون وباير وBASF، اىل تركيز جهودها البحثية 

من  املياه  اأن  اىل  نظرًا  للجفاف،  مقاومة  بذور  تطوير  على 

التي  البذور  تقدمي  ويتم  للزراعة.  املحددة  الرئي�سية  العوامل 

تتحمل ال�سغوط املناخية كا�سرتاتيجية تكيف مع تغري املناخ. 

وراثيًا  هند�ستها  تتم  التي  للبذور  ميكن  املثال،  �سبيل  على 

احلفاظ  يف  مفيدة  تكون  اأن  اأقل  مياه  اىل  حما�سيلها  لتحتاج 

وبالن�سبة  اجلفاف.  ف��رتات  خلل  كاف  غذائي  اإنتاج  على 

وتعاين  جافة  مناخات  فيها  ت�سود  التي  العربية  البلدان  اإىل 

زراعتها من تاأثريات تغري املناخ، فاإن هذه البذور التي تتحمل 

ال�سغوط املناخية قد تثبت اأنها اأداة تكيف مفيدة جدًا.

كثري من احلكومات و�سانعي ال�سيا�سة وال�سركات وحتى 

منظمات املجتمع املدين باتت تروج ب�سكل متزايد ل�ستعمال 

يف  الوراثية  الهند�سة  وخ�سو�سًا  احليوية  التكنولوجيا 

الزراعة. وتعترب تاأثريات تغري املناخ غري م�سبوقة وخطرية اإىل 

تعمل مراكز أبحاث 
حول العالم ىلع 

تطوير »بذور 
جاهزة لتغير 

املناخ« يمكنها 
التكيف مع أحوال 

مناخية معينة 
وإنتاج محاصيل 

مقاومة للجفاف 
وارتفاع معدل 
درجات الحرارة

وراثيًا مهندسة  بذور 
تتحمل تغير املناخ
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فعالية  واأكرث  جديدة  تكيف  تدابري  عن  البحث  تتطلب  درجة 

الأمل  رغم  على  ولكن  التقليدية.  ال�ستيلد  تقنيات  تتعدى 

ب�سمود البذور التي تتحمل ال�سغوط املناخية وتتم هند�ستها 

كا�سرتاتيجية  ا�ستخدامها  �سد  انتقادات  اأي�سًا  فهناك  وراثيًا، 

�سركات  اأن  الناقدة  الأ�سوات  وتدعي  املناخ.  تغري  مع  تكيف 

لتحقيق  والغذائية  املناخية  الأزمات  ت�ستغل  الكربى  البذور 

منظمات  من  وه��ي   ،ETC فمجموعة  جتارية.  مكا�سب 

املجتمع املدين املوؤثرة، و�سفت ترويج »البذور اجلاهزة لتغري 

املناخ« من قبل ال�سركات باأنه »ا�ستغلل مناخي«.

هل تنتج محاصيل أكثر؟
تواجه البذور التي تتحمل ال�سغوط املناخية انتقادات متعددة 

الأ�سكال. فبع�ض العلماء يجادلون باأنه مل يثبت اأن هذه البذور 

وراثيًا.  ل  هند�ستها  تتم  التي  البذور  من  اأكرث  حما�سيل  تنتج 

فمثًل، اعترب »احتاد العلماء املهتمني« اأن بذور الذرة املقاومة 

اأ�سناف  بذور  من  اأكرث  حما�سيل  تنتج  اأنها  يثبت  مل  للجفاف 

تطوير  جدًا  ال�سعب  من  اأنه  العلماء  ويوؤكد  الذرة.  من  اأخرى 

لتعقيد  نظرًا  املناخية،  ال�سغوط  تتحمل  البذور  من  �سللت 

هذه ال�سللت الوراثية. كما يجادلون باأنه من �سبه امل�ستحيل 

تطوير مقاومة �سد اأحوال مناخية مثل اجلفاف، و�سبب ذلك 

حادثة  فكل  بها.  التنبوؤ  ميكن  ل  املناخية  الأحوال  اأن  اأ�سا�سًا 

مقاومة  وتطوير  التالية،  اجلفاف  حادثة  عن  تختلف  جفاف 

�سد اإحداها ل ي�سمن املقاومة �سد الأخرى.

اأبحاثها  تركز  البذور  �سركات  اأن  اأي�سًا  النتقادات  ومن 

لي�ست  وهي  ال��ذرة،  مثل  جتاريًا،  الرائجة  املحا�سيل  على 

ويف  النامي.  العامل  لإطعام  اللزمة  املحا�سيل  بال�سرورة 

اإنتاجه  لكن  الرئي�سية،  املحا�سيل  من  الرز  العربية،  املنطقة 

تتم  الذي  الرز  من  وب��دًل  املياه.  من  كبريًا  مقدارًا  يتطلب 

املياه،  من  بقليل  النمو  على  قادرًا  يكون  لكي  وراثيًا  هند�سته 

اأخرى  حما�سيل  اإنتاج  اىل  التحول  اأكرث  املفيد  من  يكون  قد 

تتطلب طبيعيًا مياهًا اأقل. وهناك انتقاد اإ�سايف هو اأن البذور 

التي تتم هند�ستها وراثيًا وتتحمل ال�سغوط املناخية غالبًا ما 

ترخ�ض لها �سركات البذور برباءات. ومبا اأن ما تقوم به من 

اأبحاث وتطوير يحتاج اىل ا�ستثمارات كبرية، ُينظر 

مكافاأة  اأنها  على  برباءة  املمنوحة  احلقوق  اإىل 

وحافز لتلك ال�سركات.

متنع  ب��رباءة  املمنوحة  احلقوق  لكن 

اإىل  املتاأثرين  ال�سكان  و�سول  غالبًا 

البذور، اإذ اأنهم غري قادرين على حتمل 

دفع تكاليف احل�سول عليها. لذلك فاإن 

النتقاد لي�ض موجهًا يف املقام الأول �سد 

م�ساألة  اىل  بل  بذاتها،  البذور  هذه  تطوير 

اىل  وو�سولها  التحمل  على  البذور  هذه  قدرة 

مزارعني »من غري ال�سركات«.

قد يكون النتق�اد الأ�سا�سي للبذور التي تتحمل 

الزراعة  لتكييف  كا�سرتاتيجية  املناخية،  ال�سغوط 

الغذائي،  الأم��ن  انعدام  دون  واحل��وؤول  املن�اخ  تغري  مع 

التي  الغذائي  الإنتاج  زي��ادة  كانت  اإذا  ما  يف  الت�سكيك  هو 

ال�سغوط  تتحمل  التي  البذور  كانت  واإذا  كافية.  حتققه�ا 

املناخية ق�ادرة على زيادة الإنتاج الغذائي يف مواجهة تغري 

الأمن  لنعدام  تعر�سًا  الأك��رث  ال�سكان  يكون  فهل  املناخ، 

ق�ادرين  البذور  هذه  اإىل  باإحلاح  يحتاجون  والذين  الغذائي 

فقط  لي�ض  يعتمد  الغذائي  الأمن  اإن  منها؟  ال�ستفادة  على 

الكايف  الو�سول  على  اأي�سًا  واإمن��ا  كاف،  غذاء  توافر  على 

وراثيًا  هند�ستها  تتم  التي  البذور  تطوير  مت  واإذا  الغذاء.  اإىل 

العربي  العامل  يف  ال�سكان  فاإن  املناخية،  ال�سغوط  لتتحمل 

اإذا عجز املزارعون عن  اأداة التكيف هذه  ق�د ل ينتفعون من 

حتمل نفقات هذه البذور.

إطار قانوني أيضًا
ال�سغوط  لتتحمل  وراثيًا  هند�ستها  تتم  التي  البذور  حتمل 

تقدم  اأن  وباإمكانها  اآن.  يف  كبريًا  وجدًل  كبريًا  اأمًل  املناخية 

تاأثريات  مع  العامل  حول  الزراعة  تكييف  يف  قيمة  م�ساهمة 

الوقت  يف  ولكن  الغذائي.  الأمن  انعدام  وحماربة  املناخ  تغري 

املع�سلة  هذه  اجلد.  حممل  على  النتقادات  اأخذ  يجب  ذاته، 

املناخ  تغري  مع  التكيف  ا�سرتاتيجيات  جميع  على  تنطبق 

وتقدم حتديات �سعبة اىل �سانعي ال�سيا�سة.

م�ستويات  على  املجتمع  تطاول  املناخ  تغري  تاأثريات  اإن 

وثقافية  واقت�سادية  و�سيا�سية  واجتماعية  بيئية  خمتلفة، 

الأبعاد  هذه  جميع  تاأخذ  اأن  يجب  املمكنة  واحللول  و�سواها، 

يف احل�سبان. ويجب اأي�سًا اأخذ الإطار القانوين يف احل�سبان. 

واحلقوق  املناخ،  تغري  مع  بالتكيف  املعني  الدويل  فالقانون 

يف  احلق  �سكل  يف  الإن�سان  وحقوق  ب��رباءات،  متنح  التي 

الغذاء، والقوانني الإقليمية واملحلية، هي جميعًا وثيقة ال�سلة 

باملو�سوع يف نقا�سات حول البذور اجلاهزة لتغري املناخ.

وجه  اأف�سل  على  القوانني  هذه  ا�ستعمال  ميكن  كيف 

وا�سحًا  لي�ض  الأمر  فعالية؟  الأكرث  التكيف  نتائج  لتحقيق 

بها  والع��رتاف  التعقيدات  حتديد  يكون  قد  ولكن  دائمًا. 

■ منطلقًا جيدًا. 

اأ���س��ت��اذة  �سعب  اآن  ال��دك��ت��ورة 

العايل  املعهد  يف  الدويل  القانون 

جنيف،  يف  التنمية  لدرا�سات 

�سوي�سرا.
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اأوكلند، كاليفورنيا  �  »�لبيئة و�لتنمية«

اأ�سهر  ثمانية  من  اأقل  خلل  الب�سرية  ا�ستهلكت 

ميزانية الطبيعة لكامل �سنة 2015، بح�سب بيانات 

طلب  تر�سد  التي   )GFN( العاملية  البيئية  الب�سمة  �سبكة 

الب�سرية على موارد الأر�ض )اأي الب�سمة البيئية( يف مقابل 

القدرة  )اأي  الطلب  هذا  باأعباء  النهو�ض  على  الطبيعة  قدرة 

البيولوجية(. 

 Earth Overshoot( الأر�ض«  قدرة  جتاوز  »يوم  اأما 

Day( فهو التاريخ الذي يتجاوز فيه طلب الب�سرية على موارد 
تلك  خلل  جتديده  الأر�ض  ت�ستطيع  ما  �سنة  يف  الطبيعة 

الأول  ت�سرين  مطلع  من  هذا  التجاوز  يوم  انتقل  وقد  ال�سنة. 

)اأكتوبر( عام 2000 اإىل 13 اآب )اأغ�سط�ض( �سنة 2015، مبكرًا 

�ستة اأيام عما كان يف العام املا�سي.

يومًا  املفرط  الإيكولوجي  الإنفاق  هذا  تكاليف  تتجلى 

املياه  و�سح  واجلفاف،  الغابات،  زوال  �سكل  يف  يوم،  بعد 

وتراكم  البيولوجي،  التنوع  وخ�سارة  الرتبة،  وتاآكل  العذبة، 

ي�سخم  و�سوف  اجلوي.  الغلف  يف  الكربون  اأوك�سيد  ثاين 

النماذج  �سّحت  اإذا  الأخرى  التاأثريات  الكربوين  الرتاكم 

القرار  ل�سانعي  �ستتاح  ذلك،  على  وبناء  احلالية.  املناخية 

احلكوميني، الذين ياأخذون هذه القيود املتنامية يف العتبار 

الأداء  لو�سع  كثريًا  اأف�سل  فر�سة  �سيا�ساتهم،  �سنع  عند 

إفالس الطبيعة
يف 2015/8/13 تجاوزنا قدرة األرض

2030  2020  2010  2000  1990  1980  1970  1960

يوم تجاوز قدرة األرض:
16 أيلول )سبتمبر( 2030

إذا انخفضت االنبعاثات الكربونية ٪30

إذا استمر الوضع الحالي
يوم تجاوز قدرة األرض:
28 حزيران )يونيو( 2030

ية
شر

لب
ها ا

ج
حتا

ي ت
لت

ض ا
ألر

ب ا
ك

وا
ك

د 
عد

إلى كم أرض تحتاج البشرية؟

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0



61چهللا�سبتمرب/�أكتوبر 2015

القت�سادي الطويل الأجل لبلدهم على م�سار ملئم.

واكرناغل  ماتي�ض  قال  اجلديدة،  البيانات  على  تعليقًا 

املعيار  وا�سعي  واأحد  العاملية  البيئية  الب�سمة  �سبكة  رئي�ض 

»الب�سمة  البيئية:  الب�سمة  احت�ساب  يف  للموارد  احل�سابي 

منذ  ال�سعفني  من  اأكرث  وحدها  ازدادت  للب�سرية  الكربونية 

اإيكولوجي.  جتاوز  يف  العامل  دخل  عندما  ال�سبعينات  اأوائل 

بني  املت�سعة  الفجوة  يف  منوًا  الأ�سرع  العن�سر  تبقى  وهي 

�ساأن  ومن  لكوكبنا.  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة 

التفاق العاملي على التخل�ض تدريجيًا من الوقود الأحفوري، 

الذي يجري بحثه قبل انعقاد قمة املناخ يف باري�ض، اأن ي�ساعد 

ب�سكل كبري يف كبح النمو املطرد للب�سمة البيئية وتقلي�سها 

يف النهاية«.

بالعنا�سر  وثيقًا  ارتباطًا  الكربونية  الب�سمة  وترتبط 

واملراعي  الزراعية  الأرا�سي  اأي  البيئية،  للب�سمة  الأخرى 

الأبنية  عليها  اأن�سئت  التي  املنتجة  والأرا�سي  والغابات 

حني  ويف  املكان.  على  تتناف�ض  املطالب  هذه  وكل  والطرق. 

تقّل  واخل�سبية،  الغذائية  املنتجات  على  الطلب  يتزايد 

امل�ساحات املنتجة التي متت�ض الكربون الناجت من حرق الوقود 

يف  ترتاكم  الكربونية  النبعاثات  اأن  يعني  وهذا  الأحفوري. 

الغلف اجلوي بدًل من امت�سا�سها بالكامل.

من معر�ض »الفن وب�صمتنا 

البيئية« الذي اأطلقته منظمة 

 Art Works for Change
على الإنرتنت يف يوم جتاوز 

قدرة الأر�ض ل�صنة 2015

فرصة ثانية
�سوف يركز اتفاق املناخ املتوقع خلل موؤمتر الدول الأطراف 

ح�سر  على  املقبل  )دي�سمرب(  الأول  كانون  يف   COP21
ما  م�ستويات  فوق  مئويتني  درجتني  �سمن  العاملي  الحرتار 

قبل الثورة ال�سناعية. ويقت�سي هذا الهدف امل�سرتك اأن تنفذ 

الدول �سيا�سات للتخل�ض نهائيًا من الوقود الأحفوري بحلول 

�سنة 2070، بح�سب تو�سيات الهيئة احلكومية الدولية املعنية 

الب�سمات  يف  مبا�سرة  يوؤثر  وهذا   ،)IPCC( املناخ  بتغري 

البيئية للدول.

واإذا افرت�سنا اأن النبعاثات الكربونية العاملية �ستنخف�ض 

بحلول �سنة 2030 بن�سبة 30 يف املئة على الأقل عن م�ستوياتها 

احلالية، متا�سيًا مع ال�سيناريو الذي اقرتحته الهيئة، فيمكن 

تاأخري يوم جتاوز قدرة الأر�ض اإىل 16 اأيلول )�سبتمرب( 2030 

باملعدل  التو�سع  يف  الب�سمة  بقية  ا�ستمرار  افرتا�ض  )على 

احلايل( بح�سب �سبكة الب�سمة البيئية العاملية.

قل�ست  الدمنارك  اأن  والواقع  م�ستحيًل.  لي�ض  هذا 

العقدين  خلل  املئة  يف   33 بن�سبة  الكربونية  انبعاثاتها 

بقية  تغري  دون  )من  مثلها  العامل  فعل  ولو  املا�سيني. 

الأول  ت�سرين   3 يف  الأر�ض  قدرة  جتاوز  يوم  لكان  الب�سمة( 

)اأكتوبر( من هذه ال�سنة.

