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هذا الشهر
في  خ�ضو�ضًا  �ال�ضتهالكية،  �لعاد�ت  تبديل 

�لطاقة و�لمياه و�لغذ�ء، �أمر ال بد منه لحماية 

هو  هذ�  �لطبيعية.  �لمو�رد  و�ضون  �لبيئة 

محور �أهم موؤتمر بيئي �إقليمي �ضنوي يعقده 

)�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى 

�لثاني  ت�ضرين   17 ـ   16 يومي  بيروت  في 

تحديات  �أبرز  �لموؤتمر  يناق�ص  )نوفمبر(. 

عليه  ين�ص  �لذي  �لم�ضتد�م،  �ال�ضتهالك 

�لم�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  من   12 �لهدف 

�لمتحدة. وذلك من خالل  �الأمم  �لعالم حديثًا في قمة  �أقرها زعماء  �لتي 

�لـتقرير �ل�ضنوي �لذي يطلقه »�أفد« حول هذ� �لمو�ضوع وتتم مناق�ضته 

خالل �لموؤتمر، مع �إعالن نتائج �ال�ضتطالع �لذي �أجر�ه »�فد« في 12 بلد�ً 

عربيًا، و�أظهر �أن و�ضع �لبيئة �لعربية يتر�جع، و�لحكومات مق�ضرة، في 

حماية  �أجل  من  �ال�ضتهالكية،  عاد�ته  لتبديل  م�ضتعد  �لجمهور  �أن  حين 

�لبيئة وتح�ضين نوعية �لحياة مع حفظ حق �الأجيال �لمقبلة. ويت�ضمن 

مو�ضوع �لغالف لهذ� �لعدد �أهم نتائج �لتقرير و�ال�ضتطالع. 

 و�إلى مو��ضيع متنوعة من �أنحاء �لعالم، يفاجاأ �لقارئ بم�ضاريع »ثورية« 

�ل�ضعودية  باور«  »�أكو�  �لعربية، مثل تحقيق �ضركة  �لمنطقة  و�عدة في 

بقدرة  دبي  في  محطة  ببناء  �ل�ضم�ضية  للطاقة  عالميًا  �الأدنى  �ل�ضعر 

�أ�ضعار  عن  �لدعم  لرفع  �لمحتملة  �لنتائج  على  ويتعرف  ميغاو�ط.   200

�لمياه في تون�ص و�لمغرب للتعامل مع �لنو�ق�ص �لمائية �لمحتملة. ومن 

�أبوظبي خطو�ت نموذجية تنفذها هيئة �لبيئة ل�ضون �لمو�رد وتخفي�ص 

�الإ�ضالمي  �لبنك  لم�ضاريع  عر�ص  �لعدد  وفي  لالإمارة.  �لبيئية  �لب�ضمة 

للتنمية وموؤ�ض�ضة �لكويت للتقدم �لعلمي، ومقابلة مع عبد�ل�ضالم ولد 

�أحمد �لممثل �الإقليمي لمنظمة �الأغذية و�لزر�عة )فاو( عما تفعله �لمنظمة 

في �لمنطقة �لعربية. وفي »كتاب �لطبيعة« مو��ضيع م�ضورة عن منتزه 

�لحيو�نات  �إليها  تلجاأ  �لتي  و�لتبديالت  �لمغرب،  في  �لكبير  �الأطل�ص 

�لقطبية للتكيف مع تغير �لمناخ، وغابات �الأردن �لجميلة �لتي تعاني من 

قطع �الأ�ضجار و�لحر�ئق و�لرعي �لجائر ف�ضاًل عن تعاقب �ضنو�ت �لجفاف. 

وللقر�ء هدية مل�ضق »�لجريدة �لخ�ضر�ء« �لذي �أعد بالتعاون مع منظمة 

»روبمي« وخ�ض�ص للتوعية حول حماية �لبيئة �لبحرية.

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

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

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

�لعو�ضي	)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،		د. حممد �لع�ضري 

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

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

جلنـة املوارد، �أدوني�ص ن�ضر	)لبنان / المارات( م�سوؤول ال�سوؤون 

املاليـة، 	�ضعد �حلريري	)لبنان(،	حممد �لبو�ردي	)الإمارات(،  

 / )لبنان  �ضمعان	 ــارون  م )البحرين(،  حمزه	 ريا�ص  د. 

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

)العراق / الإمارات(،  �أكرم مكنا�ص )لبنان / البحرين(، ر�مي 

خالد �لرتكي	)ال�سعودية(، د. عدنان �ضهاب �لدين	)الكويت(، 

خالد �الإير�ين	)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	 �لبيئة و�لتنمية  �ملهتمني ب�ضوؤون  جمع 

و�شع	 يف	 وامل�شاعدة	 والوطنية	 االإقليمي�ة	 امل�شاك�ل	 ملناق�ش�ة	

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

واال�شتخدام	 البيئة	 حماية	 على	 �لعربية  �ملجتمعات  ت�ضجيع 

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

القرار	 و�شانعي	 املخططني	 بني	 االإيجابي	 التفاعل	 عرب	

وغريهم	 االإع��ام	 وو�شائل	 املدين	 واملجتمع	 االأعمال	 ورجال	

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

ال�شيا�شات	البيئية	املائمة.

البيئية	 الرتبية	 دور	 دعم	 طريق	 عن	 �لبيئي	 �لوعي  ن�ضر 

يف	 النا�شطة	 احلكومي�ة	 غري	 واملنظم�ات	 البيئي	 واالإع�ام	

جم�ال	البيئة.

www.afedonline.org

لحم أقلّ لبيئة أفضل

ي�شدرها	 التي	 العربية،	 البيئة	 و�شع	 عن	 ال�شنوية	 التقارير	 �أ�ضبحت 
وحمركًا	 للمعلومات	 رئي�شيًا	 مرجعًا	 )اأفد(،	 والتنمية	 للبيئة	 العربي	 املنتدى	

الإ�شاحات	يف	ال�شيا�شات	البيئية	العربية.	وقد	خل�شت	التقارير	ال�شبعة	التي	

�شدرت	حتى	االآن	اإىل	اأن	اعتماد	اأمناط	مائمة	لا�شتهاك	يلعب	دورًا	حموريًا	

املرتابطة	 العاقة	 التقارير	 هذه	 اأظهرت	 كما	 البيئية.	 االإدارة	 خطط	 اإجناح	 يف	

ر	 بني	الطاقة	واملياه	والغذاء،	خا�شة	مع	تعاظم	تاأثريات	تغري	املناخ.	لكن	ح�شْ

املياه	للعط�شى،	 االإنتاج	ال	يكفي	ل�شد	حاجات	اجلياع	وتاأمني	 املعاجلة	بزيادة	

ولن	يو�شل	االإنارة	اإىل	جميع	القرى	املظلمة.	كما	اأن	االكتفاء	ببناء	املزيد	من	

املطامر	واملحارق	لن	يحل	م�شكلة	النفايات.	وقد	وجد	تقرير	»اأفد«	عام	2011	

حول	االقت�شاد	االأخ�شر	اأن	تعزيز	الكفاءة	هو	اأقل	كلفة	بكثري	من	زيادة	كميات	

واأي	 امل�شكلة،	 اأ�شا�س	 يف	 تكمن	 املائمة	 غري	 اال�شتهاكية	 فاالأمناط	 االإنتاج.	

للموارد	 ا�شتهاكنا	 طريقة	 يف	 جذريًا	 تغيريًا	 ي�شتدعي	 لا�شتمرار	 قابل	 حل	

واإنتاجنا	للنفايات.

ال�شنوي	 للتقرير	 مو�شوعًا	 امل�شتدام	 اال�شتهاك	 اختيار	 مت	 االأ�شباب	 لهذه	

االأمم	 قمة	 يف	 العامل	 زعماء	 اإقرار	 مع	 متزامنًا	 ياأتي	 وهو	 للمنتدى.	 الثامن	

املتحدة	يف	نيويورك	17	هدفًا	للتنمية	امل�شتدامة،	ين�س	الهدف	12	منها	على	

»االلتزام	باأمناط	اال�شتهاك	واالإنتاج	امل�شتدامة«.

ودعم	 املدن	 اإىل	 االأرياف	 من	 والهجرة	 ال�شكان	 يف	 املت�شارع	 االزدياد	 �شاهم	

اأ�شعار	ال�شلع	واخلدمات	خال	العقود	املا�شية	يف	ازدياد	غري	م�شبوق	للطلب	

للن�شوب	 املعر�شة	 الطبيعية	 املوارد	 من	 وغريها	 والغذاء،	 واملياه	 الطاقة	 على	

يف	املنطقة	العربية.	وقد	�شهدت	اأمناط	اال�شتهاك	يف	معظم	البلدان	العربية	

تغرّيات	حادة،	يدفعها	النمو	االقت�شادي	والتطور	التكنولوجي	وعوامل	ثقافية	
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ورحات	 الطرقات،	 على	 يزداد	 اخلا�شة	 ال�شيارات	 عدد	 متعددة.	 واجتماعية	

اال�شتجمام	والعمل	بجميع	و�شائل	النقل	تت�شارع	وتعم	�شرائح	اأو�شع	من	النا�س،	

ويرافق	 وال�شخ�شية.	 املنزلية	 الكهربائية	 االأجهزة	 ا�شتخدام	 نطاق	 ويتو�شع	

املدن	 و�شكان	 االجتماعية	 ال�شرائح	 وبني	 العربية	 البلدان	 بني	 كبري	 متايز	 هذا	

واالأرياف	داخل	كل	بلد	يف	اأمناط	اال�شتهاك	وم�شتوياته.	وكما	اأن	هدر	املوارد	

الطبيعية	قد	يح�شل	ب�شبب	م�شتوى	اال�شتهاك	املفرط	لاأغنياء،	فمن	اأ�شبابه	

اأي�شًا	كفاح	الفقراء	من	اأج�ل	البقاء	عن	طريق	اال�شتنزاف	غري	الر�شيد	للموارد.