ملعرفة �ملزيد حول يوم 

�لتجاوز �لإيكولوجي 

للأر�ض وكيفية �حت�صاب 

�لب�صمة �لبيئيـة ميكن 

زيارةموقـع �صبكة 

�لب�صمة �لبيئية �لعاملية

 footprintnetwork.org
وللطلع على تفا�صيل 

�لب�صمة �لبيئية للبلد�ن 

�لعربية ميكن مر�جعة 

تقرير �ملنتدى �لعربي 

للبيئة و�لتنمية »خيار�ت 

�لبقاء: �لب�صمة �لبيئية 

يف �لبلد�ن �لعربية« �لذي 

�أ�صدره �ملنتدى بالتعاون 

مع �صبكة �لب�صمة 

�لبيئية �لعاملية، وذلك 

على موقعه �لإلكرتوين

www.afedonline.org
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ال�سني

فرن�سا  

الوليات املتحدة

الهند

اأملانيا

اليونان

بريطانيا

م�سر

�سوي�سرا

اإيطاليا

اليابان

2.7

العامل1.6
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1.9

2.0
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2.6

3.0

3.2

3.5

3.8

5.5

ماذا عن بلدان أخرى؟

إلى كم صين تحتاج الصين 
لتلبية متطلباتها؟

بيئية  ب�سمة  بلغت  الدمنارك  اأن  يعني  ل  ذلك  لكن 

لو  كواكب  ثلثة  نحو  موارد  اإىل  حتتاج  فالب�سرية  م�ستدامة. 

قدرة  جتاوز  يوم  يقّدم  ما  الدمناركيني،  مثل  اجلميع  عا�ض 

الأر�ض اىل 8 اأيار )مايو(.

موارد  ا�ستخدام  القائم  الو�سع  ا�ستمرار  يعني  باملقارنة، 

تعادل قدرة كوكبني كالأر�ض بحلول �سنة 2030، ما يقّدم يوم 

ويفرت�ض  )يونيو(.  حزيران  نهاية  اإىل  الأر�ض  قدرة  جتاوز 

هذا الحتمال بقاء القدرة البيولوجية والنمو ال�سكاين واأمناط 

الوا�سح  غري  من  لكن  احلالية.  م�ساراتها  على  ال�ستهلك 

اإمكان ت�سجيل م�ستوى ثابت من ال�ستهلك املفرط من دون 

ما  مع  البعيد،  املدى  على  البيولوجية  بالقدرة  كبري  اإ�سرار 

يرافق ذلك من تاأثريات على ال�ستهلك والنمو ال�سكاين.

جبهة  على  الأخرية  بالتطورات  خريًا  واكرناغل  ياأمل 

يف  الوعي  وبازدياد  العامل،  اأنحاء  يف  تت�سارع  التي  الطاقة، 

طريق  هو  الكربون  املنخف�ض  القت�ساد  باأن  التمويل  قطاع 

الب�سمة  لتخفي�ض  احليوية  الأهمية  على  موؤكدًا  امل�ستقبل، 

باري�ض.  يف  الدول  به  تلتزم  اأن  يفرت�ض  الذي  الكربونية 

�سرورة  بات  بل  فح�سب،  للعامل  جيدًا  لي�ض  »هذا  وي�سيف: 

هذا  على  يعتمد  املناخ  اأن  نعلم  كلنا  بلد.  لكل  اقت�سادية 

تقت�سي  فال�ستدامة  الكاملة.  الق�سة  لي�ض  لكنه  التخفي�ض، 

اأن يعي�ض اجلميع ح�سنًا �سمن قدرات كوكب واحد. وهذا ل 

ميكن حتقيقه اإل باإبقاء ب�سمتنا البيئية �سمن ميزانية موارد 

■ كوكبنا«. 

خدمة »دغري« للربيد ال�صريع 

على الدراجات يف بريوت. 

املطلوب: م�صارات خا�صة 

بالدراجات الهوائية. 

اإن تغيريات ب�صيطة يف اأمناط 

حياتنا، من القت�صاد بالطاقة 

واملياه اإىل اإعادة تدوير 

النفايات، تتيح لنا تقلي�ض 

ب�صمتنا البيئية
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�صوق خ�صار يف ورزازات

ب�صرى مرو�ن )الرباط(

تعاين دول كثرية من تدهور جودة مواردها املائية 

الزراعية  الأن�سطة  اأهمها  عوامل،  عدة  ب�سبب 

اجلوفية،  واملياه  الرتبة  تلوث  خماطر  من  تزيد  التي  املكثفة 

ف�سًل عن الآثار ال�سلبية على �سحة الإن�سان وبيئته. وامل�سدر 

الكيميائية  املبيدات  ا�ستخدام  هو  التلوث  لهذا  الرئي�سي 

بالقوانني  التقيد  دون  من  بالنيرتات،  الغنية  والأ�سمدة 

املنظمة لهذا املجال.

القت�ساد  عليها  يرتكز  التي  الألويات  من  هي  والزراعة 

الزراعية  املناطق  اأكرب  من  الغرب  �سهل  ويعترب  املغربي. 

خ�سبة  برتبة  يتميز  حيث  البلد،  غرب  �سمال  يف  املروية 

اأهمها  من  عدة،  مبحا�سيل  وي�ستهر  متنوع.  نباتي  وغطاء 

واحلبوب  )الطماطم(  والبندورة  والبطاطا  ال�سكر  ق�سب 

مع  ترافق  املنطقة  هذه  يف  الزراعة  تكثيف  اأن  غري  واملوز. 

ومن  ال�سارة.  احل�سائ�ض  ومنو  الأمرا�ض  من  العديد  ظهور 

اإىل  املزارعون  يلجاأ  جودتها  وحت�سني  املحا�سيل  حماية  اأجل 

اأن الإفراط يف ا�ستعمالها  ا�ستخدام الأ�سمدة واملبيدات. غري 

مع  خا�سة  اجلوفية،  املياه  نوعية  على  حقيقيًا  خطرًا  ميثل 

املياه  جودة  مراقبة  من  بد  ل  ولهذا  نّفاذة.  رملية  تربة  وجود 

وتر�سيد املوارد الطبيعية مع مواكبة التطور الزراعي.

الرتبة  يف  واملبيدات  النيرتات  م�ستوى  تقييم  حديثًا  مت 

واملياه اجلوفية يف منطقة �سهل الغرب، حيث ُجمعت عينات 

حتديد  اأجل  من  املخترب  يف  حتليلها  ومت  والرتبة،  املياه  من 

من  املئة  يف   90 اأن  النتائج  فبينت  واملبيدات.  النيرتات  تركيز 

عينات املياه تتجاوز الرتكيز املعياري العاملي للنيرتات املحدد 

فقد  الليرت.  يف  مليغرامًا   50 وهو  لل�سحة  العاملية  اللجنة  من 

احتوى 51 يف املئة من العينات على اأكرث من 100 مليغرام يف 

الليرت، وتراوح 39 يف املئة من العينات بني 50 و100 مليغرام 

يف الليرت، وكان 10 يف املئة فقط دون العتبة املقبولة.

يف  الرملية  الرتبة  بهيمنة  النتائج  هذه  تف�سري  ميكن 

املنطقة، وكرثة ا�ستخدام الأ�سمدة، بالإ�سافة اإىل قرب طبقة 

املياه من �سطح الأر�ض. كل هذه العوامل ت�ساهم يف ارت�ساح 

النيرتات من احلقول الزراعية اإىل املياه اجلوفية.

واملياه  الرتبة  حتاليل  فبينت  املبيدات،  اإىل  بالن�سبة  اأما 

العينات.  جميع  يف  الكمي  احلد  من  اأقل  كانت  الرتاكيز  اأن 

اأو  املبيدات  ا�ستخدام  مبحدودية  النتيجة  هذه  تف�سري  وميكن 

التحول اجلزئي اأو الكلي للجزيئات اخلا�سعة للدرا�سة.

الآفات  من  بالنيرتات  اجلوفية  املياه  ث  تلوُّ اعتبار  ميكن 

قد  املرتفعة  فالرتاكيز  الغرب،  جهة  يف  اخلطرية  البيئية 

توؤدي اإىل ظاهرة »اختناق البحريات«. ومن جهة اأخرى، قد 

يت�سبب ا�ستعمال هذه املياه لل�سرب يف اأمرا�ض اأهمها ظاهرة 

الأوك�سيجني  مكان  النيرتات  تاأخذ  حيث  الأزرق«،  »الطفل 

يف الدم م�سببة اختناق الطفل.

لهذا فاإن ت�سرب النيرتات اإىل املياه اجلوفية يجب اأن يجذب 

تنقل  ل�سهولة  نظرًا  املغربي،  الغرب  يف  الهتمام  من  املزيد 

ال�ستخدام  خف�ض  ينبغي  كما  الرملية.  الرتبة  يف  النيرتات 

املفرط للأ�سمدة الكيميائية وتبني اأنظمة منا�سبة للت�سميد. 

اأما بالن�سبة للمبيدات، فهناك حاجة اإىل مزيد من الدرا�سات 

تر�سيد  اإىل  بالإ�سافة  والرتبة،  املياه  عينات  يف  اآثارها  لر�سد 

ن�سر  وت�سجيع  امليداين  امل�سح  عمليات  وجدولة  ا�ستخدامها 

■ التقارير ال�سنوية ب�ساأن ا�ستخدامها. 

أسمدة ومبيدات
واملياه التربة  تلوث 
املغربي الغرب  يف 

الدكتورة ب�سرى مروان باحثة يف 

الكيمياء البيئية يف جامعة حممد 

اخلام�ض يف الرباط.
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نساء سري النكا
يحمين غابات 

املنغروف

قرويات يعملن على 

�صون غابة منغروف
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سري النكا أول دولة يف العالم تعلن حماية كل غابات املنغروف التي تملكها 

يف مشروع أوكل إلى النساء مكافحة قطع أشجار املنغروف وإعادة تشجير املواقع 

املتدهورة، مع تدريبهن ومنحهن قروضًا صغيرة إلنشاء أعمال حرفية يعتشن منها

كولومبو  �  »�لبيئة و�لتنمية«

)القرم(  املنغروف  اأ�سجار  ن�سف  من  اأكرث  اختفى 

يف العامل خلل القرن املا�سي. لكن جميع الأ�سجار 

اأكرب  الباقية يف �سري لنكا �ستتم حمايتها بهّمة الن�ساء، يف 

م�سروع من نوعه مت اإعلنه يف اأيار )مايو( 2015.

مبا  امراأة،  األف   15 لنحو  وتدريبات  �سغرية  قرو�ض  تقدم 

لن يف احلرب الأهلية، لكي  يف ذلك اآلف الن�ساء اللواتي ترمَّ

الوقود،  حطب  على  للح�سول  الأ�سجار  قطع  عن  يتوقفن 

م�ساتل  وين�سئن  منازلهن،  من  القريبة  الغابات  ويحمني 

مواقعه  ت�سجري  لإعادة  حملت  يف  وي�ساركن  للمنغروف، 

لن�ساء  دولر   100 نحو  على  امراأة  كل  وحت�سل  املتدهورة. 

اأجل  من  النحل،  لرتبية  اأو  خياطة  حمل  اأو  م�سمكة  اأو  خمبز 

اإعالة عائلتهن.

ا�ستهلك  عدم  على  الن�ساء  تدريب  امل�سروع  ويت�سمن 

خ�سب املنغروف وقودًا وا�ستعمال م�سادر بديلة، مثل حتويل 

ق�ض الرز اىل قوالب بديلة من اخل�سب اأو غر�ض اأ�سجار �سريعة 

امل�سروع  يف  امراأة  كل  حت�سل  كما  حطبها.  ل�ستغلل  النمو 

على موقد للطبخ م�سنوع من الطني ومقت�سد بالوقود.

اأول دولة يف العامل تعلن حماية كل ما لديها  �سري لنكا 

حكومتها  بني  �سراكة  هو  وامل�سروع  املنغروف.  غابات  من 

ال�ساحلية  واحلرا�سة  القانونية  احلماية  توفري  تعهدت  التي 

فيها  ينخرط  التي  املحلية  »�سودي�سا«  ومنظمة  للمنغروف، 

التي  الأمريكية  كولوجي«  »�سي  ومنظمة  ال�سيادين،  �سغار 

اأمنت متويل امل�سروع.

ميرتيبال  لنكا  �سري  رئي�ض  قال  املبادرة  على  وتعليقًا 

احلكومية  املوؤ�س�سات  جميع  م�سوؤولية  »من  �سريي�سينا: 

الأهلي  واملجتمع  واملثقفني  والباحثني  واملنظمات  واخلا�سة 

اأن يتحدوا حلماية املنغروف«.

وللمنغروف اأهمية حياتية واقت�سادية كربى يف بلد مثل 

الجنراف  من  ال�ساحلية  اخلطوط  يحمي  فهو  لنكا.  �سري 

ومن هجمات البحر. وقد تبني يف كارثة ت�سونامي 2004 يف 

املحيط الهندي، التي عانت �سري لنكا خللها خ�سائر ب�سرية 

عانت  املنغروف  بغابات  املحمية  القرى  اأن  فادحة،  ومادية 

ذلك،  واإىل  غاباتها.  فقدت  التي  القرى  من  كثريًا  اأقل  اأ�سرارًا 

وخ�سو�سًا   البحرية  للحيوانات  حيويًا  موئًل  املنغروف  يوفر 

تعبئة الرتبة يف اأكيا�ض 

لإن�صاء م�صتل منغروف
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م�ساهمة  وله  والروبيان،  وال�سلطعني  ال�سغرية  الأ�سماك 

كبرية يف احلد من تغري املناخ اإذ يختزن الكربون بكمية اأكرب 

ن�سبيًا من غابات املطر.

من  جمموعة  رئي�سة  وهي  بريادار�ساين،  مي�سيل  تقول 

الن�ساء  اإن  البلد،  اأمبانتوتام �سرق  ال�سمك يف قرية  �سيادات 

وال��رثوة  البحرية  للبيئة  املنغروف  قيمة  يدركن  يكّن  مل 

قرو�سًا  مينحهن  الذي  الربنامج  من  ا�ستفدن  حتى  ال�سمكية 

�سغرية حلماية الغابات ال�ساحلية. واأ�سافت: » الآن نعرف، 

ومن خللنا يعرف اأزواجنا واأهل القرية«.

إنقاذ وتحريج
لدى �سري لنكا 21 نوعًا من املنغروف، ما يجعلها ذات اأهمية 

عاملية بالن�سبة لتنوعه البيولوجي. وكانت غاباته تغطي نحو 

على  ال�سكان  ويح�سل  ال�ساحلي.  اخلط  من  هكتار  األف   40

ثلثي الربوتني الذي يتناولونه من ال�سمك، الذي ياأتي 80 يف 

املنغروف.  يحميها  �ساحلية  بحريات  من  حم�سوله  من  املئة 

ولكن متت تعرية غابات املنغروف يف �سري لنكا على نطاق 

مزارع  ولإن�ساء  الفحم  ل�سنع  حطبًا  اأ�سجاره  ل�ستعمال  وا�سع 

ما  املزارع  هذه  من  بكثري  فتكت  الأمرا�ض  اأن  غري  للروبيان. 

اختفاء  اإن  اإذ  فقراء،  ال�سيادون  وبقي  عنها.  التخلي  اإىل  اأدى 

غابات املنغروف قل�ض غلة �سباكهم اإىل اأقل من الربع.

اإىل  دولر  مليون   3.4 قيمتها  تبلغ  التي  املبادرة  تهدف 

 4000 زراعة  واإعادة  املنغروف  غابات  من  هكتار   9000 اإنقاذ 

ويقع  لنكا.  �سري  �سواحل  على  موقعًا   48 يف  اأخرى  هكتار 

كثري من البحريات ال�ساحلية التي �سيعاد حتريجها يف �سمال 

عام  انتهت  طويلة  اأهلية  حرب  خربتها  بعدما  البلد،  �سرق 

ودمر  للثوار  ملذات  خللها  املنغروف  اأ�سجار  وكانت   2009

الكثري منها اأثناء القتال.

دوان  كولوجي«  »�سي  ملنظمة  التنفيذي  املدير  وق��ال 

�سيلفر�ستني اإن هذا امل�سروع منوذج رائد ميكن البناء عليه يف 

اأنحاء العامل، اإذ اإن نحو مئة مليون �سخ�ض يعي�سون بالقرب 

اإنفاذ  بني  اجلمع  خلل  من  وذل��ك  املنغروف.  غابات  من 

م�ساتل  واإن�ساء  امل�ستدامة  البديلة  املداخيل  وتاأمني  القوانني 

■ املنغروف. 