يبقى	قبول	امل�شتهلكني	�شرطًا	اأ�شا�شيًا	لو�شع	�شيا�شات	اال�شتهاك	امل�شت�دام	

اللح�وم	 ا�شتهاك	 معدل	 مثًا،	 العربي،	 املواطن	 خفف	 فاإذا	 التنفيذ.	 مو�شع	

توفري	 ميكن	 حاليًا،	 ال�شنة	 يف	 للف�رد	 كيلوغرام�ًا	 	17 من	 املئة،	 يف	 	25 احلمراء	

27	بليون	مرت	مكعب	من	املياه،	على	اعتبار	اأن	انتاج	كيلوغرام	واحد	من	اللحم	

يتطلب	16	مرتًا	مكعبًا	من	املياه.	ومع	زيادة	ع�دد	�شك�ان	البلدان	العربية	اإىل	

650	مليون	ن�شمة	�شنة	2050،	ي�شل	التوفري	اإىل	45	بليون	مرت	مكعب	�شنويًا.

اأن	احلل	لي�س	دائمًا	يف	تخفيف	كمية	 اأهم	ا�شتنتاجات	تقرير	»اأفد«	 ومن	

اال�شتهاك،	بل	يف	التحّول	اإىل	اأ�شناف	اأخرى	اأق�ل	�شررًا	بالبيئة		�		من	اللحم	

اإىل	ال�شمك	واحلبوب	واخل�شار	مثًا،	اأو	من	الكهرباء	املنَتجة	من	النفط	والفحم	

�شدر	 حديث	 تقرير	 »اأفد«	 ا�شتنتاجات	 اأيد	 وقد	 والرياح.	 ال�شم�س	 طاقة	 اإىل	

عن	منظمة	ال�شحة	العاملية	وفيه	اأن	ا�شتهاك	كميات	كبرية	من	اللحم	االأحمر	

واللحوم	امل�شّنعة	قد	يزيد	اال�شابة	بال�شرطان	بن�شبة	18	يف	املئة.

مدى	 اأي	 واإىل	 اال�شتهاك	 اأمناط	 اإىل	 النا�س	 ينظر	 كيف	 معرفة	 اأجل	 ومن	

للراأي	 مو�شعًا	 ا�شتطاعًا	 »اأفد«	 اأجرى	 عاداتهم،	 لتبديل	 ا�شتعداد	 على	 هم	

اأن	 وجد	اال�شتطاع	 وقد	 عربيًا.	 بلدًا	 	22 من	 م�شارك	 األف	 ا�شتقطب	31	 العام،	

واملاء	 والوقود	 الكهرباء	 لقاء	 اأكرث	 يدفع	 لكي	 ا�شتعداد	 على	 العربي	 اجلمهور	

وحماية	 املوارد	 رعاية	 يف	 ي�شاهم	 هذا	 كان	 اذا	 اال�شتهاكية،	 عاداته	 ولتغيري	

العادات	 يف	 بتغيري	 قبولها	 عن	 املئة	 يف	 	80 جتاوزت	 اأكرثية	 وعربت	 البيئة.	

االأحمر	 اللحم	 ا�شتبدال	 مثل	 الطعام،	 واأ�شناف	 الغذائية	

التي	 والفاكهة،	 اخل�شار	 ا�شتهاك	 وزيادة	 وال�شمك،	 بالدجاج	

هي	اأف�شل	للبيئة	وال�شحة	معًا،	�شرط	توفري	االأ�شناف	البديلة	

اهتمامًا	 اال�شتطاع	 واأظهر	 منا�شبة.	 واأ�شعار	 كافية	 بكميات	

م�شتوى	 اإن	 الن�شف	 من	 اأكرث	 قال	 اإذ	 الطاقة،	 بكفاءة	 متزايدًا	

يحكم	 الذي	 االأ�شا�شي	 ال�شرط	 هو	 والوقود	 الكهرباء	 ا�شتهاك	

غالبية	 اأن	 والافت	 لل�شيارة.	 اأو	 املنزلية	 لاأجهزة	 اختيارهم	

اأن	 تعتقد	 البلدان،	 بع�س	 يف	 املئة	 يف	 	99 اىل	 و�شلت	 كبرية،	

البيئية،	 امل�شاكل	 ملعاجلة	 الكفاية	 فيه	 ما	 تعمل	 ال	 احلكومات	

الع�شر	 ال�شنني	 خال	 تدهور	 بلدانها	 يف	 البيئة	 و�شع	 واأن	

االأخرية.

املاء	 الأ�شعار	 املتوازن	 غري	 الدعم	 اأن	 التقرير	 وجد	 وقد	

والطاقة	والغذاء	ي�شجع	على	اأمناط	ا�شتهاكية	تت�شم	بالتبذي�ر	

اأموال	الدعم	اإىل	االأغنياء.	 اإذ	يذهب	90	يف	املئة	من	 واله�در،	

لكن	هناك	اجتاهًا	وا�شحًا	اىل	تغيري	هذا	النمط،	بحيث	بداأت	

دعم	 لنظام	 اإ�شاحية	 اإجراءات	 تطبيق	 عربية	 دول	 �شت	

االأ�شعار	خال	ال�شنتني	املا�شيتني.

مع	 ترتافق	 مل	 ما	 نفعًا	 البيئة	 رعاية	 برامج	 كل	 جتدي	 لن	

تبديل	جذري	يف	العادات	اال�شتهاكية.
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أقوال وأرقام
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%60
املناطق	 يف	 يعي�شون	 ال��ع��امل	 �شكان	 م��ن	

ال�شاحلية،	وعليها	تقع	75%	من	املدن	الكربى،	

من	 	%80 نحو	 واملحيطات	 البحار	 يف	 ويعي�س	

االأنواع	احلية.

3,000,000,000
على	 �شخ�س	 بايني	 ثاثة	 من	 اأكرث	 يعتمد	

وكم�شدر	 رزقهم	 لك�شب	 واملحيطات	 البحار	

من	 	%80 ا�شتغال	 ويتم	 لطعامهم.	 رئي�شي	

مما	 مفرط	 ب�شكل	 العاملية	 ال�شمكية	 الرثوات	

يهدد	بقاءها.

%80
الرب،	 على	 م�شادر	 من	 ياأتي	 البحار	 تلوث	 من	

وال�شناعي،	 ال�شحي	 ال�شرف	 مياه	 خ�شو�شًا	

والنفايات،	 الزراعية،	 واملبيدات	 واالأ�شمدة	

وعمليات	احلفر	والردم	يف	املناطق	ال�شاحلية،	

اإ�شافة	اإىل	ت�شرب	النفط	من	ال�شفن	والناقات	

واملن�شات	النفطية.

34,000 كيلومتر
منها	 العربية،	 لل�شواحل	 االإجمايل	 الطول	

18.000	كيلومرت	ماأهولة.

 »سؤالك هو هل األمر قيد الدرس؟
الجواب هو نعم«

1  علي �لنعيمي،	وزير	النفط	ال�شعودي،	ردًا	على	�شوؤال	عما	اإذا	كان	يتوقع	قريبًا	رفع	اأ�شعار	الطاقة	واملنتجات	

النفطية	املدعومة	حمليًا.	واأو�شح،	خال	»منتدى	التعدين	واملعادن	ال�شعودي«	يف	ت�شرين	االأول	)اأكتوبر(	يف	

الريا�س،	اأن	ال�شعودية	تدر�س	تخفي�س	نظام	الدعم	الذي	يعترب	اأحد	اأ�شباب	الهدر	وتنامي	ا�شتهاك	الوقود.	

ويف	وقت	الحق	�شّرح	باأن	ال�شعودية	لي�شت	يف	حاجة	حاليًا	اإىل	رفع	الدعم	املحلي	عن	الطاقة.

»هذا هو المفتاح. يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق 
على مسألة التمويل لكي يجيء الزعماء إلى باريس وهم 
يعرفون أنهم سيكونون قادرين على التوصل إلى نتيجة«

2  فرن�ضو� هوالند،	الرئي�س	الفرن�شي،	حمذرًا	من	اأن	عدم	التو�شل	اإىل	اتفاقية	مناخية	يف	موؤمتر	باري�س	

مع	�شمان	تنفيذها	�شي�شفر	عن	املايني	من	الجئي	املناخ	خال	ال�شنوات	الع�شرين	املقبلة.

»اللحوم المصنَّعة والحمراء تسبب السرطان«

3  منظمة �ل�ضحة �لعالمية،	يف	درا�شة	تقييمية	اأجراها	املركز	الدويل	الأبحاث	ال�شرطان	التابع	للمنظمة،	

وجاء	فيها	اأي�شًا	اأن	تناول	50	غرامًا	يوميًا	من	اللحوم	امل�شنعة،	مثل	النقانق	والبايكون	والهوت	دوغ،	يزيد	

خطر	االإ�شابة	ب�شرطان	القولون	وامل�شتقيم	بن�شبة	18	يف	املئة.

»ستقلص البرازيل انبعاثاتها الكربونية 37% بحلول سنة 2025 
مقارنة بمستويات 2005، وصوالً إلى 43% سنة 2030«

4   ديلما رو�ضيف،	الرئي�شة	الربازيلية،	م�شيفة	اأن	بادها	�شتزيد	ح�شة	الطاقة	املتجددة	اإىل	45%	من	

اإجمايل	م�شادر	الطاقة،	كما	تهدف	اإىل	اإنهاء	االإزالة	اجلائرة	للغابات	بحلول	�شنة	2030		واإعادة	ت�شجري	12	

مليون	هكتار	وا�شتعادة	15	مليون	هكتار	من	املراعي	املتدهورة.

 »ال يمكننا تنفس الصعداء إال حين نحقق
هدف الصفر جوعاً بالقضاء على الجوع قضاء مبرماً«

5  جوزيه غر�زيانو د� �ضيلفا،	املدير	العام	ملنظمة	االأمم	املتحدة	لاأغذية	والزراعة	)فاو(،	

	معتربًا	اأن	االأمن	الغذائي	واالأمن	التغذوي	والزراعة	امل�شتدامة	هي	ال�شبل	لتحقيق

الأهداف	االإمنائية	امل�شتدامة	بحلول	�شنة	2030.

استطالع
أيلول/تشرين األول 

)سبتمبر/أكتوبر( 2015 
على موقع 
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هل أنت مستعد لفرز 
النفايات في بيتك؟
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تقدير	 محاواًل	 المحقق	 وجه	 في	 »يزن«	 تمّعن	

ما	 بلد	 في	 نف�شه	 فيها	 اأوقع	 التي	 الورطة	 حجم	

من	 اأقل	 منذ	 فيه	 ا�شتقر	 اأن	 بعد	 عليه	 غريبًا	 زال	

من	 يخلو	 باردًا	 المحقق	 وجه	 كان	 اأ�شهر.	 ثاثة	

من	 برتابة	 فمه	 من	 تخرج	 والكلمات	 الم�شاعر،	

حّث	 اإل��ى	 يزن	 دفع	 ما	 وه��ذا	 انفعال،	 اأي	 دون	

اإلى	 المحقق	 كلمات	 نقل	 في	 لاإ�شراع	 المترجم	

العربية	باإيجاز	ومن	دون	الخو�س	في	التفا�شيل	

ال��ذي	 المترجم	 اأ���ش��ّر	 ذل��ك،	 م��ع	 ال�شغيرة.	

ا�شتعانت	به	مديرية	ال�شرطة	في	منطقة	»ميته«	

و�شط	برلين،	على	نقل	كل	كلمة	باأمانة	من	دون	

اإنقا�س	حرف	واحد.

في	 المخاطر	 م��ن	 للكثير	 ي��زن	 تعّر�س	 لقد	

سرب حمام في سماء برلين

عبد�لهادي �لنجار  )حم�س(

بيت في ليليباد

تتغير، وها نحن نرى رجب �ضعد �ل�ضيد  )اال�شكندرية( لن   21 �لقرن  �الأول من 

�أنهم �ضدقو� في ذلك.

نفر  لة  ُمخيَّ ُتحبط  ال  �لحقيقة  هذه  �أن  غير 

�زدحام  �أن  يرون  �لفنانين،  �لمعماريين  من 

�لياب�ضة بال�ضكان و�لتغير�ت �لمناخية �لحادة 

عاد�ت  تغيير  �ضاأنهما  من  عامالن  و�لكارثية 

جديدة  ت�ضميمات  ــى  �إل و�التــجــاه  �ل�ضكن، 

وتــبــدالت  ــام  ــالزدح ل ت�ضتجيب  للم�ضاكن 

�لمناخ. وهم يمهلوننا �إلى منت�ضف هذ� �لقرن 

نماذج  من  �أبدعوه  لما  ملمو�ضًا  رو�جــًا  لنرى 

لمنزل �لم�ضتقبل.

»م�ضردي  تعبير  بالفعل  نتد�ول  بد�أنا  لقد 

�ضمم  �لذين  �لمناخ«،  »الجئي  �أو  �لمناخ« 

كاليبوت  فين�ضنت  ��ضمه  فنان  مهند�ص  لهم 

ويعني  »ليليباد«،  ��ضم  عليها  �أطلق  مدينة 

يومًا	 ع�شر	 �شبعة	 األمانيا.	 اإلى	 ال�شعبة	 رحلته	

بالقارب	 البحر	 خا�س	 منذ	 الطريق	 على	 اأم�شاها	

اإلى	 و�شواًل	 التركية	 بودروم	 بلدة	 من	 المطاطي	

وبعد	 مع�شكر.	 �شمن	 احتجز	 حيث	 اليونان	

اإطاق	�شراحه	انتقل	اإلى	�شربيا	حيث	عبر	عددًا	

من	القرى	ال�شغيرة،	واجتاز	الحدود	اإلى	هنغاريا	

كانت	 وبعدها	 اأي���ام.	 لعدة	 توقيفه	 تم	 حيث	

فرانكفورت	 اإلى	 القطار	 ركب	 اإذ	 �شهلة،	 الرحلة	

ال�شرطة	 اإلى	 نف�شه	 بت�شليم	 وقام	 النم�شا	 عبر	

االألمانية.

للتحقيق	 فيها	 يتعر�س	 التي	 الرابعة	 المرة	 هي	

المّرات	 كل	 غير	 المرة	 هذه	 ولكن	 اأوروب��ا.	 في	

الحدود	 بتجاوزه	 يتعلق	 ال	 فالتحقيق	 ال�شابقة،	

من	 تعاطفًا	 لقي	 حيث	 �شرعي	 غير	 ب�شكل	

البع�س،	بل	يت�شل	بمخالفة	القوانين	االألمانية،	

تطفو  �لتي  �لد�ئرية  �لنيلوفر  نبات  ــة  ورق

كاأنها  �لــمــاء،  �ضطح  فــوق  بذ�تها  م�ضتقلة 

�لطاقة  من  �لذ�تي  �كتفاوؤها  لها  خ�ضر�ء  جزر 

ــاح  ــري و�ل �ل�ضم�ص  )مــ�ــضــادرهــا  �لنظيفة 

�لحيوية(  و�لعمليات  �لبحرية  و�لــتــيــار�ت 

�النبعاثات  »�ل�ضفّرية  �لمدن  من  �أنها  كما 

من  بالمزيد  �لجو  تحّمل  ال  �أنها  �أي  �لغازية«، 

�لتي  �لكارثة  �إلى  �أدت  �لتي  �لدفيئة،  غــاز�ت 

و�لجزر  �ل�ضو�طئ  الجئي  من  ب�ضكانها  حلت 

�لبحار  في�ضانات  �أغــرقــت  �لذين  �ل�ضغيرة 

فــاالأولــى  �الأ�ضلية.  مو�طنهم  و�لمحيطات 

للبيئة.  �ضديقة  تكون  �أن  �إذ�ً  �لمدن  بهذه 

�لطافية  �لليليبادية  �لمدن  لهذه  و�ضيكون 

مادة  من  ُي�ضنع  بالجلد،  م�ضممها  هه  ي�ضبِّ ما 

ثاني  �ضتمت�ص  �لتي  �لتيتانيوم  �أوك�ضيد  ثاني 

هذه  و�ضتبنى  �لجو.  من  �لكربون  �أوك�ضيد 

الأكثر  باأحجام �ضغيرة، بحيث ال تت�ضع  �لمدن 

ت�ضميمها  في  روعي  وقد  مقيم.  �ألف   50 من 

�إذ  �الأر�ضية،  و�لهيئات  �لتكوينات  في  �لتنوع 

�ضت�ضتمل على مرتفعات تقطع �متد�د منظور 

لتكوين  ��ضطناعية  وبحيرة  �الأر�ص،  م�ضطح 

�شتة	 لمدة	 الق�شبان	 خلف	 ي�شعه	 قد	 الذي	 االأمر	

اأ�شهر.

هواية	 عن	 بالتخلي	 اأ�شدقاوؤه	 ن�شحه	 لطالما	

تربية	الحمام	التي	ال	ياأتي	منها	�شوى	الم�شاكل.	

تتحقق	 اأن	 االأي��ام	 من	 يوم	 في	 يتوقع	 لم	 ولكنه	

لغته	 يجهل	 بلد	 في	 المت�شائمة	 التوقعات	 هذه	

من	 اأكثر	 هي	 الحمام	 تربية	 وعاداته.	 وقوانينه	

نمط	 اأو	 »�شو�شة«	 هي	 يزن،	 اإلى	 بالن�شبة	 هواية	

محاوالته	 رغم	 عنه	 التخلي	 ي�شتطع	 لم	 معي�شة	

الزمن	 مع	 الهواية	 هذه	 تحّولت	 وقد	 المتكررة.	

مكاثرة	 خال	 من	 بالمال	 عليه	 تعود	 حرفة	 اإلى	

غالبًا	 الذي	 منها	 الممّيز	 وانتخاب	 الحمام	 اأنواع	

ما	كان	يجد	مندفعين	كثرًا	يريدون	�شراءه	مهما	

بلغ	الثمن.

اأزواج	 لثاثة	 �شفره	 نفقات	 تغطية	 في	 يزن	 يدين	

بفترة	 رحلته	 قبل	 بيعها	 من	 تمّكن	 الحمام	 من	

با�شم	 المعروف	 الحمام	 من	 زوج	 هي	 وجيزة.	

الطويل	 والعنق	 االأزرق	 اللون	 ذي	 »بايملي«	

حمام	 من	 اآخر	 وزوج	 ال�شكل،	 االإجا�شي	 والراأ�س	

الطويل	 والعنق	 االأ�شود	 الري�س	 ذي	 »�شكالي«	

المتاألئ	باألوان	متماوجة،	وزوج	ثالث	من	حمام	

ال�شخم	 والعنق	 المائكي	 الوجه	 ذي	 »ريحاني«	

االأ�شفر	اللون.