�صيد ال�صمك  يف اأح�صان 

املنغروف. حتمي غابات 

املنغروف ال�صواحل من 

هجمات البحر، وتوفر موئاًل 

لالأحياء املائية،  وتختزن 

الكربون م�صاهمة يف احلد 

من تغري املناخ

من خالل حماية غابات 

املنغروف ا�صتطاعت 

اآلف الن�صاء اأي�صًا تاأمني 

حياة اأف�صل لعائالتهن

فال يقلقن على قوت اليوم
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الع�سبية  الغولف  حقول  تبدو  الأوىل،  للوهلة 

الأرا�سي،  ا�ستخدام  ُح�سن  على  مثاًل  الن�سرة 

خ�سو�سًا عند مقارنتها مبرافق ريا�سية اأخرى مثل مدّرجات 

امللعب ال�سخمة اأو برك ال�سباحة العابقة بالكلور.

لكن املخرج ال�سينمائي الربيطاين اأنتوين باك�سرت م�سمم 

على ف�سح هذه النظ�رة اخلاطئة. ففي فيلمه الوثائقي »لعبة 

خطرة« )A Dangerous Game( ي�سلط ال�سوء على الآثار 

ملعب  اأن  ويعترب  الغولف،  ملعب  لإن�ساء  الفادحة  البيئية 

دونالد ترامب يف ا�سكوتلندا واأمريكا هي كوارث بيئية.

ومتلك جمموعة ترامب 15 ملعب غولف يف اأنحاء العامل، 

املر�سح  البليونري  يّدعي  ا�سكوتلندا  يف  ملعب  ذلك  يف  مبا 

املجموعة  لكن  العامل«.  يف  »الأف�سل  اأنه  اأمريكا  لرئا�سة 

واجهت احتجاجات قوي�ة من ال�سكان املحليني ومن جماعات 

بيئية تطالبها باحلفاظ على كثبان رملية هناك عمرها 4000 

هذه  املخرج  تناول  وق�د  حممية«.  »منطقة  وتعترب  �سنة 

اأقحم  اأخرى  بيئية  ا�سكوتلندية  ق�سية  اإىل  اإ�سافة  الق�سة، 

ال�سكوتلندية  ال�سلطات  و�سعت  فعندما  فيها.  نف�سه  ترامب 

من  كجزء  ال�ساحلي  اخلط  على  رياح  مزارع  لإقامة  خطة 

اىل  ادعاء  ترامب  رفع  البلد،  يف  املتجددة  الطاقة  برنامج 

�سي�سوه  لأنه  امل�سروع  اإلغاء  ط�الب�ًا  ال�سكوتلندي  الربملان 

املنظر من ملعب الغولف الذي ميلكه.

يف  اأبردين�ساير  كثبان  من  فيلمه  يف  باك�سرت  يتنقل 

ا�سكوتلندا، حيث منتجع الغولف الفاخر الذي اأن�ساأه ترامب، 

و�سحراء نيفادا يف الوليات املتحدة، اإىل دبي ومواقع اأخرى 

ي�سفهم  من  ي�ستهدف  وهو  الغولف.   ملعب  فيها  اأقيمت 

الذين  املعرفة«  القليلي  املتغطر�سني  البليني  ب�»اأ�سحاب 

عن  متغا�سني  جميلة،  مواقع  يف  غولف  ملعب  ين�سئون 

اللعبة  هذه  ويعترب  فيه.  يت�سببون  الذي  البيئي  اخلراب 

لكنهما  جدًا  قليل  عدد  منهما  ي�ستفيد  حياة  ومنط  �سناعة 

ي�سران بالكثريين.

عندما  فاجاأه  ما  اأكرث  عن  �سئل  باك�سرت،  مع  مقابلة  يف 

البيئية  الكوارث  هذه  »حجم  اإنه  فاأجاب  الفيلم،  ي�سور  كان 

حول العامل!« فو�سط ملعب الغولف يف مدينة ل�ض فيغا�ض 

يف �سحراء نيفادا، مثًل، بحرية ا�سطناعية ت�ستهلك بليني 

ملتعة  كمنظر  اإل  �سيئًا  تخدم  ول  �سنة  كل  املياه  من  الليرتات 

اللعبني.

الغولف  نادي  هو  اآخر  مثال  »هناك  باك�سرت:  اأ�ساف 

الذهبي يف دبي، حيث جاوؤوا بالع�سب جوًا من جورجيا. وقد 

دبي.  يف  اآخر  غولف  ملعب  �سيقيم  اأنه  ترامب  دونالد  اأعلن 

ل  العامل  من  مناطق  هناك  ال�سحراء!  يف  اآخر  غولف  ملعب 

تتلءم ملعب الغولف مع طبيعة اأر�سها. واأعتقد اأن كوكبنا 

 ■ ل ي�ستطيع حتمل كل هذا«. 

لعبة خطرة
وثائقي عن العواقب البيئية ملالعب الغولف

دونالد ترامب يف منتجع الغولف 

الفاخر الذي اأن�صاأه على كثبان 

اأبردين�صاير يف ا�صكوتلندا

DVD »لعبة خطرة«
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عزة عبد�لمجيد )عّمان(

مل�سات فنية بارزة تعلو اأحد اجلدران يف حي هادئ 

من اأحياء عّمان، يتميز بطراز عمراين قدمي ويطل 

متوج  التي  وتللها  الأردنية  العا�سمة  �سفوح  على  ب�سرفات 

باحلياة. تلك اللم�سات ترتاءى من خلل لوحة جدارية على 

من  عليه  تنطوي  مبا  الرائدة،  الفنية  املعار�ض  اأحد  مدخل 

اإبداعية يف ال�سكل والتكوين، بل  روؤية فنية للمكان ومقدرة 

وتعزيز قيمة جدار البناء العريق.

ما مييز تلك اللوحة، التي متتد عرب م�ساحة مئة مرت مربع 

وت�سبق خطوات زائر »غالريي الأندى«، اأن الفنان الت�سكيلي 

غ�سان مفا�سلة ا�ستخدم يف �سنعها مواد م�ستهلكة ت�سمنت 

اأخ�سابًا وحديد خردة. وهو يقول اإن تلك املكونات التي ت�سكل 

حالة جمالية تخلق اأي�سًا األفة لدى الناظر اإليها، اإ�سافة اإىل ما 

تنطوي عليه من عن�سر توعية للأفراد.

ووعيه  بالإن�سان  وعلقته  بتنويعاته  املكان  ي�سكل 

يقف  منها  عدد  بات  التي  مفا�سلة،  اأعمال  حمور  ووجدانه 

ترعاه  م�سروع  �سمن  الأردنية،  املحافظات  بع�ض  يف  �ساخمًا 

وزارة الثقافة.

اخل�سب  اأما  بكثافة.  واخل�سب  احلديد  مفا�سلة  ي�ستخدم 

تطويع  يتم  فيما  اخلا�ض،  م�سغله  يف  بنف�سه  بتطويعه  فيقوم 

يف  بروزًا  الأكرث  وهو  امل�سانع،  اأحد  يف  تدويره  واإعادة  احلديد 

البل�ستيكية  القوارير  ي�ستخدم  كما  لدميومته.  نظرًا  اأعماله 

لتلك  و�سفه  ويف  اأخرى.  وخامات  النخيل  �سعف  من  واأجزاء 

العمليات، من تطويع وتدوير للمواد، يقول اإنها ت�سبح �سهلة 

يف  �سريكة  حينئذ  فتكون  وا�سحة،  العمل  روؤية  كانت  ما  اإذا 

الت�سميم الفني. ويف روؤيته ملعنى التدوير يقول اإنه »املحافظة 

على طبيعة الأ�سياء من دون مبالغة«.

ا�ستخدم  ال�سرو«  »ذاكرة  بعنوان  الفنية  اأعماله  اأحد  يف 

ثلجية  عا�سفة  اقتلعتها  التي  وال�سنوبر  ال�سرو  اأ�سجار  اأخ�ساب 

من حرم اجلامعة الأردنية يف �ستاء 2014، وقدر عددها يف ذلك 

الوقت بنحو األفي �سجرة. ف�سكل ت�سميمًا فنيًا بارتفاع خم�سة 

يزرع الفنان 
األردني غسان 

مفاضلة يف 
األماكن العامة 
جداريات ونصبًا 

فنية تروي عالقة 
اإلنسان بالبيئة 

واملكان

أعمال فنية
من نفايات

مشروع برعاية وزارة الثقافة األردنية

»الإن�صان واملكان«:

عمل فني يف جر�ض

من خردة احلديد
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�سممت  خ�سبية  قطعة   27 �سم  واح��د،  مرت  وبعر�ض  اأمتار 

بحيث تتحرك 25 منها ب�سورة متاثل حركة الهواء. وا�ستخدم 

جزءًا  لت�سبح  الثلجية،  العا�سفة  قاومت  التي  الأ�سجار  اإحدى 

من بنية العمل التكوينية والتعبريية، حتفظ التزان العمودي 

للت�سميم يف حني ي�سندها هو كرمز للت�سبث باحلياة، خا�سة 

اإذا تعر�ست لحقًا للعوا�سف اأو الثلوج.

اإلنسان واملكان
الإن�سان  بني  الأزلية  العلقة  مفا�سلة  اأعمال  معظم  تربز 

املنا�سب  ال�سكل  اقرتاح  يف  ت�ساهم  بطبيعتها  التي  والأمكنة، 

يف  اإن�ساوؤها  ي�ستهدف  التي  الفنية  الأعمال  اأو  للت�ساميم 

اجلمال  وعنا�سر  الأماكن  هذه  اأهمية  تعزيز  العامة  الأماكن 

عجلون  هي  اأردن��ي��ة،  م��دن  ث��لث  م�ساحات  فعرب  فيها. 

الثقافة  »مدينة  لقب  جميعها  حملت  التي  والطفيلة  وجر�ض 

جمالية  مبكونات  وتزخر  الطبيعة  عنا�سر  تتنوع  الأردنية«، 

يف  ي�ساهم  ما  وه��ذا  عريقة.  تاريخية  معامل  فيها  تختلط 

متجددة  تفاعلية  علقة  وخلق  اجلمالية  القيم  ا�ستخل�ض 

خمتلف  يف  مفا�سلة  يبنيها  التي  الفنية  الن�سب  يف  ترت�سم 

حمافظات البلد.

وق�سبان  معدنية  �سفائح  من  الن�سب  تلك  الفنان  �سّكل 

وحميطها    اأمتار  وثمانية  خم�سة  بني  ارتفاعها  تراوح  حديد 

»حياة اأخرى«: تدوير علب بال�صتيكية

وخردة حديد وغريها، غالريي الأندى يف عمان

»ذاكرة ال�صرو«: مفا�صلة عند الن�صب الذي اأقامه يف اجلامعة الأردنية اإحياء لذكرى اأ�صجار ال�صرو 

وال�صنوبر التي اقتلعتها العا�صفة الثلجية يف �صتاء 2014 

»تنويعات يف اإطار الدائرة«: تدوير قطع خ�صب وحديد، غالريي الأندى يف عمان
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للم�سروع  الفنية  روؤيته  اإن  ويقول  اأمتار.  وثلثة  مرتين  بني 

ففي  امل��دن.  تلك  لت�ساري�ض  الب�سري  الإيقاع  من  تنطلق 

الن�سب  يحتل   ،2014 للعام  الأردنية  الثقافة  مدينة  الطفيلة، 

الذي اأن�ساأه بقعة بارزة تطل على جبالها و�سفوحها، ليعك�ض 

مدينة  ويف  الطوبوغرافية.  املنطقة  ت�سكيلت  من  ملحات 

ارتفاعه  بلغ  الذي  للن�سب  الفني  الت�سميم  عك�ض  عجلون، 

وال�سفوح.  اجلبال  لتماوج  الب�سري  الإيقاع  اأمتار  خم�سة 

معدنية  و�سفائح  حديد  ق�سبان  خم�سة  من  اأي�سًا  نع  �سُ وقد 

ترابطت بخطوط ان�سيابية لتعك�ض انحناءات اجلبال.

الأماكن  يف  الفنية  الن�سب  تلك  اإن�ساء  اأن  مفا�سلة  يرى 

بتنوع  تتميز  التي  الأردن  حمافظات  عرب  العامة،  وامل�ساحات 

بات  الذي  امل�سروع  �سمن  متفردة  طبيعية  وخ�سائ�ض  بيئي 

اجلمايل  للذوق  تعزيز  هو  واملكان«،  »الإن�سان  عنوان  يحمل 

عند الأفراد، فهي منفتحة ومتاحة للجميع، وهي متثل قدرة 

القيم  يوؤكد  ووجودها  املواد،  ا�ستخدام  مهارات  يف  الإب��داع 

 ■ اجلمالية لتلك الأمكنة.  

»الإن�صان واملكان«:

عمل فني

من خردة احلديد

يف عجلون

»مدارات وم�صارات«: تنويع لتدوير قطع حديد»انعكا�صات«: تاآلف فني جلذوع النخيل ومرايا وخ�صب وزنربكات، غالريي الأندى يف عّمان

وخ�صب وزنربكات، غالريي املنجرة يف عّمان
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مت�سية  وعائلته  اإزموند  �ستيف  الأمريكي  قرر 

عطلة الربيع يف منتجع على ج�زيرة �سانت جون، 

البحر  يف  املتحدة  للوليات  التابعة  العذراء«  »اجلزر  اإحدى 

)مار�ض(  اآذار  يف  وجيزة   بفرتة  و�سولهم  وبعد  الك�اريبي. 

التي  الفخمة  الفيل  اإىل  م�سعفني  ا�ستدعاء  مت   ،2015

الوعي  فاقدًا  الأب  وجدوا  و�سولهم  وعند  الأ�سرة.  ا�ستاأجرتها 

اأفراد  ونقل  ت�سنجية.  نوبات  من  يعانون  والولدين  والأم 

الأمريكية  فيلدلفيا  ولية  م�ست�سفيات  اأحد  اىل  جوًا  الأ�سرة 

حيث اأم�سوا اأ�سابيع يف املعاجلة.

قال مندوب لوكالة حماية البيئة الأمريكية اإن التحقيقات 

زراعي  مبيد  وهذا  الفيل«.  يف  امليثيل  بروميد  وجود  »بينت 

وهو  املتحدة،  الوليات  يف  البيوت  داخل  ا�ستعماله  مينع 

واجلهاز  املركزي  الع�سبي  اجلهاز  يف  تلفًا  وي�سبب  جدًا  �سام 

التنف�سي.

التي  الأمريكية،  العدل  وزارة  اهتمام  احلادثة  هذه  اأثارت 

اأجرت حتقيقًا جنائيًا ب�ساأن قيام �سركة ملكافحة الآفات بر�ض 

الفيل مببيد يحتوي على مادة بروميد امليثيل قبل يومني من 

من  والغبار  الهواء  من  عينات  بتحليل  وذلك  الأ�سرة.  و�سول 

داخل الفيل.

ا�ستنزافًا   ت�سبب  كيميائية  مادة  امليثيل  بروميد  يعترب 

بروتوكول  ملتطلبات  تخ�سع  ول��ذل��ك  الأوزون،  لطبقة 

مونرتيال، ويفرت�ض التخل�ض منها كليًا يف الوليات املتحدة 

بحلول �سنة 2017.

وكان هذا الغاز ي�ستخدم على نطاق وا�سع خلل ت�سعينات 

حتى  حقنه  يتم  الزراعي�ة،  للرتبة  كمعّقم  الع�سرين  القرن 

احلقل  تغطية  مع  �سنتيمرتًا  و60   30 بني  ي��رتاوح  عم�ق 

خطورته،  رغم  وعلى  الزمن.  من  لفرتة  بل�ستيكية  باأغ�سية 

ما  مبوجب  املتحدة  الوليات  يف  اأحيان�ًا  ي�ستعمل  زال  ما 

مكافحة  مثل  احل��رج«،  ال�ستخدام  »ا�ستثناءات  ي�سمى 

ممنوعًا  بات  ا�ستعماله  لكن  احلقول،  يف  واجلرذان  الفئران 

داخل البيوت.

حماية  وكال�ة  بها  قامت  التي  التحقي�قات  بينت  وقد 

عدد  خمازن  يف  امليثي�ل  بروميد  وج�ود  الأمريكية  البيئ�ة 

من �سركات مكافحة الآفات يف املنازل واملوؤ�س�سات يف اجلزر 

لتك�سف  ال�سركات  هذه  �سجلت  يف  حتقق  وهي  الع�ذراء. 