كاليفورنيا،  في  النــد«  »ديزني  مرتادو  كان 

من  غريب  بناء  في  يتجولون  وكبار�ً،  �ضغار�ً 

�لكائنات  »بيت  ��ضم  عليه  �أطلق  �لبال�ضتيك 

�لف�ضائية«، �أقيم في �لعام 1957 و��ضتمر ع�ضر 

�ضنو�ت ثم زهد به �لجمهور فاأزيل. وقد �أر�دت 

ت�ضور�ً  لزبائنها  تقدم  �أن  الند«  »ديزني  �إد�رة 

�لم�ضتقبل،  م�ضاكن  عليه  تكون  �أن  يمكن  لما 

ملت�ضقين  ين�ضاأون  فالنا�ص  ي�ضدقوها.  فلم 

ن�ضاأتهم،  �ضهدت  �لتي  �لم�ضاكن  باأنماط 

ما  على  و�ضريع  حاد  تغيير  يطر�أ  �أن  وي�ضعب 

�أ�ض�ص  على  قائمة  م�ضاكن  من  عليه  �عتادو� 

و�أعمدة و�ضقوف خر�ضانية. وذلك هو �ل�ضبب 

�لربع  م�ضاكن  باأن  للقول  �لخبر�ء  دعا  �لذي 

أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد



راغدة حداد   األرقام ليست وجهة نظر

االأول	 ت�شرين	 من	 يوم	 ذات	 اللبنانيون	 فوجئ	

)اأكتوبر(	2015	بالغنى	البيولوجي	اال�شتثنائي	

البيئة	 وزارة	 اأ�شدرت	 فقد	 به.	 ينعمون	 الذي	

اأن	 وفيه	 البيولوجي،	 للتنوع	 الوطني	 تقريرها	

لبنان،	ال�شغري	مب�شاحته،	ي�شم	21.7	يف	املئة	

من	التنوع	البيولوجي	العاملي:	9116	نوعًا	من	

الكائنات	النباتية	واحليوانية.

	42 نحو	 العامل	 يف	 اأن	 يعني	 هذا	 ذلك؟	 كيف	

لكن	 واحليوانات!	 النباتات	 من	 فقط	 نوع	 األف	

مايني	 ثمانية	 نحو	 هناك	 اإن	 العلماء	 يقوله	 ما	

ويف	 العامل.	 يف	 واحليوانات	 النباتات	 من	 نوع	

ي�شتك�شف	 اأن	 لاإنرتنت	 م�شتخدم	 اأي	 و�شع	

املعنية	 املنظمات	 مواقع	 على	 زر،	 بكب�شة	 ذلك	

بالتنوع	البيولوجي	وعلى	مواقع	علمية	كثرية.	

ت�شمنه	 الذي	 الرابط	 عرب	 التقرير،	 اإىل	 عدت	

البيئة	 وزارة	 وزعته	 الذي	 ال�شحايف	 اخلرب	

وعربية	 لبنانية	 ووكاالت	 �شحف	 ون�شرته	

ال�شحايف،	 اخلرب	 يف	 هو	 اخلطاأ	 لعل	 وعاملية،	

اأو	لعله	خطاأ	مطبعي.

ولكن	ال.	فقد	ورد	يف	ال�شفحة	15	من	التقرير	

التنوع	 من	 	%21.7 ي�شم	 لبنان	 اأن	 نف�شه	

الن�شبة	 هذه	 ربط	 مع	 العاملي،	 البيولوجي	

باجلدول	2	يف	ال�شفحة	16	من	التقرير،	الذي	

يف	 احلية	 الكائنات	 من	 جمموعة	 كل	 يبني	

لبنان	ون�شبتها	من	املجموعة	العاملية	)زواحف	

	،%1.2 بحرية	 اأ�شماك	 	،%0.06 طيور	 	،%0.8

ثدييات	1.38%،	برمائيات	0.15%،	الفقاريات	

برية	 نباتات	 	،%7.06 مائية	 نباتات	 	،%0.27

	%21.7 الن�شبة	 ح�شاب	 اأن	 ويبدو	 	.)%1.5

بدل	 اجلدول،	 يف	 الواردة	 الن�شب	 بجمع	 مت	

رقمًا	 ولعل	 الفردية.	 للن�شب	 املوزون	 املتو�شط	

مثل	0.5	يف	املئة	يكون	اأقرب	اإىل	املعقول.

األي�س	مفرت�شًا	اأن	يعد	التقرير	الوطني	للتنوع	

على	 يعرفون	 خرباء	 لبنان	 يف	 البيولوجي	

تاميذ	 يدر�شه	 الذي	 الن�شبة	 ح�شاب	 االأقل	

ال�شفوف	االبتدائية؟	

�شحيح	اأن	لبنان	غني	جدًا	بتنوعه	البيولوجي.	

ذكرها	 التي	 االأنواع	 عدد	 يف	 اأ�شكك	 ال	 واأنا	

االأنواع	 من	 العدد	 وهذا	 البيئة.	 وزارة	 تقرير	

�شغرية	 م�شاحة	 يف	 نادر	 واحليوانية	 النباتية	

و�شهوله	 ب�شاحله	 املتنوع	 لبنان،	 م�شاحة	 مثل	

وجباله	العالية.	وهو	يتحفك	بنظام	اإيكولوجي	

خمتلف	كلما	ارتفعت	نحو	500	مرت.

لكن	اإذا	كان	لبنان	ي�شم	21.7	يف	املئة	من	التنوع	

ذكرنا	 كما	 ي�شم	 الذي	 العامل،	 يف	 البيولوجي	

واحليوانات،	 النباتات	 من	 نوع	 مايني	 	8 نحو	

فهذا	يعني	اأن	يف	لبنان	نحو	مليوين	نوع!

يف	رد	على	حديث	معي	حول	املو�شوع	ن�شرته	

ما	 اأن	 البيئة	 وزارة	 ادعت	 »النهار«،	 �شحيفة	

حقًا،	 كذلك	 كان	 فاإذا	 مطبعي.	 خطاأ	 ح�شل	

فما	هو	الرقم	ال�شحيح؟	لو	كان	اخلطاأ	مطبعيًا	

لُذكرت	الن�شبة	احلقيقية	يف	الرد.

ان	 يف	 بل	 �شحايف،	 خرب	 يف	 لي�شت	 امل�شكلة	

اخلرب	�شدر	يف	بيان	ر�شمي	من	وزارة	البيئة،		

مع	تفاخر	بن�شبة	ال�	21.7	يف	املئة،	وهو	ي�شتند	

اىل	معلومات	وردت	حرفيًا	يف	تقرير	للوزارة،	

دفع	 ومت	 اأعّدوه،	 »خرباء«	 ان	 املفرت�س	 من	

ع�شرات	اآالف	الدوالرات	ورمبا	اأكرث	الإعداده.

فاخلطاأ	 بب�شاطة.	 ليمر	 �شغريًا	 لي�س	 اخلطاأ	

وال�شرب	 والطرح	 باجلمع	 يكون	 احل�شاب	 يف	

والق�شمة،	ولكن	ما	ح�شل	هو	خطاأ	يف	القاعدة	

اأن	 مثًا	 ي�شبه	 التقرير	 يف	 ورد	 ما	 نف�شها.	

لبنان	 يف	 ال�شنوي	 الفردي	 الدخل	 اإن	 تقول	

10.000	يف	 األف	دوالر،	بينما	هو	نحو	 هو	400	

�شخ�س	 الأي	 ميكن	 احلال	 هذه	 ويف	 املتو�شط.	

اأن	يعرف	اأن	هذا	خطاأ.

الذي	 الت�شخيم	 اإىل	 فهيم	 اأي	 ينتبه	 مل	 فكيف	

البيولوجي	 للتنوع	 الوطني	 التقرير	 يف	 ح�شل	

يف	لبنان؟

اأعدته	 ال�شوؤال	ما	زال	بر�شم	وزارة	البيئة،	التي	

وبرنامج	 العاملي	 البيئة	 مرفق	 مع	 بالتعاون	

االأمم	املتحدة	للبيئة	و�شركة	»االأر�س«.

�الإح�ضا�ص  وتعطيهم  �ضكانها  لها  ياأن�ص  بيئة 

باأنهم على �أر�ص حقيقية ولي�ضو� على تكوين 

��ضطناعي طاف.

بالقرب  �لطافية  �لليليبادية  �لمدن  و�ضتبنى 

من  مناطق  في  »�لجديدة«،  �ل�ضو�حل  من 

�لثلوج  مياه  تغرق  �أن  �لعلماء  يتوقع  �لعالم 

م�ضتويات  �رتفاع  بفعل  �ضو�حلها  �لذ�ئبة 

�لبحار. و�ضوف تكون مثبتة �إلى قاع �لمحيط 

�إلى  �ل�ضرورة  تدعو  وقد  �إن�ضائها،  مو�قع  في 

�أن تتحرك من مكان �إلى �آخر.

غير  باأنها  �لفكرة  هذه  �لبع�ص  ي�ضف  ربما 

قابلة  غير  باأنها  �نُتقدت  وربــمــا  و�قعية، 

حالًّ  تعالج  �أنها  فيها  �لجميل  ولكن  للتنفيذ. 

وهي  حولها،  مختلفة  �الآر�ء  تز�ل  ال  لم�ضكلة 

�لمناخية  للتغير�ت  نتيجة  �ل�ضو�حل  غرق 

�ل�ضيناريو  هــذ�  يوؤيد  من  فثمة  �لعالمية. 

ق�ضت  ــاإن  ف يدح�ضه.  مــن  وثمة  �لكئيب، 

�ضيجد  �لكارثة،  هذه  بوقوع  �لـله  م�ضيئة 

لهم  تقدم  �لفكرة،  كهذه  �أفكار�ً  �أمامهم  �لب�ضر 

ل  ة �ضلفًا، وت�ضاعدهم على تحمُّ �لحلول �لمعدَّ

هول �لكارثة.

واإن	يكن	الحمام	هو	الذي	اأو�شل	يزن	اإلى	األمانيا،	

لقد	 �شجونها!	 في	 ي�شعه	 قد	 نف�شه	 الحمام	 فاإن	

حاول	مرارًا	وتكرارًا	اأن	يو�شح	للمحّقق	اأن	هدفه	

دوريو«	 »تيليا	 حديقة	 من	 الطيور	 التقاط	 من	

اأذى	 اأي	 اإلحاق	 دون	 من	 واإكثارها	 مزاوجتها	 هو	

ورد	 كما	 الأكلها	 ا�شطيادها	 غايته	 تكن	 ولم	 بها،	

اأ�شبح	 في	االتهام	المقّدم	من	بلدية	برلين.	لقد	

لديه	في	حديقته	الخلفية	�شرب	حمام	ي�شم	نحو	

اأربعين	طائرًا،	وهو	يحر�س	على	�شحته	وغذائه	

يفعل	 اأن	 اعتاد	 كما	 اآخر	 اإلى	 حين	 من	 واإطاقه	

الوقت	 تم�شية	 بهدف	 ذلك	 وكل	 حياته،	 طوال	

بانتظار	العثور	على	فر�شة	عمل	منا�شبة.

�شخ�س	 هو	 اأمامه	 يجل�س	 من	 اأن	 المحقق	 اأدرك	

�شاهد	 اأن	 وبعد	 الحمام.	 بتربية	 حقًا	 مهوو�س	

عر�شها	 التي	 الفيديو	 ومقاطع	 ال�شور	 من	 عددًا	

يزن	اقتنع	ب�شدق	نياته.	وهكذا	لم	يجد	بدًا	من	

القتراح	 برلين	 بلدية	 ممثل	 مع	 االأمر	 مناق�شة	

االأطراف.	 جميع	 تر�شي	 ت�شوية	 اإلى	 الو�شول	

رائعة	 من	 اأكثر	 المقترحة	 الت�شوية	 وكانت	

بالن�شبة	اإلى	يزن،	اإذ	تم	االتفاق	اأن	يخ�شع	لفترة	

حال	 وفي	 اأ�شهر،	 ثاثة	 لمدة	 اختبارية	 عمل	

بلدية	 لدى	 دائمة	 وظيفة	 على	 يح�شل	 نجاحه	

برلين	كخبير	في	تربية	الحمام	واإكثاره.
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�صو�صنة �صوفر
يف �إهمج، وهي زهرة 
متفردة يف لبنان 
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طريق مسدود آخر؟
بقلم أشوك خوسال

بدائل التنمية

انهمكت	 املن�شرمة،	 اخلم�شني	 ال�شنني	 خال	

حتقيق	 حماولة	 يف	 الفقرية	 البلدان	 حكومات	

وت�شلحت	 �شعوبها.	 اإىل	 التنمية	 بجلب	 اخليالية	 اأحامها	

من	 ا�شتعارتها	 التي	 االقت�شادية	 االأ�شلحة	 من	 برت�شانة	

اآملة	 ذاك،	 اأو	 االجتاه	 هذا	 يف	 مندفعة	 ال�شمال،	 يف	 اأ�شدقائها	

واملوت	 واجلهل	 اجلوع	 يف	 املتمثلة	 الفقر	 اآفات	 على	 بالق�شاء	

ا�شتثناءات	 مع	 ذلك،	 من	 بداًل	 عليه	 ح�شلت	 ما	 ولكن	 املبكر.	

من	 ومزيدًا	 التلوث،	 من	 ومزيدًا	 الفقر،	 من	 مزيدًا	 كان	 قليلة،	

ال�شكان.

من	 بع�شها	 جاهزة،	 مناذج	 احلكومات	 هذه	 ا�شتعارت	 لقد	

ال�شرقي.	 الن�شف	 من	 وبع�شها	 لل�شمال،	 الغربي	 الن�شف	

اإن	 االآن	 القول	 ميكننا	 ال�شابقة،	 لتجاربنا	 الكاملة	 الروؤية	 ومع	

البحت	 اال�شرتاكي	 امل�شار	 كان	 ينجح.	 مل	 النماذج	 هذه	 من	 اأيًا	

ال�شوق	املتحررة	غري	ح�شا�شة	وبالتايل	غري	 غري	كفوء،	وكانت	

ح�شنة،	 نية	 من	 ناجتة	 اخليارات	 اأن	 اعتربنا	 لو	 وحتى	 عادلة.	

ورمبا	مربرة	نظرًا	حلالة	املعرفة	يف	ذلك	الوقت،	فمن	الطبيعي	

اأن	ننتظر	تعّلم	�شيء	من	خربات	خم�شني	�شنة.	ولكن	يبدو	اأننا	

مل	نتعلم.

التكنولوجيا	 باتت	 فقد	 املختارة،	 اال�شرتاتيجية	 كانت	 اأيًا	

يف	 باأ�س	 وال	 ذخريتها.	 واملال	 الثقيلة،	 املدفعية	 مبثابة	

دائمًا	 االإمكان	 ففي	 هائلة،	 بكلفة	 اخلارج	 من	 ا�شتعارتهما	

دائمًا	 وهناك	 اأقل.	 بكلفة	 املزيد	 الإنتاج	 الفقراء	 على	 االعتماد	

الإيفاء	 وبيعها	 مواردها	 عن	 التنقيب	 ميكن	 التي	 الطبيعة،	

الديون.	كانت	التنمية	مرادفة	مل�شاريع	كربى	و�شناعات	كربى	

واألعاب	لاأغنياء.

عندما	تبني	اأن	هذه	ال	تعطي	النتائج	املبتغاة،	حتول	النقا�س	

بني	خرباء	التنمية	اىل	املزايا	الن�شبية	لرتويج	ال�شادرات	واإبدال	

وال�شيا�شات	 الهيكلي	 التكيف	 حما�شن	 اإىل	 ثم	 ومن	 الواردات،	

اأف�شل	 حوكمة	 اإىل	 االأخرية	 االآونة	 ويف	 ال�شارمة،	 النقدية	

واإدارة	اأفعل.	لكن	النموذج	التكنواقت�شادي	ال�شمني	بقي	على	

حاله.	وكذلك	النتائج.

املنا�شب	 الدواء	 ب�شفتها	 العاملية	 التجارة	 اإىل	 و�شلنا	 االآن	

فتتدفق	 االأبواب	 افتحوا	 يزعجنا.	 الذي	 التنمية	 ل�شوء	

التكنولوجيا	واالأموال.	ازرعوا	حما�شيل	نقدية	وا�شنعوا	�شلعًا	

رخي�شة	تك�شبوا	مزيدًا	من	النقد	االأجنبي.

تنامي	 وهل	 من؟	 ح�شاب	 وعلى	 ملن؟	 هو:	 الرئي�شي	 ال�شوؤال	

ال�شكاين	 واالنفجار	 االأ�شعار	 وارتفاع	 التلوث	 وانت�شار	 الفقر	

�شروط	م�شبقة	للحاق	بركب	القرن	احلادي	والع�شرين؟	اأم	نعود	

يف	نهاية	املطاف	اإىل	مربع	ال�شفر؟

اإىل	 التجارة	 هذه	 كل	 من	 املكت�شبة	 االأموال	 �شت�شل	 كيف	

�شوف	 هذه؟	 التنمية	 ا�شرتاتيجيات	 لهم	 و�شعت	 الذين	 اأولئك	

ت�شل	اإليهم	بالقّطارة،	كما	يقول	اأتباع	الفيل�شوف	اال�شكوتلندي	

اآدم	�شميث.	اجعلوا	االأغنياء	اأغنى،	و�شوف	ي�شمن	الفقراء	على	

ال�شناعات	 ازدياد	 يوؤدي	 اأن	 املفرت�س	 فمن	 موائدهم.	 فتات	

وال�شادرات	والتجارة	الن�شطة	اإىل	حياة	اأف�شل	للجميع.

رفع	 ميكنه	 القوارب؟	 جميع	 فعًا	 املّد	 يرفع	 هل	 لكن	

اأولئك	 بالقاع،	 املثبتة	 الكثرية	 القوارب	 عن	 ماذا	 لكن	 بع�شها،	

ميلكون	 ال	 الذين	 عن	 وماذا	 واملهم�شون؟	 واملنبوذون	 الفقراء	

باالأ�شجار	 املرتفع	 املّد	 يفعل	 وماذا	 واالأميني؟	 والن�شاء،	 اأر�شًا،	

واحليوانات	واالأتربة	واملياه	التي	يعتمد	عليها	هوؤالء؟

قد	يف�شل	معظم	النا�س	العي�س	يف	بلد	غني	ولي�س	يف	بلد	

اأف�شل	 هي	 الفقر	 من	 يخرج	 كي	 للفرد	 املتاحة	 فالفر�س	 فقري.	

عادة	يف	البلدان	الغنية.	من	جهة	اأخرى،	الفقر	لي�س	بب�شاطة	

هو	 الذي	 اال�شتهاكي،	 املجتمع	 ففي	 مطلقة.	 اأمور	 م�شاألة	

اإدراك،	 م�شاألة	 اأي�شًا	 هو	 الفقر	 العوملة،	 جلهود	 النهائي	 الهدف	

وبالتايل	م�شاألة	ن�شبيات	اأي�شًا.

اليد	اخلفية	التي	يفرت�س	اأن	توجه	ال�شوق	بلطف	اأ�شبحت	

يف	 وا�شحة	 فجوة	 لفتح	 متاأهبة	 جدًا،	 مرئية	 حمكمة	 قب�شة	

االألفية	اجلديدة	يعربها	من	ي�شتطيعون	دفع	اأجرة	العبور.	فاإذا	

ح�شل	ذلك،	�شيبقى	الذين	ال	ي�شتطيعون	حتمل	نفقات	الرحلة	

يف	اخللف.

ال�شوق	هي	اآلية	فعالة	الإنتاج	ال�شلع	واخلدمات	التي	يحتاجها	

من	 االآليات	 هذه	 التحرر	 �شيا�شات	 متّكن	 ما	 وبقدر	 النا�س.	

ال�شيا�شات	 هذه	 تركت	 اإذا	 لكن	 ترحيب.	 مو�شع	 تكون	 العمل،	

علماء	 يدعوه	 عما	 البحث	 اإىل	 متيل	 فهي	 �شجيتها،	 على	

االقت�شاد	»حل	الزاوية«،	اأي	احلالة	الق�شوى	التي	يح�شل	فيها	

البع�س	على	كل	ما	يريدون	بينما	ال	يح�شل	البع�س	االآخر	على	

التوزيعية	 تاأثرياتها	 تقلي�س	 ت�شتطيع	 ال	 �شيا�شة	 واأي	 �شيء.	