تهريبه  مت  اإذا  وما  ال�سكني�ة  الأماكن  ر�ض  يف  ا�ستعمل  اإذا  ما 

■ ب�سكل غري ق�انوين اإىل تلك اجل�زر. 

استأجرت أسرة 
أميركية من 

أربعة أشخاص 
فيال يف جزيرة 

سانت جون يف 
البحر الكاريبي، 

فتعرض أفرادها 
ملبيد سام هدد 

حياتهم

جزيرة �صانت جون ال�صياحية 

يف البحر الكاريبي مبيد ممنوع
ل العطلة كابوسًا حوَّ
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تقع مدينة اأريحا يف وادي الأردن احلار، اأ�سفل التل 

املدن  اأقدم  اإحدى  وهي  القد�ض.  من  عليها  املطل 

اأتى  كاأنه  يبدو  اجلديدة  بيوتها  من  واحدًا  لكن  الأر�ض،  على 

من الف�ساء اخلارجي.

»�سم�ض  �سركة  اإىل  بيته  بناء  مبهمة  داود  اأحمد  عهد 

اأ�س�سها مهند�سون فل�سطينيون �سباب. فجعلوه  اأر�ض« التي 

معا�سر  تطوير  مع  بالطني،  مبنيًا  القدمية  اأريحا  بيوت  مثل 

مت  اأكيا�ض  يف  مر�سو�ض  برتاب  بني  فقد  ت�سميمهم.  من 

تكدي�سها ومتليطها باجل�ض.

وامليزات  املا�سي  اإىل  والإمياءة  املقببة  الغرف  داود  يحّب 

البيئية التي يراها يف بيته. ويقول: »هو بيت �سديق للبيئة، 

ل  ال�سيف  يف  كنفايات.  �سيء  منه  يبقى  فلن  ُهدم  لو  حتى 

اأحتاج اإىل تكييف، ويف ال�ستاء ل اأحتاج اىل تدفئة«.

يتفرد بيت داود و�سط اأ�سجار النخيل والبيوت اخلر�سانية 

العريق،  اأريحا  تاريخ  رغم  وعلى  املدينة.  يف  ال�سكل  املربعة 

البنائني  بع�ض  اإن  »بل  فيها،  رائجًا  بالطني  البناء  يعد  مل 

املهند�سة  �سالح  لينا  تقول  كما  ي�سلح«،  ل  اأنه  يعتقدون 

اأبنية  عدة  �سممت  التي  الفل�سطينية  ال�سركة  يف  املعمارية 

�سيدت بالطني.

»�سم�ض  يف  اآخر  �سريك  وهي  م�سعد،  دانا  وت�سيف 

هندسة
تكسر القاعدة

بيت ترابي وواحة مسقوفة 
وبرجان بمشربيّة ونسج حياة

البناء املستدام هو الذي تُعتمد فيه ممارسات وعمليات 
مسؤولة بيئيًا ومقتصدة باملوارد طوال دورة حياته، بدءًا من 

اختيار موقعه وتصميمه، مرورًا بإنشائه وتشغيله وصيانته 
وتجديده، وصوالً إلى هدمه. وهذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين 
املصممين واملعماريين واملهندسين وصاحب املبنى يف 

جميع مراحل املشروع. والهدف الرئيسي تقليص التأثير 
الشامل للبيئة املبنية ىلع صحة اإلنسان والبيئة الطبيعية، 

عن طريق االستهالك الكفوء للطاقة واملياه واملوارد 
األخرى، وتخفيض النفايات والتلوث والتدهور البيئي، 

وحماية صحة شاغلي املبنى وتحسين إنتاجية املوظفين.
يف ما يأتي أربعة ابتكارات يف هذا املجال ملنشآت يف 

املنطقة العربية
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اأحمد داود داخل

بيته الرتابي يف اأريحا. 

ويبدو البيت اإىل اليمني

»ترفع  بناء  اأ�ساليب  ترويج  اىل  ت�سعى  ال�سركة  اأن  اأر�ض«، 

قدرات الفل�سطينيني وتعزز ن�سالنا وتكون �سديقة للبيئة«.

ناجحة  تكون  لن  ال�سركة  اأن  تعتربان  و�سالح  م�سعد  لكن 

اآخرون يناف�سونها يف  اإذا بداأ مهند�سون فل�سطينيون  اإل  حقًا 

هذا امل�سمار.

واحة مسقوفة يف أبوظبي
عامة  حديقة  هيذرويك  توما�ض  الربيطاين  املهند�ض  �سمم 

�سطح  من  م�ستوحاة  �سقيفة  تظللها  اأبوظبي،  يف  »كهفية« 

الطبيعية  والأجواء  احلداثة  بني  جتمع  وهي  ال�سحراء. 

املحلية.

مربع،  مرت  األف   125 م�ساحة  الفيحاء«  »حديقة  حتتل 

اأنواع من  وحتتوي على ملعب وحدائق ومقاه، وتنت�سر فيها 

للخ�سار  حديقة  مع  اخلليج،  يف  املتوطنة  والأزهار  النباتات 

الع�سوية. كما �ست�سم مكتبة عامة وم�سجدًا و�سينما مك�سوفة 

ومنا�سبات  ومهرجانات  مو�سيقية  حفلت  لإقامة  واأماكن 

اجتماعية.

ال�سقيفة  مرتًا   20 ترتفع  التي  الأعمدة  من  جمموعة  تدعم 

املجزاأة التي تظلل حتتها »واحة« حممية من �سم�ض ال�سحراء 

حيث تنمو النباتات والأ�سجار وتقام اأماكن ترفيهية.

تقل�ض  جزئيًا،  النباتات  »بتظليل  هيذرويك:  يقول 

يح�سن  ما  بالتبخر،  تفقد  التي  املياه  كمية  والأعمدة  ال�سقيفة 

تفتتح  اأن  ويتوقع  احلديقة«.  يف  وال�ستدامة  الطاقة  كفاءة 

حديقة الفيحاءاحلديقة يف اأوائل �سنة 2017.

امل�صقوفة
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مشربية تظلل برجين توأمين
الزجاج  اأن  متزايد  ب�سكل  املعمارية  للهند�سة  �سركات  تدرك 

وهي  ال�سحراوية.  العربية  الدول  يف  للعمارة  منا�سبًا  لي�ض 

ال�سم�ض  اأ�سعة  حلجب  خارجية  تظليل  نظم  ت�سميم  بداأت 

احلادة عن املباين.

تواأمني  برجني  النيويوركية   REX �سركة  �سممت 

�سبيهة  مزدوجة  �سبكية  حاجبات  تظللهما  ال�سماكة  قليلي 

يعلن  مل  اإعلميتان  و�سيلتان  حتتلهما  �سوف  بامل�سربية، 

�ستكون  اللذين  الربجني  لكن  موقعهما.  عن  ول  عنهما 

ب�سمتهما  لتكون  م�سممان  والزجاج  احلجر  من  واجهاتهما 

البيئية منخف�سة ن�سبيًا.

التي  والأخبار،  البث  ا�ستوديوهات  فوق  املكاتب  تقام 

اأما  ال�سركتني.  من  لكل  العامة  املرافق  فوق  بدورها  تقام 

ال�سيقان  الربجان  لها  يت�سع  ل  التي  الكبرية  ال�ستوديوهات 

وحتتاج اىل تعتيم فقد اأقيمت حتت الأر�ض.

تظلل واجهتي الربجني حاجبات �سم�سية قابلة للنكما�ض 

منطًا  ت�سكل  تتداخل  وعندما  مرتًا،   14 وحداتها  قطر  يبلغ 

�سبيهًا بامل�سربية، تلبية لرغبة ال�سركتني يف ان�سجام املبنيني 

مع العمارة التقليدية. وت�ستجيب احلاجبات حلركة ال�سم�ض 

 LED اأ�سواء  تخلق  الليل  ويف  تلقائيًا.  وتنفتح  ال�سماء  عرب 

املوجودة �سمن احلاجبات �سا�سة عملقة تبث الربامج وميكن 

روؤيتها من بعيد.

�سوف ي�ساعد تظليل الداخل يف تخفي�ض اأحمال املكيفات، 

كما اأن م�سابيح LED �سوف تخف�ض ا�ستهلك الطاقة.

منازل للكوارث
لأ�سابيع  يدوم  بع�سها  متوقعة.  وغري  موقتة  الكوارث  تعترب 

ل�سنوات  يدوم  وبع�سها  والأعا�سري،  الفي�سانات  حال  يف  كما 

للجئني  تبنى  ما  وغالبًا  واحلروب.  الزلزل  حال  يف  كما 

خميمات تفتقر اإىل ال�سروريات الأ�سا�سية مثل التدفئة واملياه 

اجلارية وال�سرف ال�سحي والكهرباء.

عبري  الكندية  الأردنية  وامل�سممة  املعمارية  ا�ستلهمت 

�سيقلي تقنيات ن�سج ال�سلل التقليدية ومرونة جلد الأفعى، 

الكوارث،  مل�سردي  املظهر  وح�سنة  عملية  ملجئ  لتطوير 

حتاكي الأكواخ واخليم املوقتة للبدو الرّحل.

للت�ساميم،   Lexus بجائزة  الفائز  منزل«،  »ن�سج  م�سروع 

وت�سخني  الكهرباء  توليد  ويتيح  للنقل،  قابًل  ماأوى  يوفر 

بني  م�سدود  للماء  مقاوم  قما�ض  فيه  ي�ستخدم  �سم�سيًا.  املاء 

م�ستقرة  »خيمة«  يخلق  مما  منحنية،  بل�ستيكية  اأنابيب 

املزدوج  القما�ض  هذا  اأن  كما  وال�سد.  ال�سغط  حتمل  ميكنها 

والكهرباء  املاء  متديدات  بتمرير  ي�سمح  مما  جموف  الطبقات 

بني طبقاته. ويتيح الت�سميم املرن للخيمة فتح »نوافذ« حيث 

البارد،  الن�سيم  ال�ساخن ودخول  الهواء  يتطلب الأمر، خلروج 

البارد  الطق�ض  حال  يف  متامًا  تغلق  اأن  للخيم  ميكن  كما 

واملمطر.

وتعترب �سيقلي اأن ت�سميمها يتيح للجئني النطلق يف 

■ اإعادة ن�سج حياتهم اجلديدة معًا. 

الربجان التواأمان

تظللهما م�صربية

خيم لالجئي الكوارث

ريثما يعيدون ن�صج حياتهم
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المكتبة الخضراء

لقد األقى مجتمع المعرفة بظالله على كل مجال 

كل  على  تزحف  م�صطلحاته  وباتت  الحياة،  في 

نظم  في  اال�صتدامة  من  اليومية،  ممار�صاتنا 

المعرفية.  اال�صتدامة  اإلى  وتطبيقاتها  البيئة 

من  المفهوم  هذا  عر�ض  الطريف  من  و�صيكون 

مجلة  وبين  بيني  اأحداثها  ج��رت  ق�صة  خ��الل 

للبيئة  العربي  والمنتدى  والتنمية«  »البيئة 

جديدًا  تطبيقًا  نمار�ض  وجعلتنا  )اأفد(  والتنمية 

لال�صتدامة.

يعود بنا التاريخ اإلى �صباط )فبراير( 2013، حين 

الإعداد  العربية  للمدار�ض  م�صابقة  »اأفد«  اأطلق 

ذلك  قبل  وكان  الفي�صبوك.  على  بيئية  �صفحة 

اأ�صدر دليل »البيئة في المدر�صة« وجعله مرجعًا 

الطالبية  الفرق  تتناف�ض  بحيث  الم�صابقة،  لتلك 

ال�صفحة  على  وتنزيلها  اأن�صطته  تطبيق  في 

لما  �صجاًل  ال�صفحة  وتغدو  بمدر�صتها،  الخا�صة 

مختلف  من  مدار�صهم  في  النا�صطون  يفعله 

البلدان العربية.

في  زيان  بوهالي  ال�صهيد  متو�صطة  فريق  انخرط 

األهمنا  لقد  وطموحاته.  اإمكاناته  بكل  الم�صابقة 

القراءة  فحولنا  المدر�صة«،  في  »البيئة  دليل 

بدقة  ونجمعها  نوثقها  ميدانية،  اأن�صطة  اإلى  فيه 

متناهية، لنجد اأنف�صنا في النهاية ننتج كتابًا من 

الكتاب،  هذا  نعتبر  ونحن  والعمل.  القراءة  وحي 

»كيف توؤ�ص�ض م�صروعًا بيئيًا مدر�صيًا؟«، اإ�صافة 

اإلى دليل »اأفد« القيم، يحمل في طياته موا�صيع 

في  فقراءتنا  منطقتنا.  في  المتعلم  بواقع  ل�صيقة 

منه  ننتقي  جعلتنا  المدر�صة«  في  »البيئة  دليل 

تم  فمثاًل،  منطقتنا.  بواقع  �صلة  ذات  موا�صيع 

خالية  منطقة  في  الأننا  ال�صجيج  ف�صل  ا�صتبعاد 

ف�صل  ا�صتبعدنا  كما  والزحمة،  الم�صانع  من 

�صاحليًا.  لي�ض  الجغرافي  موقعنا  الأن  البحار 

وتمحي�صًا،  ق��راءة  الف�صول  بقية  على  وعملنا 

ووجدنا  بالواقع.  محتوياتها  مقاربة  اإلى  �صاعين 

العربي  الوطن  عبر  طالبية  لفرق  ن�صاطات  فيها 

ن�صاطًا.  ثالثين  نحو  في  مجاراتها  اإلى  �صعينا 

لنا ما قمنا به من ن�صاطات اإلى كتاب، يمكن  وحوَّ

اأن يكون بمثابة دليل فني للم�صرفين في الجزائر.

»�صفحة  م�صابقة  ق�صة  ف�صول  الكتاب  يحكي 

المنتدى  اأطلقها  التي  في�صبوك«  على  بيئية 

معها  فتعامل  )اأف��د(،  والتنمية  للبيئة  العربي 

باعتبارها  زيان  بوهالي  ال�صهيد  متو�صطة  فريق 

عقد  اإلى  و�صارع  االأخ�صر.  للنادي  ال�صنة  م�صروع 

لخو�ض  اال�صتراتيجية  الخطة  فيه  ر�صم  اجتماع 

العمل،  اأول  الفكر  جاعاًل  الم�صابقة،  غمار 

عالميًا  نفكر  الن�صاطات  غمرة  في  اأنف�صنا  لنجد 

ونت�صرف محليًا.

االأ�صتاذة  من  بتقديم  المولود  هذا  حظي  وقد 

لمجلة  التنفيذية  التحرير  رئي�صة  حداد،  راغدة 

البرنامج  على  والم�صرفة  والتنمية«  »البيئة 

التربوي في »اأفد«.

م�صروعًا  فاإن  الالتوقف،  تعني  اال�صتدامة  والأن 

حيث  الم�صروع،  ه��ذا  رح��م  من  تولد  ج��دي��دًا 

الكتاب  لهذا  المتوا�صعة  االإي���رادات  خ�ص�صت 

لدعم جائزة محلية الأف�صل ناد بيئي في الجزائر. 

واالبتكار  االإب��داع  زاد  الممار�صات  كثرت  فكلما 

الذي �صيكون �صرطًا من �صروط جائزتنا.

عمر برمان

 الم�شرف على النادي البيئي 

في مدر�شة ال�شهيد بوهالي زيان 

 في�ض البطمة، والية الجلفة، الجزائر

كيف تؤسس مشروعًا بيئيًا مدرسيًا؟
عمر برمان. 132 �صفحة. من�صورات ثالة، الجزائر، 2015

ISBN: 978-9947590140

ـ في�ض البطمة يف اجلزائر  فازت مدر�شة ال�شهيد بوهايل زيان 

باملرتبة الأوىل يف م�شابقة »�شفحة بيئية على في�شبوك« التي 

 2013 عام  ــد(  )اأف والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  نظمها 

فيها  الأخ�شر«  »النادي  واعتمد  العربية.  البلدان  ملدار�ض 

اأ�شدره »اأفد«، ل�شتلهام  على دليل »البيئة يف املدر�شة« الذي 

معلومات والقيام بن�شاطات ميدانية قام بتوثيقها يف �شفحته 

على في�شبوك.