يف	 طريق	 اإىل	 بنا	 �شتوؤدي	 ال�شلبية	 االجتماعية	 اأو	 البيئية	 اأو	

االجتاه	االآخر،	نحو	الن�شيان.

يدعوها	 كما	 الق�شوى،	 ال�شوق«	 »اإخفاقات	 اإحدى	 هذه	

�شترين،	 نيكوال�س	 اللورد	 املرموق	 الربيطاين	 االقت�شادي	

وتنوع	 م�شتقر،	 مناخ	 	� حياتنا	 مقومات	 ب�شببها	 نخ�شر	 والتي	

■ بيولوجي	يتحمل	املتغريات،	وجمتمع	قوي	معافى.	

اأ������ش�����وك	خ���و����ش���ا	رئ��ي�����س	

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

	Development Alternatives
االحتاد	 رئي�س	 وكان	 الهند.	 يف	

ورئي�س	 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	 مقاالت	

والتنمية«.	
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المؤتمر السنوي الثامن للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

 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 Bank
Kuwait Fund for Arab

Economic Development
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09:00 ـ 10:00

09:30 ـ 11:30

10:00 ـ 11:00

11:00 ـ 11:30

11:30 ـ 12:30

12:30 ـ 13:00

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

14:30 ـ 15:30

15:30 ـ 16:00

11:00 ـ 11:30
11:30 ـ 12:30

12:30 ـ 13:00

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

14:30 ـ 15:30

15:30 ـ 16:30

15:30 ـ 16:30

17:00 ـ 20:00

16:30 ـ 17:00

    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�سية:  د. حافظ غامن،  نائب �لرئي�س لل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، �لبنك �لدويل ـ   

اجلل�سة 1

البيئة واال�ستدامة والراأي العام العربي

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

ـ  د. طاهر ال�سخ�سري، وزير �لبيئة، �لأردن،  د. عبدالرحمن العو�سي، �لأمني �لتنفيذي للمنظمة 

املجتمع  ممثل  ـ  لبنان  �لبيئة،  وزير  امل�سنوق،  حممد  �لكويت،  �لبحرية،  �لبيئة  حلماية  �لإقليمية 

املدين:  د. عماد عديل، �ملن�شق �لعام، �ل�شبكة �لعربية للبيئة و�لتنمية )ر�ئد(

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«

ـ  د. جعفر اأحمد عبد الـله،  وزير �لدولة، وز�رة �لرثوة �حليو�نية، �ل�شود�ن

نقا�ض 

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 1: قاعة بيبلو�ض 

برامج الغذاء امل�ستدام: درا�سة النظام الغذائي حلو�ض 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 

حميد الباليل، م�شوؤول �لغذ�ء و�لتنمية �لريفية، CIHEAM، باري،  د. األي�ساندرو غايل، 

مدير برنامج �ملتو�شط يف �شبكة �لب�شمة �لبيئية �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 برييتو�ض 

 منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني 

طالب �جلامعات �لعربية من 12 بلدً� يناق�شون خيار�ت �ل�شتهالك �مل�شتد�م 

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 لتقرير »�أفد«

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

ـ  اإبرو �سي�سكليورت، مديرة �لت�شويق، جرن�ل �لكرتيك، �ل�رشق �لأو�شط و�أفريقيا وتركيا 

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. علي الطخي�ض، رئي�س جلنة �لزر�عة و�ملياه و�لبيئة، جمل�س �ل�شورى، �ل�شعودية

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

ـ  د. �سيمون بري�سون، كبري �مل�شت�شارين، هيئة �لبيئة ـ �أبوظبي )�لطاقة و�ملياه(

ـ  د. حمو العمراين، م�شت�شار �لتكيف مع تغري �ملناخ يف قطاع �ملياه، جامعة �لدول �لعربية )�ملياه(

جل�سة متزامنة:  قاعة بريتو�ض 

تقدمي ومناق�سة نتائج موؤمتر»عني على االأر�ض« للمعلومات البيئية

 )بالتعاون مع »يونيب« وهيئة �لبيئة ـ �أبوظبي(

حدث جانبي  قاعة بريتو�ض

االجتماع الت�ساوري االإقليمي للمجموعات الرئي�سية يف اإطار التح�سري للجمعية 

العامة لالأمم املتحدة للبيئة يف اأيار/ مايو 2016

اجتماع ت�ساوري اقليمي ينظمه برنامج االأمم املتحدة للبيئة، يجمع ممثلني عن 

املجتمع املدين من دول غرب  اآ�سيا

نقا�ض عام

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  د. حافظ غامن، نائب �لرئي�س لل�رشق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، �لبنك �لدويل

ـ  د. عبدالكرمي �سادق، كبري �لقت�شاديني، �ل�شندوق �لكويتي للتنمية �لقت�شادية �لعربية

ـ دانيال كالديرون، �لرئي�س �لتنفيذي، �رشكة �لكاز�ر للطاقة، دبي

ـ د. مازن �سويد، كبري �لقت�شاديني، بنك �لبحر �ملتو�شط، بريوت

ـ غزالن م�سون، �إد�رة �لت�شويق، �لبنك �ملغربي للتجارة �خلارجية لأفريقيا

حدث جانبي  قاعة قرطاج

ور�سة عمل حول اال�ستهالك واالإنتاج امل�ستدامني لرواد االأعمال ال�سباب

 )SCP/RAC( بالتعاون مع  مركز �لن�شاط �لإقليمي لالإنتاج و�ل�شتهالك �مل�شتد�م

تدريب خا�س لأ�شحاب �مل�شلحة �ملحليني  ـ  احل�سور بدعوة فقط

اجلل�سة 6

 نحو موؤمتر االأطراف 21: مكافحة تغري املناخ من خالل تغيري

اأمناط اال�ستهالك واالنتاج

مدير اجلل�سة: د. حبيب الهرب، نائب �ملن�شق �لعام خلطة �لبحر �ملتو�شط، UNEP/MAP  �ثينا

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

ـ د. اأمين اأبو حديد، وزير �لزر�عة �ل�شابق، رئي�س مركز تغري �ملناخ و�لطاقة �ملتجددة، م�رش

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

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

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: ُرىل جمدالين، مديرة �شعبة �لتنمية �مل�شتد�مة و�لإنتاجية يف �لإ�شكو�

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

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

م، �ملدير �لإقليمي، برنامج �لنمو �مل�شتد�م، �شيد�ري ـ  د. ح�سام عالاّ

نقا�ض عام

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 3: قاعة بيبلو�ض 

امل�ساريع املبتكرة لنمط حياة م�ستدام

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

SCP/RAC بر�سلونة 

 SCP/RAC ،مدير اجلل�سة: جورجيو مو�سنجيني،  رئي�س فريق �لريادة �خل�رش�ء

اجلل�سة املتزامنة 4: قاعة برييتو�ض 

GEO6 تقرير توقعات البيئة العاملية ال�ساد�ض

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�ض ختامي وتو�سيات املوؤمتر

08:00 ـ 09:00

09:00 ـ 10:00

10:00 ـ 11:00

                 

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

االستهالك المستدام
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MONDAY 16 NOVEMBER
AGENDA

08:00 - 09:00 RegistRation
09:00 - 10:00 opening CeRemony
    - Curtain-Raiser: Consuming the Future - Documentary (Arab youth voice their views  
    on resource management)
    - Welcome: H.e. Dr. adnan Badran, Chairman, AFED Board of Trustees
    - AFED 2015 Annual Report: najib saab, Secretary General, AFED
    - Official Partner Address: H.e. Razan Khalifa al-mubarak, Secretary General,  
    Environment Agency-Abu Dhabi (EAD)
Keynote address: Dr. Hafez ghanem, Vice President, World Bank, MENA region
  

10:00 - 11:00 session i: 
    enviRonment, sustainaBility anD aRaB puBliC opinion:
    Presentation of main findings of AFED report and results of AFED Pan Arab public opinion  
    survey on environment and consumption. Followed by high-level discussion with ministers  
    and policy makers H.e. taher shakhshir (Jordan); H.e. abdulrahman awadi   
    (Kuwait); H.e. mohamad machnouk (Lebanon); Civil Society Rep.: Dr. emad adly,  
    General coordinator, RAED.