الأ�شتاذ عمر  النادي  امل�شرف على  النجاح، قام  ا�شتكماًل لهذا 

املدر�شة«،  يف  »البيئة  دليل  اإىل  ا�شتنـاداً  كتاب  باإعداد  برمان 

ذات �شلة  »اأفد«  دليل  واأن�شطة من ف�شول  نه معلومات  �شمَّ

اأع�شاء  تنفيذ  كيفية  فيه  وروى  اجلزائرية.  بالبيئة  وثيقة 

النادي لهذه الن�شاطات ميدانيًا و�شوًل اإىل الفوز بجائزة »اأفد«.

يف ما ياأتي نبذة عن الكتاب بقلم عمر برمان.

هائلة،  المناخ  تغير  مخاطر 

لمكافحته  العمل  وف��وائ��د 

نرى  اأن  يمكننا  اإذ  وا�صحة، 

االقت�صادية  التنمية  ترافق 

االنبعاثات  تخفي�ض  مع 

االإب��داع��ي.  والتكيف 

االنتقال الملتزم والقوي 

منخف�ض  اقت�صاد  الى 

اإط��الق  يمكنه  الكربون 

التحول  م��ن  ج��دي��دة  م��وج��ة 

والتكنولوجيين،  االقت�صاديين  واال�صتثمار 

العالمي  االزده�����ار  م��ن  ج��دي��د  وع�����ص��ر 

الم�صتدام.

ي�صرح  الكتاب  ه��ذا  في  ننتظر؟  اإذًا  لماذا 

نيكوال�ض �صتيرن لماذا كان من ال�صعب جدًا 

رغم  على  المناخ،  لتغير  بفاعلية  الت�صدي 

ويورد  جديد.  لم�صار  الكبيرة  الجذب  عوامل 

االآن،  حا�صمة  اإجراءات  التخاذ  مقنعة  حججًا 

هذه  تتخذها  اأن  يجب  التي  االأ�صكال  محددًا 

االإجراءات.

واللورد �صتيرن رئي�ض معهد غرانثام الأبحاث 

الدولي  البنك  اقت�صاديي  وكبير  المناخ  تغير 

�صابقًا. وهو املوؤلف الرئي�صي للتقرير ال�صهري 

تغري  اقت�صاديات  ح��ول   Stern Review
املناخ.

يرى �صتيرن في كتابه الجديد اأن مخاطر تغير 

»تقرير  قدره  مما  اأ�صواأ  هي  وتكاليفه  المناخ 

البريطانية  الحكومة  ن�صرته  الذي  �صتيرن« 

عام 2006، واأ�صواأ كثيرًا مما ت�صمنته النماذج 

لدينا  باأن  ويذكرنا  القيا�صية.  االقت�صادية 

والطرق  بالتكنولوجيات  نكتفي  فاإما  خيارًا، 

التغيير  نقبل  واإما  ال�صابقة،  والموؤ�ص�صات 

قد  االأول  الخيار  الدولي.  والتعاون  واالبتكار 

يجلب لنا نوعًا من النمو في المدى الق�صير، 

ونزاع  فو�صى  الى  النهاية  في  ي��وؤدي  لكنه 

يحقق  اأن  فيمكن  الثاني  الخيار  اأما  ودمار. 

في  م�صتدامًا  ونموًا  للجميع  اأف�صل  حياة 

المعركة  ك�صب  في  وي�صاعد  الطويل،  المدى 

مخاطر  من  يحذر  العلم  العالمي.  الفقر  على 

يو�صحان  والتكنولوجيا  واالقت�صاد  االإهمال، 

ماذا ن�صتطيع اأن نفعل والفوائد الكبيرة التي 

الى  بقوة  ت�صير  االأخالقيات  ودرا�صة  �صتنتج، 

واجب اأخالقي للعمل. فلماذا ننتظر؟

لماذا ننتظر؟
التصدي لتغير المناخ

Why we are Waiting?
By Nicholas Stern, 488 pages.

MIT Press, 2015. ISBN: 978-0262 029186
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سوق البيئة

بيت ملّون ىلع عجالت

وزاهي  جريء   Toybox املتنقل  ال�صغري  املنزل 

اأبي�ض،  ح��راري  بال�صتيكي  �صطح  له  االأل���وان. 

الليفي  الزجاج  من  ب��األ��واح  جزئيًا  مغلف  وه��و 

حيوي  تباين  يف  وملونة  مموجة  )فيربغال�ض( 

والنوافذ  االألواح  وتطوق  اخل�صبية.  اجلوانب  مع 

مظهرًا  الواجهة  فتعطي  �صوداء  �صميكة  حافات 

الزجاجي  والباب  النوافذ  املتحركة.  الر�صوم  ي�صبه 

اجلرار تف�صح لدخول ال�صوء والتهوئة الطبيعية.

دفء  على  حتافظ  خ�صبية  األ��واح  الداخل  تغطي 

ومطبخ،  جلو�ض،  غرفة  من  يتكون  الذي  املنزل، 

وركن للمائدة، وحمام، وعّلية للنوم. وحتتل غرفة 

عر�صًا   مرتين  بقيا�ض  االأكرب،  امل�صاحة  اجللو�ض 

خزائن  ثماين  على  وت�صتمل  ط��واًل،  مرت  و2.7 

لتحويل  ب�صهولة  ترتيبها  اإع��ادة  ميكن  متحركة 

احليز اىل غرفة نوم اأخرى اأو غرفة جلو�ض مزودة 

مبقاعد وطاولة.

هذا املنزل ال�صغري الذي ميكن قطره خلف �صيارة 

يباع يف الواليات املتحدة ب�صعر 48 األف دوالر.

أغذية عضوية للكالب والقطط
االأطعمة  ع�صر  والقطط  الكالب  اأغذية  دخلت 

الغذائية،  ال�صناعات  �صركات  من  بدفع  الع�صوية 

مع  يتما�صى  لالأرباح  املدر  القطاع  هذا  بات  بعدما 

�صمك  وجبات  ذلك  من  الب�صرية.  التغذية  ميول 

ال�صغرية  للكالب  وكبيبات  للهررة  ال�صلمون 

ن�صاطًا.  املفعمة  الكبرية  للكالب  واأخرى  البدينة 

الذواقة  والهررة  للكالب  طعام  رزم  اأي�صًا  وثمة 

وعلكة بطعم االأوكاليبتو�ض.

طيران اإلمارات

اأعلنت �صركة »طريان االإمارات«، اأكرب ناقلة 

مطلع  يف  �صتطلق  اأنها  العامل،  يف  دولية 

�صباط )فرباير( 2016 اأول خط لها اإىل مدينة 

بناما يف اأمريكا الو�صطى، ليكون اأطول رحلة 

رحلة  اأطول  بل  العامل،  يف  توقف  دون  من 

جتارية مبا�صرة يف تاريخ الطريان املدين.

وبناما  دبي  بني  يوميًا  الرحلة  م  ُتنظَّ و�صوف 

على  وذلك  دقيقة.  و35  �صاعة   17 وت�صتغرق 

طائرات »بوينغ 777 � 200 اإل اآر« املتخ�ص�صة 

خدمة  اأول  و�صتكون  الطويلة.  بالرحالت 

اأمريكا  اإىل  العاملية  االإم��ارات��ي��ة  للناقلة 

الو�صطى.

�صاهمت  التي  االإم���ارات«،  »ط��ريان  ومتلك 

ب�صكل رئي�صي يف حتويل منطقة اخلليج اىل 

من  اأ�صطواًل  للطريان،  رئي�صي  عاملي  مركز 

وجهة   147 اىل  رحالت  وت�صرّي  طائرة،   235

 274 ت�صّلم  وتنتظر  ال��ق��ارات.  خمتلف  يف 

الطريان  �صناعة  عمالقتي  من  جديدة  طائرة 

»اربا�ض«  واالأوروبية  »بوينغ«  االأمريكية 

قيمتها 135 بليون دوالر.

يت�صاعف  ان  االإم���ارات«  »ط��ريان  وتتوقع 

تطلق يف 2016 أطول رحلة جوية

الزي الجديد لفريق العين من 18 قنينة بالستيكية
 .Nike  ك�صف نادي العني لكرة القدم يف االإمارات عن الزي االأ�صا�صي والزي االحتياطي لفريقه من اإنت�اج

وهما من البولي�صرت، ومت �صنع كل زّي من 18 قنينة بال�صتيكية معادة التدوير.

قدم الزي االحتياطي اجلديد عمر عبدالرحمن، بينما ارتدى �صقيقه حممد عبدالرحمن الزي االأ�صا�صي. 

الب�صرة  Nike يف قم�صانها على �صحب العرق بعيدًا عن  التي ت�صتخدمها   Dri-Fit وت�صاعد تكنولوجيا 

اإىل اخلارج ليتبّخر. وتّت�صم القم�صان ب�صبك مدرو�ض يتاأّلف من اآالف الثقوب ال�صغرية يف اخللف ملزيد 

من التهوئة.

ال�شورة: عمر وحممد عبدالرحمن يف الزي اجلديد

التي  ال�صنة  وه��ي   ،2020 بحلول  حجمها 

ت�صت�صيف فيها دبي املعر�ض الدويل »اإك�صبو 

.»2020

حظرت طريان الإمارات ابتداء من 15 اأيار 

)مايو( 2015 نقل تذكارات من احليوانات 

التي يتم ا�شطيادها،  خ�شو�شًا »اخلم�شة 

الكبار« وهي الأ�شد والفهد والفيل ووحيد 

القرن واجلامو�ض. وذلك كخطوة »لوقف 

التجارة غري امل�شروعة ولإنقاذ موروث 

احلياة الربية« كما جاء يف بيان ال�شركة.
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مصنع مصري إلنتاج األلواح الشمسية
حملب  اإبراهيم  امل�صرية  احلكومة  رئي�ض  افتتح 

يف  اأقيم  ال�صم�صية،  االألواح  الإنتاج  كبريًا  م�صنعًا 

األف   20 م�صاحة  على  القاهرة  �صواحي  اإح��دى 

مرت مربع كمرحلة اأوىل، بكلفة تقدر بنحو ثالثة 

ما  اإىل  االإنتاجية  طاقته  وت�صل  دوالر.  ماليني 

اإىل  لرفعها  خطة  مع  �صنويًا،  ميغاواط   52 يعادل 

التوجه  يف  الدولة  خطة  مع  يتما�صى  امل�صنع  اأن  حملب  واأكد  اأ�صهر.  �صتة  خالل  �صنويًا  ميغاواط  مئة 

نحو الطاقة اجلديدة واملتجددة. وطالب امل�صوؤولني يف »الهيئة العربية للت�صنيع« بالتوا�صل مع وزارة 

التعليم الفني الإن�صاء مدر�صة تعمل بالطاقة اجلديدة واملتجددة، لتكون منوذجًا خالل الفرتة املقبلة، 

ودر�ض اإمكان تعميم التجربة على جميع املدار�ض.

بالطاقة  تعمل  حمطات  اإن�صاء  يف  �صاهمت  الهيئة  اأن  الدين  �صيف  عبدالعزيز  الهيئة  رئي�ض  واأو�صح 

ال�صم�صية على �صطوح املنازل بطاقة اإجمالية ت�صل اإىل 3400 كيلوواط، اإ�صافة اإىل اأعمدة اإنارة بالطاقة 

ال�صم�صية بقدرة تزيد على 2200 كيلوواط. وهي تدر�ض اإن�صاء  حمطة بقدرة 50 ميغاواط يف حمافظة 

بني �صويف يف �صعيد م�صر. كما  ُتعد الإن�صاء حمطات �صم�صية يف جزيرة قرب�ض بطاقة 600 كيلوواط، 

واأخرى بطاقة 4 ميغاواط يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية.

طالء جديد يبرّد سطوح املباني
املباين  الإبقاء  حاًل  البي�صاء  ال�صطوح  �صكلت  لطاملا 

التكييف  اىل  احلاجة  تقل  بحيث  اخلارج  من  اأبرد 

ال�صم�ض  اأ�صعة  من  كمية  متت�ض  فهي  الداخل.  يف 

متت�ض  ذلك  مع  لكنها  الداكنة.  ال�صطوح  من  اقل 

ال�صطح  حرارة  درجة  يرفع  قد  ما  االأ�صعة،  بع�ض 

مبقدار 12 درجة مئوية.

للتكنولوجيا  �صيدين  جامعة  يف  باحثون  تو�صل 

طالء  االآن:  حتى  االأف�صل  اخليار  يعتربونه  ما  اإىل 

مزيج  ه��و  لل�صطوح 

بولي�صرت  اأ�صناف  من 

ف�صية،  طبقة  ع��ل��ى 

من  اأق��ل  كمية  ميت�ض 

ويجعل  ال�صم�ض  اأ�صعة 

الهواء  من  اأبرد  ال�صطح 

حر  يف  حتى  املحيط 

ال�����ص��ي��ف. وق����د مت 

�صطح  على  اخ��ت��ب��اره 

معر�ض  اجلامعة  يف 

الباحثون  ودر�ض  النهار.  طوال  ال�صم�ض  الأ�صعة 

اأداءه باملقارنة مع �صطح اأبي�ض تقليدي، كما در�صوا 

ب�صعة  وبعد  اأدائ��ه.  على  وال�صخام  الغبار  تاأثري 

اأ�صابيع، تبني لهم اأن ال�صطح حافظ على اأداء عايل 

امل�صتوى حتى مع تراكم االأو�صاخ.

ال�صطح  »بقي  �صميث:  جيف  الربوف�صور  وق��ال 

مطلي  �صطح  من  مئوية  درج��ة   11 اأب��رد  اجلديد 

باالأبي�ض يف اجلوار، الأنه ميت�ض 3 يف املئة فقط من 

ذاته  الوقت  ويف  لها،  يتعر�ض  التي  ال�صم�ض  اأ�صعة 

ميت�صها  ال  حمراء  حتت  موجات  يف  حرارة  يطلق 

متوافرة  البال�صتيكية  املواد  اأن  واأو�صح  الهواء«. 

جتاريًا ومنا�صبة لال�صتعمال على ال�صطوح.

رصف طرق روتردام
بالبالستيك املعاد تدويره

يف  لالإن�صاءات  في�صلز«  »فولكر  �صركة  ك�صفت 

هولندا عن خطة لر�صف طرق يف مدينة روتردام 

با�صتخدام الزجاجات البال�صتيكية امل�صتعملة بداًل 

من االأ�صفلت.

اجل��دي��دة،  الطريقة  م��زاي��ا  ال�صركة  وع���ددت 

االأ�صفلت  طرق  من  اأقل  �صيانة  اإىل  حتتاج  التي 

درجات  حتمل  على  اأعلى  ق��درة  مع  التقليدية، 

اأقل  ووقت  اأطول  افرتا�صي  وعمر  العالية  احلرارة 

اإمكانيات جتهيز  للتجهيز ووزن اأخف، ف�صاًل عن 

اأ�صهل لالأنابيب حتت االأر�ض.
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عالم العلوم

دراسة بريطانية:  الجزيرة العربية 
  كانت جنة خضراء

فاإن  العربية،  اجلزيرة  �صبه  يف  نفكر  عندما 

وال�صم�ض  الرملية  الكثبان  ببالنا  يخطر  ما  اأول 

القريب  املا�صي  يف  لكن  املياه.  وندرة  امللتهبة 

كانت اجلزيرة العربية مروجًا خ�صراء وغابات 

االأخرية  الدرا�صة  ولعل  غزيرة.  باأمطار  تروى 

ت�صاعد  اال�صتنتاج  ه��ذا  اإىل  تو�صلت  التي 

االأولون  الب�صر  غادر  وكيف  متى  معرفة  على 

اجلن�ض  اأن  العلماء  يعتقد  حيث  اأفريقيا  قارة 

الب�صري بداأ هناك. 

جامعة  يف  االأ���ص��ت��اذ  ب��ارت��ون،  اآ����ض  ي��ق��ول 

با�صتطاعة  يكن  »مل  الربيطانية:  اأك�صفورد 

ال�صيد،  على  يعي�صون  كانوا  الذين  اأ�صالفنا، 

اجلزيرة  من  خمتلفة  اأماكن  يف  يعي�صوا  اأن 

العربية لو كانت كما هي االآن«.

اجلنوبي  ال�صاحل  على  الهندي  املحيط  وميتد 

مناخ  ي�صود  حيث  العربية،  اجلزيرة  ل�صبه 

اجلزيرة  �صبه  بقية  بينما  املو�صمية،  االأمطار 

ويعتقد  الواحات.  بع�ض  وجود  مع  �صحراء 

الع�صر  اأن  بارتون  اإ�صراف  حتت  بحثي  فريق 

 23 كل  العربية  اجلزيرة  �صبه  اإىل  ي�صل  املطري 

األف �صنة، فيتيح املجال الزدهار احلياة النباتية 

اأبحاثه يف  الفريق نتائج  واحليوانية. وقد ن�صر 

جملة »ذا جورنال اأوف جيولوجي«.