11:00 - 11:30 Coffee Break, networking

11:30 - 12:30 session ii
    FooD anD WateR Consumption patteRns - How Do They Impact the Environment
    moderator: Dr. abdulkarim sadik, Senior Economist, Kuwait Fund for Arab  
    Economic Development, KFAED 
    panelists: -  Dr. nahla Hwalla, Dean, Faculty of Agricultural & Food Sciences,  
    American University of Beirut (AUB)
    -  Dr. Waleed Zubari, Coordinator, Water Resources Management Program,  
    Arabian Gulf University (AGU), Bahrain
    -  mr. abdessalam ould ahmed, Assistant Director-General and Regional  
    Representative for NENA, FAO 
    -  H.e. Dr. gaafar ahmed abdullah, Minister of State, Ministry of Livestock,  
    Fisheries and Rangelands, Sudan
12:30 - 13:00 Discussion 
13:00 - 14:30 lunch Break and thematic Roundtables 
    Mediterranean Snacks served in the halls during thematic sessions 

13:00 - 14:30 tHematiC session 1 : Byblos Hall
    sustainaBle FooD systems - The Case of the Mediterranean Diet. In Cooperation with CIHEAM
    moderator: Dr. Cosimo lacirignola, Secretary General, International  
    Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)
    panelists: mr. alexandre meybeck, Senior Policy Officer, Sustainable Food Systems Program,  
    FAO;  mr. Hamid Hamid el Bilali, Food and Rural Development Department, CIHEAM Bari,  
    Dr. alessandro galli, Director Mediterranean  and MENA regions, Global Footprint Network;   
    Dr. lara Hanna Wakim, Dean of Agricultural and Food Sciences,  USEK University, Kaslik, Lebanon

 13:00 - 14:30 tHematiC session 2: Berytus Hall
    Future Environment Leaders Forum (FELF) - University students from 12 Arab countries  
    discuss their views on resource management 

14:30 - 15:30 session iii 
    ReneWaBle eneRgy anD eneRgy eFFiCienCy - Impact on Managing Consumption
    moderator: Dr. ibrahim abdelgelil, AFED Report Co-Editor
    panelists: -  H.e. Jamila matar, Head of Energy Directorate, League of Arab States (LAS) 
    -  ms. ebru Cicekliyurt, Chief Marketing Officer, MENA and Turkey, General Electric
    -  mr. pierre Khoury, Director, Lebanese Center for Energy Conservation

15:30 - 16:30 session iv 
    suBsiDies anD Consumption
    moderator: Dr. mohamed el-ashry, Senior Fellow, UN Foundation; Deputy  
    Chairman, AFED Board of Trustees; Former CEO, GEF.
    panelists:  -  H.e. Dr. ali al-tokhais, Chairman, Agriculture, Water and Environment  
    Committee, Shura Council, Saudi Arabia
    -  Dr. mahmoud Duwairi, Former Minister of Agriculture, Jordan (Food) 
    -  Dr. simon pearson, Senior Advisor, Environment Agency - Abu Dhabi (EAD)
    -  Dr. Hammou laamrani, Water Adviser MENA, GIZ; Expert, LAS, Cairo (Water)

15:30 - 16:30 paRallel session  Berytus Hall
    eye on earth summit main outcomes
    moderator:  mr. gerard Cunningham, Eye on Earth Coordinator, UNEP, Nairobi. 
    panelists: Dr. ahmed abdelrehim, Programme Manager, CEDARE, Cairo; ms. melanie  
    Hutchinson, Regional Development Coordinator, UNEP/ROWA, Bahrain; ms. Huda petra  
    shamaleyeh, Partnership Manager, AGEDI, Abu Dhabi; mr. mazen  malkawi, Programme  
    Manager, WHO/CEHA, Amman; mr. Ziad samaha, Programme Manager, Marine & Coastal Zone  
    Management Program, IUCN, Amman

17:00 – 20:00 siDe event  Berytus Hall 
    major groups (mgs) Regional Consultation meeting in preparation for  
    the united nations environment assembly of unep in may 2016
    Regional Consultation Meeting organized by United Nations Environment Program  
    (UNEP) gathering civil Society representatives from West Asia countries
16:30 - 17:00 general Discussion

09:00 - 10:00 session v
    gReen FinanCe - HoW it inFluenCes Consumption   
    anD pRoDuCtion patteRns
    moderator:  Dr. steven stone, Chief, Economics and Trade Branch, UNEP, Geneva
     panelists:  -  Dr. Hafez ghanem, Vice President, World Bank MENA
    -  Dr. abdulkarim sadik, Senior Economist, Kuwait Fund (KFAED)
    -  mr. Daniel Calderon, CEO, ALCAZAR Energy, Dubai 
    -  Dr. mazen soueid, Chief Economist, BankMed, Beirut
    -  ms. ghyzleine massoun, Manager Marketing, BMCE Bank of Africa, Morocco
 
09:30 - 11:30   siDe event  Carthage Hall 
    WoRKsHop on sustainaBle Consumption anD pRoDuCtion  
    FoR young entRepReneuRs 
    Organized by: Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production  
    (SCP/RAC)  Closed Training for Local Stakeholders - By Invitation Only

10:00 - 11:00   session vi 
    toWaRDs Cop 21 - FigHting Climate CHange By CHanging  
    Consumption anD pRoDuCtion patteRns
    moderator: Dr. Habib el-Habr, Dep. Coordinator, Mediterranean Action Plan, United  
    Nations Environment Program (UNEP/MAP), Athens   
    panelists: -  Dr. mohamed el-ashry, Senior Fellow, UN Foundation;  Deputy  
    Chairman, AFED; Former CEO, GEF (overview)
    -   H.e. Dr. ayman abu Hadid, President, Climate Change and Renewable  
    Energy Center, Former Minister of Agriculture, Egypt
    -  Dr. anne saab, Prof. of International Climate Law, Graduate Institute of  
    International and Development Studies,Geneva
    -  Dr. Clemens Breisinger, Senior Research Fellow, IFPRI, Washington

11:00-11:30     Coffee Break / networking

11:30 - 12:30   session vii 
    Consumption anD pRoDuCtion in post-2015 sustainaBle  
    Development agenDa (Session in cooperation with ESCWA)
    moderator: ms. Roula majdalani, Director, Sustainable Development   
    & Production Division, ESCWA
    panelists: - mr. Carlo scaramella, Regional Director, World Food Program (WFP), Cairo
    - mr. Hussein abaza, Adviser to Egyptian Minister of Environment, Director of Green Economy  
    Program at AFED, Former Chief, Economics and Trade Branch, UNEP
    -  Dr. Chokri thabet, Institut Supérieur Agronomique, Tunisia
    -  Dr. Hussam allam, Regional Programme Manager, CEDARE

12:30 - 13:00   general Discussion

13:00 - 14:30   lunch Break and thematic Roundtables   
    Mediterranean Snacks served in the halls during thematic sessions 

13:00 - 14:30   tHematiC session 3: Byblos Hall
    innovative entRepReneuRsHips FoR sustainaBle liFestyle (sCp/RaC)
    moderator: mr. giorgio mosangini, Team Leader, Green Entrepreneurship Area,  
    SCP/RAC, Barcelona
    panelists: - mr. adam molyneux-Berry, Founder, Icecairo, Egypt, - mr. Hamidi  
    Fawaz, Director, Business Incubation Association in Tripoli, Lebanon, - mr. nabil  
    tarazi, Founder, Eco Hotels in Jordan – Feynan Ecolodge, Jordan, - mr. Karim  
    sokhn, Founder of Cycling Circle/Deghri Messengers, Lebanon 

 13:00 - 14:30 tHematiC session 4: Berytus Hall
    global environment outlook- geo-6, unep Regional Consultation/Discussion
    moderator: Dr. iyad abumoghli, Director and Regional Representative, United  
    Nations Environment Program (UNEP)
    panelists: -Dr. mohammad abido, Director, The Arab Forest & Range Institute  
    (AFRI), -Dr. ahmed abdelrehim, Regional Program Manager, CEDARE, Cairo,  
    -mr. ahmad osman, Ministry of Environment, Lebanon, -Dr. abdulkader abed,  
    Professor, University of Jordan, Amman.

14:30 - 15:30 session viii

    poliCies FoR sustainaBle living
    High level debate on how to achieve sustainable consumption  
    and production through appropriate policies.

    Future Environment Leaders Forum (FELF) Statement

15:30 - 16:00 Recommendations

TUESDAY 17 NOVEMBER
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األردن يستعجل 
الطاقة المتجددة

 اأكد رئي�س الوزراء الأردين عبدالـله 

ت�شجيع  يف  احلكومة  جدية  الن�شور 

التحّول  على  واملوؤ�ش�شات  املواطنني 

الطاقة  مــن  الكهرباء  اإنــتــاج  اإىل 

الأردن  اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شم�شية. 

التي  امل�شم�شة  ــام  الأي بعدد  يتميز 

ال�شنة،  يف  يوم   300 نحو  اإىل  ت�شل 

العتماد  لــزيــادة  فر�شة  يوفر  ما 

الكهرباء،  توليد  يف  ال�شم�س  على 

وخف�س  الطاقة  اأمن  حتقيق  ويتيح 

فاتورتها واملحافظة على البيئة.

الأردنية  الكهرباء  �شركة  وح�ّس 

للتعامل  ا�شتعداداتها  زيــادة  على 

التحول  يف  الكبرية  النقلة  هذه  مع 

الطاقة  اإىل  التقليدية  الطاقة  من 

على  الجــراءات  وت�شهيل  املتجددة 

املواطنني وامل�شتثمرين.

ال�سورة: األواح �سم�سية على �سطح 

جامع يف الزرقاء

مشروع في دبي
لطاقة من النفايات

دبي  لبلدية  الــعــام  املــديــر  ك�شف 

طرح  عن  لوتاه  ح�شني  املهند�س 

اإىل  الــنــفــايــات  لتحويل  مــ�ــشــروع 

املقبلة،  ال�شنة  تنفيذه  �شيتم  طاقة 

تدوير  لإعـادة  م�شروع  اإىل  اإ�شافة 

الأخ�شاب، يف اإطار م�شاهمة البلدية 

يف حتقيق هدف دبي اأن تكون »اأكر 

املدن ا�شتدامة بحلول �شنة 2020«.

يف  الفرد  نفايات  اأن  اإىل  لوتاه  ولفت 

العامل،  يف  الأعلى  تعترب  ــارات  الإم

ــادة  واإع للتدوير  قابل  منها  وكثري 

دبي  ــارة  اإم اأن  وتابع  ال�شتخدام. 

لإعادة  ا�شرتاتيجية  خطة  و�شعت 

التي  النفايات  من  املئة  يف   75 تدوير 

م�شيفًا   ،2020 �شنة  بحلول  تنتجها 

اأنها تعيد حاليًا تدوير 17 اإىل 20 يف 

املئة من اإجمايل النفايات، وت�شتثمر 

م�شادر  اإىل  بتحويلها  ــرى  اأخ يف 

للطاقة.