الب�صر  اأن  على  دليل  »لدينا  بارتون:  يقول 

ال�صرق  اإىل  اأفريقيا  خارج  االنت�صار  من  متكنوا 

من  كثريًا  لكن  عام،  األف   130 قبل  االأو�صط 

توقف  التمدد  هذا  اأن  يعتقدون  كانوا  النا�ض 

ب�صبب �صحراء اجلزيرة العربية«.

ويو�صح اأنه تو�صل وفريقه اإىل اأن جزيرة العرب 

املطرية،  الع�صور  من  خمتلفة  بفرتات  مرت 

وغابات  عالية  نباتات  ظهور  اإىل  اأدى  مما 

للعي�ض،  مقبواًل  مكانًا  جعلها  وهذا  كثيفة، 

مما يوؤيد فكرة حدوث الهجرة يف وقت مبكر. 

جنوب  اجلافة  االأن��ه��ار  جم��اري  در�صوا  وه��م 

اآثار طني  �صرق اجلزيرة العربية، وعرثوا على 

وحجارة من قاع نهر تعود اإىل 160 األف عام.

يتطابق  لدينا  البيئي  »ال�صجل  بارتون:  يوؤكد 

بالفعل،  املوجودة  االآث��ار  �صجالت  مع  متامًا 

وهجرة  نزوح  حركات  وجود  اإىل  ت�صري  والتي 

ب�صرية اإىل �صبه اجلزيرة العربية«. 

أكبر تلسكوب يف العالم 
يستكشف تأثير الشمس

فر�صة  الباحثني  العامل  يف  تل�صكوب  اأكرب  �صيمنح 

درا�صة ال�صم�ض ب�صكل تف�صيلي ويعطيهم القدرة 

اال�صطناعية  االأقمار  على  بتاأثريها  التكهن  على 

يف  االت�����ص��االت  واأنظمة  املحمولة  وال��ه��وات��ف 

ال�صم�صي  التل�صكوب  ا�صم  عليه  ويطلق  االأر�ض. 

ماوي  جزيرة  يف  قمة  اأعلى  على  بناوؤه  ويجري 

وينتظر  الهادئ،  املحيط  يف  هاواي  جزر  اإحدى 

ت�صغيله �صنة 2019.

»التل�صكوب  امل�صروع:  رئي�ض  رمييل  توما�ض  يقول 

مزود باأنظمة ب�صرية متطورة ومراآة اأ�صا�صية طولها 

للفيزياء  خمترب  مبثابة  و�صيكون  اأمتار،  اأربعة 

الفلكية ميكن العلماء من روؤية ما يحدث متامًا على 

�صطح ال�صم�ض يومًا بيوم وفهم العمليات الفيزيائية 

االأ�صا�صية والتنبوؤ باأحوال الطق�ض الف�صائي«.

زراعة تحت املاء
معر�ض  يف  اإيطاليون  مهند�شون  قــدم 

لزراعة  م�شروعًا   2015 ميالنو  اإك�شبو 

داخــل  املـــاء،  حتــت  والــفــواكــه  اخل�شار 

فقاعات هوائية �شخمة.

اإطالق امل�شروع عام 2012 يف منطقة  مت 

بطبيعتها  ال�شهرية  الإيطالية  ليغوريا 

ال�شخرية  اأرا�ــشــيــهــا  لكن  ــة،  ــالب اخل

�شكانها  متكن  ل  الكثرية  والفي�شانات 

بالكميات  واخل�شار  الفواكه  زراعة  من 

عن  عبارة  البداية  يف  وكــان  املطلوبة. 

فقاعة هواء كبرية تعوم على عمق ي�شمح 

ال�شم�ض،  �شوء  من  كافية  كمية  بتلقي 

حيث حتفظ مياه البحر احلرارة على 25 

املزروعات حممية  وتبقى  درجة مئوية، 

من الآفات.

الفقاعة  جدران  على  البحر  مياه  تتبخر 

الداخلية، ما ي�شكل بيئة عالية الرطوبة 

ي�شاعد  الذي  الأمر  املئة  يف   85 اإىل  ت�شل 

النباتات. وقد ن�شبت يف الفقاعة  يف منو 

حالة  تتابع  وكامريات  ا�شت�شعار  اأجهزة 

والفول  بالفراولة  املتمثلة  املــزروعــات 

واحلبق.

وا�شتمرت جتربة الدفيئة الأوىل عامني، 

دفيئات  ثــالث  بناء  مت  جناحها  وبعد 

اأخرى.

اللقاح األول ضد إيبوال يف املتناول
اأكدت منظمة ال�صحة العاملية اأن تطوير الّلقاح الفعال االأول �صد فريو�ض اإيبوال، الذي اأودى باأكرث من 11 

األف �صخ�ض يف غرب اأفريقيا منذ كانون االأول )دي�صمرب( 2013، �صار »يف متناول اليد« نظرًا اىل النتائج 

االأولية امل�صّجعة لتجربة ميدانية اأوىل يف غينيا. 

»نيولينك  خمتربات  وح�صلت  كندا،  يف  العامة  ال�صحة  وكالة  طّورته  الذي   VSV-ZEBOV اللقاح 

اإثر  املئة  يف   100 بن�صبة  فعالية  اأظهر  لت�صنيعه،  الرتخي�ض  على  االأمريكية  و»مريك«  جينيتيك�ض« 

»ذي  جملة  نتائجها  ن�صرت  درا�صة  يف  جاء  كما  غينيا،  يف  �صخ�ض  اآالف  اأربعة  من  اأكرث  على  جتربته 

الن�صت« الربيطانية.
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شجرة تحمل 40 صنف فاكهة

�صرياكيوز  جامعة  يف  اأ�صتاذ  الفنان  اأكني  فان  �صام 

بالرتقيع  التطعيم  تقنية  ي�صتخدم  نيويورك،  يف 

ع�صرات  تنتج  اأ�صجار  لتطوير   )chip grafting(

االأنواع من الفاكهة.

تتم عملية الرتقيع عرب قطع فرع من �صجرة فاكهة 

يتم  التي  ال�صجرة  بغ�صن  ال�صق  ب�صريط  واإل�صاقه 

يف  اجلديد  الفرع  يبداأ  يلتئمان  وحني  تطويرها، 

مر  وعلى  منها.  جاء  التي  ال�صجرة  فاكهة  اإنتاج 

اإىل  جديدة  فروع  اإ�صافة  على  اأكني  عمل  ال�صنني 

هذه  تعطي  ال�صيف  ف�صل  ويف  اأ�صجاره.  اإحدى 

ال�صجرة ثمارها من 40 نوعًا.

الطريقة  بهذه  اأ�صجار   10 ترقيع  على  عمل  وهو 

ويقول  املتحدة.  الواليات  من  خمتلفة  مواقع  يف 

وتاأثر  �صغره  يف  التجربة  ه��ذه  مثل  �صاهد  اإن��ه 

الفنون  معار�ض  زي��ارة  يف  وب��داأ  الرتقيع،  بفن 

بع�ض  على  العثور  من  متكن  حيث  نيويورك  يف 

االأ�صجار املرقعة ولكنها قليلة جدًا، فقرر العمل على 

هذا امل�صروع الذي يعتربه »فنيًا«.

سوالر إمبالس: 20 مليون يورو إلكمال رحلتها حول العالم
حتتاج طائرة »�صوالر اإمبال�ض 2« العاملة بالطاقة ال�صم�صية اإىل 20 مليون يورو )22 مليون 

بطارياتها  بها  اأ�صيبت  اأ�صرار  ب�صبب  عّلقت  التي  العامل،  حول  رحلتها  الإمتام  اإ�صافية  دوالر( 

ن�صف  اأمتت  بعدما  هاواي  يف  مركونة  حاليًا  وهي  الهادئ.  املحيط  عبورها  اأثناء  ال�صم�صية 

جولتها العاملية. ومن املقرر اأن ت�صتاأنف رحلتها يف ني�صان )اأبريل( املقبل، بعد اإنهاء اإ�صالح 

 118 ا�صتمرت  التي  الرحلة  من  االأول  اليوم  يف  حرارتها  ارتفاع  بفعل  ت�صررت  التي  البطاريات 

�صاعة بني اليابان وهاواي فوق املحيط الهادئ.

�صم�صية،  �صوئية  خلية  األف   17 من  اأكرث  جناحيها  تغطي  التي   ،»2 اإمبال�ض  »�صوالر  وكانت 

عمان  �صلطنة  يف  وتوقفت  العامل،  حول  جولة  يف  )مار�ض(  اآذار   9 يف  اأبوظبي  من  انطلقت 

ومنها توجهت اإىل الهند ثم بورما، وال�صني حيث بقيت �صهرًا، ومنها اإىل اليابان ثم هاواي.
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الثاين  ت�صرين   28  �  22 االإم����ارات  اأعلنت 

ودعا  لالبتكار.  وطنيًا  اأ�صبوعًا  )نوفمرب( 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 

الدولة حاكم دبي اجلهات احلكومية واخلا�صة 

واالأكادميية للم�صاركة. وقال: »االبتكار اليوم 

لي�ض خيارًا بل �صرورة، ولي�ض ثقافة عامة بل 

»احلكومات  اأن  اإىل  م�صريًا  عمل«،  اأ�صلوب 

تفقد  تبتكر  وال  جت��دد  ال  التي  وال�صركات 

تناف�صيتها وحتكم على نف�صها بالرتاجع«.

�صيت�صمن االأ�صبوع ور�ض عمل وحلقات نقا�صية 

جديدة  اأفكار  لتوليد  ابتكارية،  وخمتربات 

قدمت  التي  االبتكارات  وتقييم 

خالل »عام االبتكار 2015«.

وك���ان���ت االإم�������ارات اأط��ل��ق��ت 

الوطنية  »اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

اإىل  تهدف  التي  لالبتكار«، 

االأك��رث  ال���دول  �صمن  جعلها 

العامل  م�صتوى  على  اب��ت��ك��ارًا 

وتت�صمن  املقبلة.  ال�صبع  ال�صنوات  خ��الل 

للتنفيذ  وطنية  مبادرة   30 اال�صرتاتيجية 

اأوىل  كمرحلة  املقبلة،  الثالث  ال�صنوات  خالل 

اجلديدة،  الت�صريعات  من  جمموعة  ت�صمل 

حوافز  وجمموعة  االبتكار،   حا�صنات  ودعم 

العاملية  ال�صراكات  وبناء  اخلا�ض،  للقطاع 

احلكومي  العمل  منظومة  وتغيري  البحثية، 

يف  االبتكار  وحتفيز  االبتكار،  من  مزيد  نحو 

الطاقة  هي:  رئي�صية،  وطنية  قطاعات  �صبعة 

والتعليم،  وال�صحة،  والنقل،  امل��ت��ج��ددة، 

والتكنولوجيا، واملياه، والف�صاء.

والأدويــة  لالأغذية  الأمريكية  الإدارة  وافقت 

على اإنتاج وت�شويق اأقرا�ض دواء اأطلق عليه 

ثالثية  طابعات  با�شتخدام  »�شربيتام«  ا�شم 

 Aprecia �شركة  وكانت   .)3D( الأبــعــاد 

ــدواء  ال هــذا  ــورت  ط  Pharmaceuticals
تعتزم  اأنها  واأعلنت  ال�شرع.  نوبات  لعالج 

اإنتاج اأدوية اأخرى با�شتخدام هذه التقنية.

و�شع   3D بتقنية  الأدويــة  طباعة  وتتيح 

يف  حمكم  ب�شكل  الفعالة  املــواد  من  طبقات 

 1000 تعبئة  ميكن  اإذ  جــداً،  �شغرية  جرعة 

مليغرام من املادة الفعالة يف حبة دواء.

اإنتاج  اأجازت  والأدوية  الأغذية  اإدارة  وكانت 

ذلك  يف  مبا  نف�شها،  بالتقنية  طبية  معدات 

الأطراف ال�شطناعية.

و�شوف متهد اأقرا�ض الدواء املطبوعة الطريق 

اإىل الأدوية امل�شنوعة خ�شي�شًا ح�شب حالة كل 

مري�ض. وقال الدكتور حممد احلنان الباحث 

يف جامعة �شنرتال لنك�شري الربيطانية: »على 

مدى 50 عاماً كانت الأدوية تنتج يف امل�شانع 

ثم ت�شحن اإىل امل�شت�شفيات، لكن هذه التقنية 

حيث  الأدويـــة  ت�شنيع  �شت�شهل  احلديثة 

يوجد املر�شى«. واأ�شاف »هذا يعني امكانية 

تعديل جرعة الدواء ح�شب حالة كل مري�ض 

ب�شغطة زر قبل طباعة الدواء«.

أسبوع وطني لالبتكار يف اإلمارات

أدوية »مطبوعة« بتقنية ثالثية األبعاد

مستقبل النقل: كبسولة 
بسرعة 1287 كلم يف الساعة

الركاب  كب�صوالت  فيه  تنطلق  ال�صلب  من  اأنبوب 

ب�صرعة 1287 كيلومرتًا يف ال�صاعة وتعمل بالطاقة 

ال�صم�صية مئة يف املئة.

االأعمال  رج��ل  اأف��ك��ار  بنات  من  »ه��اي��ربل��وب« 

ينقل  ب��اأن  يحلم  ال��ذي  ما�صك  اإيلون  االأمريكي 

الركاب من �صان فرن�صي�صكو اىل لو�ض اجنل�ض يف 

بال�صيارة  الرحلة  اأن  علمًا  �صاعة،  ن�صف  من  اأقل 

للنقل  نظام  وهو  �صاعات.  �صبع  نحو  ت�صتغرق 

من  خالية  ال�صغط  منخف�صة  اأنابيب  عرب  ال�صريع 

الهواء تربط بني املحطات، تندفع فيها كب�صوالت 

هوائية  و���ص��ادات  على  عالية  ب�صرعة  ال��رك��اب 

م�صغوطة ال حتتك بجدران االأنبوب.

يف  جتريبي  طريق  ملد  خطط  عن  ما�صك  وك�صف 

بنماذج  للتقدم  م�صابقة  واأطلق  كاليفورنيا  جنوب 

للكب�صوالت.

جرذ عمالق يرصد املتفجرات
اجلرذ  خاللها  متكن  التي  امل��دة  هي  دقيقة   11

لغم  ر�صد  من  عامني  العمر  من  البالغ  »بيت« 

املهمة  وهي  كمبوديا،  يف  حقل  يف  مدفون  قاتل 

لر�صد  باأجهزة  م�صتعينني  الب�صر  ينجزها  التي 

وال  اأيام.  خم�صة  اإىل  ت�صل  قد  فرتة  �صمن  املعادن 

تزال اأرا�صي كمبوديا حتفل باالألغام االأر�صية بعد 

الزمن،  من  عقودًا  ا�صتمرت  حروب  من  خروجها 

اخلمري  ح���رب  منها 

�صبعينات  يف  احلمر 

التي  املا�صي  ال��ق��رن 

دول��ة  اأك���رب  جعلتها 

حيث  م��ن  ال��ع��امل  يف 

معدالت االإعاقة.

واجل���رذ »ب��ي��ت« هو 

خا�صة«  »ق��وة  �صمن 

من اجلرذان مت ا�صتريادها من اأفريقيا. وهو يتلقى 

االأر�صية  االألغام  ك�صف  على  كمبوديا  يف  تدريبًا 

بعد  الريفية  املناطق  يف  مطمورة  تزال  ال  التي 

مادة  ي�صم  اأن  ومبقدوره  عقودًا.  ا�صتمر  �صراع 

اإن تي« ال�صديدة االنفجار داخل االألغام فيما  »تي 

عن  بحثه  اأثناء  بحبل  يربطانه  مدربان  يراقبه 

االألغام و�صط احل�صائ�ض.

عالم العلوم
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ترام  اأول  ت�صيري  قريبًا  ال�صني  �صت�صهد 

�صركة  متكنت  اإذ  بالهيدروجني،  يعمل 

حل  بعد  �صنعه  من  ال�صينية  »�صيفانغ« 

مب�صاعدة  الرئي�صية  التكنولوجية  امل�صاكل 

من املوؤ�ص�صات البحثية.

فالهيدروجني  عديدة.  ال��رتام  ه��ذا  مزايا 

من  ينبعث  ال  للطاقة،  نظيف  م�صدر 

بخار  غري  الوقود«  »خاليا  يف  ا�صتخدامه 

يف  ا�صتغاللها  ميكن  التي  واحل���رارة  امل��اء 

الرتام  ويجتاز  الركاب.  مق�صورات  تدفئة 

 70 تبلغ  ق�صوى  ب�صرعة  كيلومرت   100 نحو 

وقود  من  �صحنة  بكل  ال�صاعة  يف  كيلومرتًا 

ال�صحن  عملية  وت�صتغرق  الهيدروجني، 

مقعدًا،   60 يحوي  وهو  فقط.  دقائق  ثالث 

جال�ض  بني  راكبًا   380 يحمل  اأن  وميكن 

كهربائية  اأ�صالك  اإىل  يحتاج  وال  وواق��ف. 

تتقاطع يف ال�صوارع وتف�صد املنظر يف املدن.

وكانت فرن�صا، الدولة الغربية الرائدة يف هذا 

قطار  اأول  لطرح   2018 �صنة  حددت  املجال، 

يعمل بتقنية خاليا الوقود الهيدروجيني.

أول ترام بالهيدروجين قريبًا يف الصين

كهربائية  نقل  و�صيلة  �صاب  ياباين  مهند�ض  ابتكر 

ويقول  الظهر  حقيبة  يف  و�صعها  ميكن  حممولة 

وك�صف  حقيبة«.  يف  »�صيارة  اأول  اإنها  عنها 

�صركة  يف  وفريقه   ) عامًا   26( �صاتو  كونياكو 

التي   WalkCar عن  لل�صيارات  موتورز«  »كوكوا 

عن  حجمها  يزيد  وال  الليثيوم،  ببطاريات  تعمل 

قرون كركدن اصطناعية
للحد من الصيد

بروتني  االأمريكية   Pembient �صركة  ت�صتخدم 

)وحيد  للكركدن  النووي  واحلم�ض  الكرياتني 

بعدئذ  تتم  جمفف  م�صحوق  الإن��ت��اج  ال��ق��رن( 

ل�صنع   3D االأبعاد  الثالثية  بالطريقة  »طباعته« 

لقرون  و�صكليًا  وراثيًا  مماثلة  ا�صطناعية  قرون 

الكركدن االأ�صلية.

وقد ت�صبب الطلب ال�صديد على قرون الكركدن يف 

لعمليات  م�صبوق  غري  بت�صاعد  وفيتنام  ال�صني 

احليوان  هذه  اأو�صل  ما  واآ�صيا،  اأفريقيا  يف  �صيده 

التي  اأفريقيا،  جنوب  ويف  االنقرا�ض.  حافة  اإىل 

توؤوي 80 يف املئة من اأعداده يف اأفريقيا، ُقتل 1215 

راأ�صًا عام 2014.

اإن  »مببينت«  رئي�ض  ماركو�ض  ماثيو  يقول 

يف   12 بنحو  اال�صطناعية  القرون  �صتبيع  �صركته 

املئة من الثمن الذي تباع به القرون االأ�صلية، لثني 

»ميكننا  م�صيفًا:  التجارة،  هذه  عن  ال�صيادين 

الكركدن  ق��رون  وم�صتح�صرات  منتجات  �صنع 

لتكون اأكرث نقاء مما يتم احل�صول عليه من قرون 

حيوان بري«.

جدران سان فرنسيسكو 
تعاقب املتبولين

�صان  مدينة  يف  العامة  االأ�صغال  هيئة  تخترب 

فرن�صي�صكو االأمريكية طالء جدران م�صادًا للتبول 

و�صيكون  الظاهرة.  هذه  فيها  ت�صيع  مناطق  يف 

جزاء اأي �صخ�ض يتبول على هذه اجلدران اأن يرتد 

البول عليه.

حممد  املدينة  يف  العامة  االأ�صغال  مدير  وق��ال 

نورو اإن الفكرة اأتته عندما قراأ يف مواقع التوا�صل 

مدينة  يف  ال��ط��الء  ا�صتخدام  ع��ن  االجتماعي 

هامربوغ االأملانية ملنع مرتادي النوادي الليلية من 

التبول يف ال�صوارع.

كبري سيارة يف حقيبة حد  اىل  وت�صبه  املحمول  الكومبيوتر  حجم 

األواح التزحلق.

العربة ال�صغرية م�صنوعة من االألومنيوم ويرتاوح 

كيلوغرامات،  وثالثة  كيلوغرامني  بني  وزنها 

للتنقل  �صت�صتخدم  كانت  اذا  ما  على  يعتمد  وذلك 

�صمن اأماكن حمدودة اأم يف ال�صارع. وهي تتحمل 

ت�صل  اأن  وميكن  كيلوغرامًا.   120 اىل  ي�صل  وزنًا 

�صرعتها اىل ع�صرة كيلومرتات يف ال�صاعة وتقطع 

ت�صتغرق  �صحن  عملية  بعد  كيلومرتًا   12 م�صافة 

ثالث �صاعات.

يقف  اأن  فما  للغاية،  اال�صتخدام  �صهلة  وه��ي 

امل�صتخدم عليها حتى تبداأ التحرك وتنطلق ب�صكل 

اآيل، كما تتوقف فور النزول عنها. ولتغيري االجتاه 

�صاتو:  ويقول  ثقله.  حتميل  زاوية  الراكب  يغري 

موقف  يف  مكان  عن  للبحث  حتتاج  ال  اأنك  »االأهم 

�صيارتك  تركن  اأن  بب�صاطة  ميكنك  اإذ  ال�صيارات 

داخل حقيبة الظهر«.

 2016 ربيع  يف   WalkCar ت�صويق  يبداأ  و�صوف 

بنحو 800 دوالر.
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»عين ىلع األرض« يف أبوظبي: 
ملتقى إلتاحة البيانات البيئية

ت�صت�صيف اأبوظبي قمة »عني على االأر�ض« الثانية 

بهدف   ،2015 )اأكتوبر(  االأول  ت�صرين  و8   6 بني 

البيئية  البيانات  اإىل  الو�صول  الإتاحة  حلول  و�صع 

ومبا  اأكرب  نطاق  على  واالقت�صادية  واالجتماعية 

يخدم التنمية امل�صتدامة. وذلك مب�صاركة جمموعة 

االأمم  ووكاالت  احلكومية  ال�صيا�صات  وا�صعي  من 

املتحدة واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ض 

واالأكادمييني واملجتمع املدين.

تو�صيع  على  االأر���ض«  على  »عني  حركة  وتعمل 

للبيانات  العاملية  اأبوظبي  ملبادرة  االأ�صا�صية  املهمة 

عملية  ت�صهيل  اأج��ل  من   ،)AGEDI( البيئية 

وا�صعي  وتزويد  النوعية  البيانات  اإىل  الو�صول 

املنا�صب  الوقت  يف  الدقيقة  باملعلومات  ال�صيا�صات 

التخاذ قرارات واعية ت�صري نحو م�صتقبل ُم�صتدام. 

 � البيئة  هيئة  بني  التعاونية  اجلهود  من  وه��ي 

ميّثل  الذي  االأر�ض«  على  »عني  وحتالف  اأبوظبي 

ح�صد  اإىل  تهدف  املنظمات  من  ملجموعة  �صراكة 

البيئية، بينها  البيانات  اإىل  الدعم الدويل للو�صول 

بر�صد  املعني  والفريق  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج 

الطبيعة  ل�صون  الدويل  واالحتاد   )GEO( االأر�ض 

.)WRI( ومعهد املوارد العاملية )IUCN(

الثالثة،  االأي��ام  م��دار  على  جل�صة   30 نحو  خالل 

احلكومات  تلعبه  الذي  الدور  على  ال�صوء  �صي�صلط 

والتكنولوجيا واملجتمع العلمي واملواطنون والقطاع 

�صبل  وحت�صني  البيانات  فجوة  �صد  يف  اخلا�ض 

الو�صول اإىل البيانات النوعية.

اجتماع SwitchMed املتوسطي
يلتقي بيئيون ورجال اأعمال و�صناعيون وباحثون 

يف  والتنمية  بالبيئة  تعنى  منظمات  وممثلو 

االأول  ت�صرين  و30   29 يومي  اإ�صبانيا،  بر�صلونة، 

ملبادرة  االأول  ال�صنوي  االجتماع  يف  )اأكتوبر(، 

باالبتكارات  االرتقاء  اإىل  الهادفة   SwitchMed
البيئية واالجتماعية يف حو�ض البحر املتو�صط.

ابتكارية  حلول  ترويج  على  املبادرة  تعمل  و�صوف 

وبناء القدرات على االأعمال وال�صناعات امل�صتدامة 

وتعزيز �صوق املنتجات واخلدمات امل�صتدامة.

وتتعاون SwitchMed مع �صركاء اإقليميني، مثل 

ومنظمة  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

)يونيدو(،  ال�صناعية  للتنمية  املتحدة  االأمم 

التكنولوجيا  ق�صم  للبيئة/  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

البحر  عمل  وخطة  واالق��ت�����ص��اد،  وال�صناعة 

لال�صتهالك  االإقليمي  الن�صاط  ومركز  املتو�صط، 

وخ��رباء  �صركاء  وم��ع  امل�صتدامني،  واالن��ت��اج 

ميولها  التي  املبادرة  اأه��داف  لتنفيذ  حمليني، 

االحتاد االأوروبي.

ملزيد من املعلومات:

www.switchmedconnect.com

المفكرة البيئية

أيلول )سبتمبر( 2015

16-14
املنتدى العربي الأملاين الثالث للبيئة

تعقده املنظمة العربية االأورومتو�صطية 

.)EMA( للتعاون االقت�صادي

هامبورغ، اأملانيا.

www.ema-germany.org

17-16
موؤمتر تكنولوجيات الطق�ض يف بلدان

جمل�ض التعاون اخلليجي

دبي، االإمارات.

www.weathertechgcc.com

25-23
ICBR 2015

املوؤمتر الدويل الإعادة تدوير البطاريات

www.icm.ch    .مونرتو، �صوي�صرا

30-29
معر�ض وموؤمتر املدن الذكية

www.icec-mea.com     .القاهرة، م�صر

تشرين األول )أكتوبر( 2015

10/31-5/1
EXPO 2015

www.expo2015.org     .ميالنو، اإيطاليا

8-6
قمة »عني على الأر�ض«

اأبوظبي، االإمارات.

www.eoesummit.org

13-11
قمة مدن البيئة العاملية

اأبوظبي، االإمارات.

www.ecocityworldsummit.com

14-11
معر�ض الزراعة ال�شعودي 2015

تنظيم �صركة معار�ض الريا�ض، ال�صعودية.

هاتف: 1-2295604)966+(

فاك�ض: 1-2295612)966+(

www.saudi-agriculture.com
14

يوم البيئة العربي

24-21
Pollutec MAROC

املعر�ض الدويل للمعدات والتكنولوجيات 

واخلدمات البيئية

الدار البي�صاء، املغرب.

www.pollutec-maroc.com

30-29
SwitchMed Connect

لقاء متو�شطي لتبادل اخلربات 

والبتكارات البيئية والجتماعية.

بر�صلونة، اإ�صبانيا.

www.switchmedconnect.com

تشرين الثاني )نوفمبر( 2015

17-16
البيئة 2015: املوؤمتر ال�شنوي الثامن 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

حمور املوؤمتر: اال�صتهالك امل�صتدام يف البلدان 

العربية. بريوت، لبنان.

هاتف: 321800 – 1 )961+(

فاك�ض: 321900 – 1 )961+(

www.afedonline.org        info@afedonline.org

12/11-11/30
COP21/CMP11

موؤمتر الأمم املتحدة حول تغري املناخ.

باري�ض، فرن�صا.

www.cop21paris.org

البيئة 2015: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
16 - 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015، بيروت، لبنان

حمور املوؤمتر: ال�شتهالك امل�شتدام يف البلدان العربية

هاتف: 321800   1  )961+( فاك�ض:  321900  1  )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org
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د. طاهر �شخ�شير

وزير البيئة

الأردن

البيئة العربية x  8  االستهالك المستدام
•	 لماذا تسجل بعض البلدان العربية أعلى مستويات االستهالك العالمية؟

•	 هل تكفي الموارد الطبيعية المتوفرة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والغذاء والطاقة؟
•	 ما هي سبل تحسين كفاءة الطاقة وما إمكانات الطاقة المتجددة؟

•	 هل تغيير أنماط االستهالك واالنتاج هو الحل؟

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015
www.afedonline.org  |  info@afedonline.org  | +961 1 321900 :للمعلومات: هاتف:   321800 1 961+ |  فاكس

في  المستدام  االستهالك 
ال�سنوي  التقرير  مو�سوع  هو  العربية  البلدان 

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى   2015 ل�سنة 

�سل�سلة  في  تقارير  �سبعة  بعد  ياأتي  وهو  )اأفد(. 

»و�سع البيئة العربية«.

في  ال�ستطالع  ونتائج  التقرير  اإطللالق  يتم 
يعقد  الذي  للمنتدى،  الثامن  ال�سنوي  الموؤتمر 

نوفمبر  الثاني/  ت�سرين  16ل17  في  بيروت  في 

.2015

عالمية  �سمعة  »اأفللد«  تقارير  اكتسبت 
ب�سفتها اأبرز الم�سادر الموثوقة والم�ستقلة ب�ساأن 

والمحرك  العربية  المنطقة  في  البيئية  الق�سايا 

ومن  البيئية.  ال�سيا�سات  في  للبدائل  الأ�سا�سي 

النتاج  اأنماط  تعديل  اأن  اليه  تو�سلت  ما  اأبللرز 

للموارد  ر�سيدة  لدارة  �سروري  وال�ستهالك 

ورعاية البيئة، خا�سة في مجالت المياه والطاقة 

والغذاء.

الخبراء  اأبللرز  »اأفللد«  موؤتمر  في  يتحدث 
نللدوات  ي�ست�سيف  كما  الللقللرار،  و�سانعي 

مجالت  في  عاملة  ودولية  اإقليمية  لمنظمات 

المياه والغذاء والطاقة والبيئة والتنمية.

ال�سريك الر�سمي

Official Partner
ال�سركاء العالميون

د. عبدالكريم �شادق

كبير الم�ست�سارين القت�ساديين 

ال�سندوق الكويتي للتنمية

رزان المبارك

الأمينة العامة

هيئة البيئة ل  اأبوظبي

د. وليد الزباري

مدير برنامج اإدارة المياه 

جامعة الخليج العربي، البحرين

د. محمد الع�شري

زميل اأول، موؤ�س�سة الأمم المتحدة

GEF ،الرئي�س التنفيذي ال�سابق

د. كوزيمو ال�شيرينيوال

الأمين العام، المركز الدولي المتو�سطي 

CIHEAM للدرا�سات الزراعية

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية   
مركز المؤتمرات، فينيسيا ـ إنتركونتيننتال ، بيروت  x  16 ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

د. نهال حوال

عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية 

الجامعة الأميركية ، بيروت

اأحمد المحيربي

الأمين العام

المجل�س الأعلى للطاقة، دبي

د. ابراهيم عبدالجليل

مدير برنامج الطاقة  وتغير المناخ، اأفد

اأ�ستاذ زائر، جامعة الخليج العربي

د. عبدال�شالم ولد اأحمد

المدير العام الم�ساعد والممثل الإقليمي 

منظمة الأغذية والزراعة  )فاو(

المنظمات المتعاونة

Islamic Development Bankموؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
Kuwait Fund for Arab

Economic Development

جيتانو ليوني

من�سق خطة عمل البحر المتو�سط 

UNEP / MAP

د. حافظ غانم

نائب الرئي�س، البنك الدولي

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
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 Chemaly@Chemaly.com   :الطباعة:                                                      هاتف:  510385 1 961+   ـ   فاكس:  510387 1 961+   ـ   البريد االلكتروني

بوستر للتوعية البيئية يصدر مع مجلة البيئة والتنمية  

ال�صلبة  البلدية  النفايات  ت�صكل  والرياح،  ال�صم�س  با�صتثناء طاقة 

املختلطة وخملفات املزارع وال�صناعات الغذائية اأوفر م�صدر للطاقة 

املتجددة على الأر�س.

النفايات  ته، هو حتويل  العامل حاليًا قطاع يثبت ربحيَّ يزدهر يف 

اأو  اأو حرارة  اىل طاقة بوا�صطة تكنولوجيات تولِّد منها كهرباء 

وقودًا حيويًا اأو وقودًا ا�صطناعيًا. وهي ت�صمل ثالث تكنولوجيات 

 )pyrolysis( احلراري  والنحالل   )incineration( احلرق  رئي�صية: 

.)gasification( والتغويز اأو التحويل اإىل غاز

 

الطاقة، وهو  ا�صرتجاع  ال�صلبة يحولها اىل رماد مع  النفايات  حرق 

اأكرث تكنولوجيات حتويل النفايات اىل طاقة �صيوعًا يف العامل، 

احلرق  حمطات  جميع  وت�صتويف  واحلرارة.  الكهرباء  وينتج 

 )OECD( اجلديدة يف بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية

معايري النبعاثات ال�صارمة، وتخف�س حجم النفايات الأ�صلية بن�صبة 

ترتواح بني 95 و96 يف املئة، اأو 75 يف املئة من وزنها.

احلرارة  فيها  ت�صتخدم  اأخرى  تكنولوجيا  احلراري  النحالل 

الغنية  الع�صوية  املواد  لتفكيك  الأوك�صيجني،  غياب  يف  الفائقة 

�صلب  فحم  الطاقة:  م�صادر  من  اأنواع  ثالثة  واإنتاج  بالكربون 

بن�صبة 35 يف املئة وزنًا، وزيت �صائل )وقود حيوي( بن�صبة 40 يف 

املئة، وغاز ا�صطناعي بن�صبة 10 يف املئة.

التحويل اإىل غاز، اأو  التغويز،  و�صيلة كفوءة لتحويل اأنواع منخف�صة 

تغويز  وميكن  ا�صطناعي.  غاز  اإىل  واملخلفات  الوقود  من  القيمة 

والوقود  ال�صلبة،  البلدية  النفايات  مثل  اللقائم،  من  كثرية  اأنواع 

وخملفات  تدويره،  يعاد  ل  الذي  والبال�صتيك  النفايات،  من  امل�صتق 

ال�صناعة الزراعية، وحماأة ال�صرف ال�صحي املجففة، والفحم. وتبلغ 

القيمة احلرارية خلليط الغاز ال�صطناعي الناجت 10 اإىل 15 يف املئة 

من قيمة الغاز الطبيعي.

هناك عدد من التكنولوجيات احلديثة القادرة على اإنتاج طاقة 

من النفايات واأنواع اأخرى من الوقود من دون حرق مبا�صر. ومن 

هذه التكنولوجيات:    

اله�صم البيولوجي لتفكيك النفايات الع�صوية بفعل البكترييا 

)اأو الأنزميات( اىل جزيئات ب�صيطة، هوائيًا اأو لهوائيًا. تعتمد 

اأو التخمري على بكترييا هوائية  الهوائي  تكنولوجيا اله�صم 

وحتولها  الأوك�صيجني  وجود  يف  احليوية  الكتلة  حتلل 

اله�صم  اأما  اأخرى.  ومنتجات  وقودي(  )كحول  اإيثانول  اىل 

لهوائية  بكترييا  على  فيعتمد  احليوية  للكتلة  الالهوائي 

تفكك النفايات القابلة للتحلل يف غياب الأوك�صيجني. وهو 

الذي  الغاز احليوي )بيوغاز(  ي�صفر عن ثالثة منتجات ثانوية: 

لتوليد  الداخلي  الحرتاق  حمركات  يف  ا�صتعماله  ميكن 

اللذان  الع�صوي  وال�صماد  احليوي  وال�صائل  واحلرارة،  الكهرباء 

ميكن ا�صتعمالهما لتح�صني خ�صوبة الرتبة.

من  قريبة  بيوكيميائية  معاجلة   Dendro تكنولوجيا 

تكنولوجيا »�صفر نفايات«. يف هذه احلالة، تعالج جميع النفايات 

الكبرية، يف  اخل�صبية  والكتل  البال�صتيك  فيها  املختلطة، مبا 

لتوليد  والهيدروجني  الكربون  اأوك�صيد  اأول  لإنتاج  مفاعل 

الطاقة الكهربائية. ول تنتج حمطاتها انبعاثات اأو نفايات �صائلة. 

وعند انتهاء العملية، يتبقى 4 اىل 8 يف املئة من املخلفات الهامدة، 

مثل الرمل واحل�صى، التي ت�صتعمل يف الردم ور�صف الطرق.

املعاجلة امليكانيكية طريقة �صائعة يف مراكز اإعادة تدوير 

النفايات البلدية. وهي تنتج وقودًا  يف �صكل حبيبات ت�صتعمل 

يف ت�صغيل املحارق وحمطات التغويز.

بداأ حديثًا يف بع�س البلدان العربية العمل على م�صاريع لتحويل 

النفايات اىل طاقة.

طاقة من النفايات

لنقلِّص بصمتنا الغذائية
ابحثوا يف اأكيا�س نفاياتكم اليومية، جتدوا اأن جزءًا كبريًا منها ف�صالت 

طعام، بينها ما هو تالف ومنها ما زال �صاحلًا لالأكل.

ثلث الطعام الذي ينتجه العامل يتلف اأو يرمى. هذا ما ك�صفته درا�صة علمية 

ملنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة، اأظهرت اأن كمية 

وح�صة  طن.  مليون   300 نحو  تبلغ  العامل  حول  �صنويًا  تهدر  التي  الطعام 

البلدان الغنية من هذه »النفايات« 222 مليون طن، وهي تكفي لإطعام نحو 

900 مليون �صخ�س جائع يف العامل.

ل مربر لهدر الطعام، ل اقت�صاديًا ول بيئيًا ول اأخالقيًا. فهو يعني هدر املال 

الغذاء  لإنتاج  الالزمة  العاملة  والأي��دي  والأ�صمدة  واملياه  والأر���س  والطاقة 

وتوزيعه.

التخطيط احلكومي وحت�صني اأنظمة التجارة الدولية عامالن رئي�صيان يف 

التقليل من هدر املواد الغذائية. لكن التوعية اإىل هذا املو�صوع اأمر حا�صم 

لإ�صراك املوؤ�ص�صات والأفراد. على �صبيل املثال، من خالل التخطيط للوجبات 

الأ�صبوعية وتعلم طرق حلفظ بقايا الطعام واإعادة حت�صريها، ميكن لربات 

املنازل تقليل الأطعمة املهدرة وتوفري املال الذي تنفقه العائلة على الغذاء.

اإذا حر�صنا على تقلي�س »ب�صمتنا الغذائية«، ف�صوف ن�صتطيع اأي�صًا تخفي�س 

اأثر الب�صرية على كوكبنا.

إهدار الورق
صديق البيئة

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015

info@afedonline.org      www.afedonline.org
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المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

المياه الغذاء الطاقة

جبل النفايات يرتفع والحل بين أيدينا
أفكار مفيدة لتقليل النفايات

يف عربة التبضّع

�صراءه،   تريد  ما  اإىل  بحاجة  حقًا  كنت  اإذا  فكر  	•
التي ترمى  التي تدوم طوياًل بدًل من  ال�صلع  وا�صرِت 

بعد كل ا�صتعمال. 

املحتوى  وذات  باإفراط،  املغّلفة  غري  املنتجات  اخرت  	•
مقارنة  اأقل  تعليب  مواد  فيها  ت�صتخدم  اإذ  الأكرب 

تلك  اخ��رت  اأو  حم��ت��وى،  الأ�صغر  التو�صيبات  م��ع 

املو�صبة بكرتون اأو زجاج ميكن اإعادة ا�صتعماله 

يف  التغليف  كلفة  معدل  اأن  واعلم  تدويره.   اأو 

م�صرتياتك يبلغ 16 يف املئة.

اقت�صد يف الأكيا�س البال�صتيكية التي ل تتحلل.  	•
�صع م�صرتياتك يف علبة كرتون اأو كي�س ت�صّوق.

يف املنزل

اأ�صلح ما ينك�صر اأو يتعطل بدل �صراء غريه. واأعِط  	•
تعد  مل  ما  اخلريية  واملوؤ�ص�صات  والأ�صحاب  الأقارب 

بحاجة اإليه.  هذا ينطبق على الأدوات الكهربائية 

والأحذية  والثياب  واملفرو�صات  والكتب  والألعاب 

واأ�صياء كثرية اأخرى.

حاول ما اأمكن عدم �صراء قوارير مياه بال�صتيكية.  	•

اقت�صد يف ا�صتهالك الورق، وا�صتخدم اجلهة البي�صاء  	•
من الأوراق املطبوعة للكتابة.

املائدة  واأدوات  والأكواب  ال�صحون  ا�صتعمال  جتنب  	•
البال�صتيكية.

اإىل  وحلوى  وفواكه  �صندوي�صات  تاأخذ  كنت  اإذا  	•
بال�صتيكية  علبة  يف  �صعها  عملك،  اأو  مدر�صتك 

بدل ورق النايلون اأو الألومنيوم.

يف كيس نفاياتك

لفرزها  اأكيا�س  اأو  اأوعية  يف  القدمية  الثياب  �صع  	•
وتوزيعها على املحتاجني وامليامت ودور العجزة.

والكرتون  ال���ورق  ك��ل  ت��دوي��ر  اإع���ادة  ميكن  	•
خا�صة.  م�صانع  يف  امل�صتعمل  والألومنيوم  والزجاج 

وهناك جمعيات وموؤ�ص�صات تهتم بجمع هذه املواد.

احلديقة  يف  والفواكه  اخل�صار  ف�صالت  اطمر  	•
لتتحول اإىل �صماد ع�صوي طبيعي.

تتزايد كمية النفايات التي ننتجها يومًا بعد يوم، وال نعرف أين نذهب بها بعد أن امتألت 
املكبات. املؤسف أن كثيرًا من املواد التي نرميها يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها أو 
تحويلها سمادًا. وال شك يف أن خفض كمية النفايات هو من أهم الخطوات التي يمكن 

اتخاذها للحد من تفاقم املشكلة، ويكون 
ذلك باعتماد طرق إنتاج أسلم بيئيًا وعادات 
شراء أكثر حكمة. هنا بعض األفكار العملية 

لتقليل النفايات يف حياتنا اليومية

حمرقة »�صبيتلو« يف فيينا تنتج طاقة للتدفئة

من حرق النفايات، وهي معلم �صياحي يف املدينة

وحدة لإنتاج البيوغاز من النفايات الزراعية واحليوانية يف مزرعة 

قرب بلدة فوكن�صتاين يف اأملانيا. يتم ه�صم املواد الع�صوية لهوائيًا 

لإنتاج الغاز احليوي الذي ي�صتخدم لتوليد الطاقة

ثمار لالإتالف من م�صنع لتعليب الفواكه والع�صائر يف كرواتيا

200 مليون طن
ينتجها العرب سنة 2020 

كيف نتدبَّر نفاياتنا؟
يتجاوز معدل اإنتاج النفايات ال�صلبة يف بع�س البلدان العربية 1.5  	■

كيلوغرام للفرد يوميًا، وهذا من اأعلى املعدلت يف العامل.

و�صعف  بالتخلف  العربي  العامل  يف  النفايات  اإدارة  قطاع  يت�صف  	■

ال�صتثمارات واملمار�صات ال�صديدة اخلطورة يف التخّل�س من النفايات. 

خطط  اأو  وطنية  ا�صرتاتيجيات  اإىل  عربية  بلدان  عّدة  وتفتقر 

كميات  تبلغ  اأن  ويتوّقع  البلدية.  ال�صلبة  النفايات  لإدارة  متكاملة 

النفايات ال�صلبة البلدية امُلنَتجة يف البلدان العربية بحلول �صنة 2020 

ل  التدوير  اإعادة  معّدل  لكن  �صنويًا.  طن  مليون   200 على  يزيد  ما 

يتجاوز 5% حاليًا.

العربية  املنطقة  يف  القطاع  هذا  يف  ال�صتثمار  احتياجات  رت  ُقدِّ 	■

اجلمع  الآتي:  ال�صكل  على  موّزعة  �صنويًا،  دولر  بليون   22 بنحو 

 ،)%27( ال�صماد  اأو  الكومبو�صت  واإنتاج  الطمر   ،)%38( والتحويل 

اأو  املكّبات  حت�صني   ،)%17( والبيولوجية  امليكانيكية  املعاجلة 

اإغالقها )12%(، حتويل النفايات اإىل طاقة )%6(.

ميكن تاأمني التمويل بفر�س تعرفات و�صرائب حملية، وت�صجيع  	■

الأجل،  الطويلة  املنِتج  م�صوؤولية  واإقرار  اخلا�س،  القطاع  ا�صتثمارات 

تدويرها.  واملعاد  ا�صتخدامها  املعاد  املنتجات  بيع  من  الإيرادات  وزيادة 

اإنتاج  لتخفي�س  اأ�صا�س  بناء  هو  الأكرب  املداخيل  يجني  ما  لكن 

التحتية  البنية  يف  ال�صتثمارات  وتوظيف  الأول،  املقام  يف  النفايات 

ل�صرتداد املوارد.

يحتاج تفعيل هذه ال�صيا�صات اإىل حمالت التوعية العامة والتثقيف،  	■

فامل�صاركة اجلماهريية �صرط اأ�صا�صي لنجاحها.

امل�صدر: تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية »القت�صاد الأخ�رض«

تم إنتاج هذا العدد  من »الجريدة الخضراء« بدعم من »سوكلين«

هل تعلمون �أن كل

100 كيلوغر�م ورق 

ت�شاوي �شجرة كبرية؟

هناك طرق كثرية 

لتوفري �لورق 

و�إنقاذ �ل�شجر

كتبنا الخوتنا �ل�شغار 

و�أن نتبادل �لق�ش�ص 

و�ملجالت مع �أ�شحابنا

 

ميكن �أن نحافظ على 
�أنا يا بندر �أكتب على 

جهتي �لورقة. هكذ� �أوفر

 ن�شف �لورق
و�أبي يح�شر يل �أور�ق 

�لكومبيوتر �مل�شتعملة 

الأكتب على �جلهة 

�لبي�شاء

يف مدر�شتنا �شناديق

خا�شة نرمي فيها �لورق 

�مل�شتعمل و�ملجالت �لقدمية

هذه �ل�شناديق يجب 
�أن تكون يف كل مدر�شة. 
فالورق �مل�شتعمل يعاد 

ت�شنيعه الإنتاج
ورق جديد

نحن ال ندع ورقة تذهب هدر�ً.

وال نخجل من �شر�ء كتب م�شتعملة. 

كل و�حد منا ي�شتطيع �أن يفعل �شيئًا 

ليحافظ على ثرو�ت �لطبيعة

اإن ا�صتخدام كميات كبرية من الورق يف املدار�س �صنويًا يعني الق�صاء على ماليني 

الأ�صجار.  تنّقيه  الذي  الهواء  نوعية  تدهور  يعني  كما  منها،  ت�صنع  التي  الأ�صجار 

اأ�صدقاء البيئة  اأن يحافظوا على هذه  الرثوة الطبيعية ويكونوا  وميكن للتالميذ 

مبجرد اتباع خطوات بندر الأخ�صر.

ال ترِم النفايات عشوائيًا

النفايات املك�صوفة جتتذب الفئران واجلرذان 

ال�صاردة،  والكالب  والهررة  واحل�صرات 

ومنظرها يقزز النف�س وينّفر املارة وال�صكان. 

اأحدًا  �صاهدت  واإذا  ع�صوائيًا.  النفايات  ترِم  فال 

ترتدد  ل  قانوين،  غري  ب�صكل  نفايات  يلقي 

يف تنبيهه اأو يف اإبالغ امل�صوؤولني.

الهيئات املطالبة بقوانني ملزمة تنظم  ادعم 

والزجاجية  الورقية  النفايات  جمع  عمليات 

تدويرها.  واإعادة  والبال�صتيكية  واملعدنية 

ويف هذه الأثناء، خذ ما يتجمع لديك من هذه 

النفايات املفروزة اإىل اأقرب مركز لتجميعها 

اأو اإعادة ت�صنيعها.

طالب
بالفرز

والتدوير
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عام قياسي:
1712 جيغاواط عامليًا

واستثمار 12.6 بليون دوالر عربيًا

عصر الطاقة
املتجددة

هندسة ثورية
نماذج عربية مستدامة

قناة السويس
هدية مصر للعالم

ضباب المغرب
يسقي سكان جباله

ماذا نفعل بنفاياتنا؟
هدية العدد: الجريدة الخضراء

www.afedonline.org   يمكن تنزيل تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية من املوقع اإللكتروني
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