الصندوق الدولي 
للحفاظ على الحبارى 

أنتج 255 ألف طائر
اأعلن ال�شندوق الدويل للحفاظ على 

اأنه  اأبوظبي،  يف  ومركزه  احلبارى، 

اأنتج 48 األف طائر حبارى يف الأ�شهر 

الثمانية الأوىل من �شنة 2015، �شمن 

الأ�شر  يف  احلبارى  لإكثار  برناجمه 

توطينها  لإعادة  الربية  يف  واإطالقها 

يف دول انت�شارها الطبيعي.

املتكاثرة  احلــبــارى  اأعـــداد  وبلغت 

العام  طائر  األــف   46 نحو  الأ�شر  يف 

باإكثار  ال�شندوق  ويقوم  املا�شي. 

�شمال  وحبارى  الآ�شيوية  احلبارى 

من  فرعيان  نوعان  وهما  اأفريقيا، 

�شمن  للخطر،  املعر�شة  احلبارى 

ــارات  الإم يف  لالإكثار  مراكز  اأربعة 

اإجمايل  وبلغ  وكازاخ�شتان.  واملغرب 

عدد احلبارى املتكاثرة يف الأ�شر منذ 

انطالق الربنامج عام 1996 نحو 255 

األف طائر.

بطالة العرب 3 أضعاف 
المستوى العالمي

البحوث  مركز  اأعــده  تقرير  ك�شف 

امل�شارف  لحتاد  العامة  الأمانة  يف 

عن  العاطلني  ــدد  ع اأن  العربية  

اإىل  و�شل  العربي  العامل  يف  العمل 

نحو 22 مليونًا. ولفت اإىل اأن معدل 

عام  املئة  يف   17.4 البالغ  البطالة 

العربي،  النقد  ل�شندوق  وفقًا   2013

اإ�شكوا،  بح�شب  املئة  يف  و14.8 

البطالة  معدل  اأ�شعاف  ثالثة  هو 

العاملي.

العربية  احلكومات  التقرير  واأو�شى 

بو�شع ا�شرتاتيجية متكاملة ملكافحة 

اليد  مــن  وال�ــشــتــفــادة  البطالة، 

الأجنبية،  من  بدًل  العربية  العاملة 

تعليم  على  العام  الإنفاق  ــادة  وزي

الفقراء، موؤكدًا �شرورة »اإلغاء الدعم 

املعمم يف �شكل تدريجي، خ�شو�شًا 

على منتجات الطاقة، وتقدمي الدعم 

املوجه واملبا�شر للفقراء«.

البيئة في شهر
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املجموعة الكاملة ملنشورات

الآن ميكن احل�صول على املجموعة الكاملة للكتب

ال�صادرة عن من�صورات جملة »البيئة والتنمية«، وجملدات املجلة 

جميع دول العامل: 

  www.afedmag.com  عرب موقع املجلة

تر�سل الطلبات بالربيد

لبنان: 

�سبيه ، اأ�سواق و�سط بريوت  ABC ،الأ�سرفية ABC ،مكتبة اأنطوان يف احلمراء

اشترك اآلن واحصل ىلع الكتاب السنوي لـ »أفد«
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املهنة:
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الرمز البريدي: صندوق البريد: 

فاكس: هاتف: 

البريد االلكتروني:

  نقدًا       أرفق لكم شيكًا  مصرفيًا باملبلغ باسم »املنشورات التقنية«

  بواسطة بطاقة االئتمان:

التوقيع التاريخ 
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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 

المؤتمر االسالمي لوزراء البيئة
يناقش تغير المناخ

على �سطح منزله الكائن يف مدينة دير البلح 

و�سط قطاع غزة، اأحكم خالد ب�سري اإغالق باب 

�سندوق خ�سبي، �سقفه م�سنوع من الزجاج، 

على  يحتوى  وع���اًء  داخ��ل��ه  و�سع  اأن  بعد 

فا�سولياء وقطع من حلم البقر النيء. وبعد 

لرتت�سم  ين�سج،  الطعام  بداأ  �ساعتني  نحو 

عالمات الر�سا على وجهه ويقول: »مل نعد نهتم بانقطاع الكهرباء اأو فقدان غاز الطهي«.

يتكون الفرن من �سندوق خ�سبي له اأربع قوائم، مغلف من الداخل باألواح من »ال�ساج« املطلي 

باللون الأ�سود لكي ميت�س اأ�سعة ال�سم�س، ومراآة مثبتة خلف ال�سندوق تعمل كم�سدر ثانوي 

يف جتميع الأ�سعة وعك�سها اإىل داخل الفرن، حيث ت�سل احلرارة اإىل 140 درجة مئوية.

ال�سم�سي  الفرن  ا�ستخدام  البيوت  ربات  اأن يف و�سع  اإىل  ولفت ب�سري، وهو مهند�س كيميائي، 

ال�سنة. وتبلغ كلفة ت�سنيعه نحو 160 دولراً، وميكن تقلي�س هذه  اأ�سهر من  ثمانية  طوال 

الكلفة با�ستخدام خ�سب اأثاث وزجاج مرايا م�ستعملني. ومتنى اإدخال الفرن ال�سم�سي اىل كل 

بيت فل�سطيني، موؤكداً اأنه على ا�ستعداد لتعليم �سناعته ملن يرغب بال مقابل.

البالستيك  أكياس  يمنع  المغرب 
المحروقات  أسعار  دعم  ويقلص 

يق�شي  قانون  م�شروع  املغربية  احلكومة  اأقــرت 

البال�شتيكية  الت�شوق  اأكــيــا�ــس  �شنع  مبنع 

جمـانًا  ومنحها  وت�شويقها  وت�شديرها  الرقيقة 

للم�شتهلكني يف نقاط البيع، مع اأحكام بعقوبات 

على املخالفات املعاينة. 

ويف ما يتعلق ببقية الأكيا�س البال�شتيكية، كتلك 

اأو ال�شناعي والتي  املخ�ش�شة لال�شتخدام الزراعي 

جمع  واأكيا�س  التجميد  واأكيا�س  احلرارة  تتحمل 

خا�شة  قواعد  القانون  م�شروع  حدد  النفايات، 

ا�شتعمالها  ومنع  عليها  عالمات  بو�شع  تق�شي 

لأغرا�س اأخرى. 

من جهة اأخرى، قررت احلكومة املغربية تقلي�س 

ال�شتهالكية  ال�شلع  اأ�شعار  دعــم  خم�ش�شات 

الثلث  من  باأكرث  املحروقات،  خ�شو�شًا  الأ�شا�شية، 

 15.5 اإىل  لتنخف�س  املقبلة،  ال�شنة  موازنة  يف 

بليون درهم )نحو 1.5بليون دولر( وهو امل�شتوى 

الأدنى لدعم الأ�شعار منذ ما قبل »الربيع العربي« 

والأزمة القت�شادية العاملية.

يف املقابل، �شتوا�شل احلكومة دعم الغـاز املنزيل.

أكبر كشف للغاز  في مياه مصر
قد  ما  حققت  اأنها  الإيطالية  »اإيني«  �شركة  اأعلنت 

الطبيعي  الغاز  اكت�شافات  اأكرب  من  واحدًا  ي�شبح 

يف  امل�شرية  الإقليمية  املياه  يف  وذلك  العامل،  يف 

تلبية  يف  ي�شاعد  اأن  وتوقعت  املتو�شط.  البحر 

احتياجات م�شر من الغاز لعقود مقبلة.

وا�شمه  اجلديد  الك�شف  اأن  اإىل  ال�شركة  ولفتت 

تقدر  اأ�شلية  احتياطات  يت�شمن  »ال�شروق« 

الطبيعي  الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون   30 بنحو 

املكافئ  مــن  برميل  بليون   5.5 نحو  )تــعــادل 

النفطي( ويغطي م�شاحة ت�شل اإىل 100 كيلومرت 

مربع. وقد جرى حفره يف مياه عمقها 1450 مرتًا 

وو�شل اإىل عمق 4131 مرتًا ليخرتق طبقة حاملة 

للهيدروكربونات ب�شماكة 630 مرتًا. 

الغازي  الك�شف  تطوير  عملية  اأن  »اإيني«  وذكرت 

�شت�شتغرق اأربع �شنوات.

التغريات املناخية وحتديات امل�شتقبل من اأجل 

تنمية م�شتدامة كانت �شعار املوؤمتر ال�شالمي 

مقر  يف  عقد  الذي  البيئة،  لــوزراء  ال�شاد�س 

والثقافة  والعلوم  للرتبية  الإ�شالمية  املنظمة 

)اإي�شي�شكو( يف الرباط.

ر�شالة  ال�شاد�س  حممد  املغرب  ملك  وجــه 

م�شروع  تفعيل  على  فيها  حث  املوؤمترين  اإىل 

والتنمية  للبيئة  الإ�شالمية  الأكادميية  اإن�شاء 

لها.  مقر  توفري  املغرب  عر�س  التي  امل�شتدامة 

مواجهة  م�شل�شل  يف  املغرب  انخراط  اإن  وقال 

اآثار التغري املناخي »حفزنا على تقدمي تر�شيح 

اأطراف  ملوؤمتر   22 الــدورة  لحت�شان  اململكة 

اتفاقية الأمم املتحدة لتغري املناخ �شنة 2016«.

اآفاق  اإ�شالمية  دولة   50 نحو  ممثلو  وناق�س 

موحد  موقف  تقدمي  اأجل  من  م�شرتك  اإعالن 

امل�شتقبلية،  املفاو�شات  خالل  املناخ  تغري  اإزاء 

باري�س  قمة  يف  الفعالة  بامل�شاركة  واأو�شوا 

للمناخ يف كانون الأول )دي�شمرب(.

م�شروع  اأعماله  ختام  يف  املــوؤمتــر  واعتمد 

البيئة  حماية  ب�شاأن  الإ�شالمي  »الإعـــالن 

�شرورة  ــد  اأك ــذي  ال امل�شتدامة«،  والتنمية 

 
َّ

ال�شيا�شي التزامها  الأع�شاء  الــدول  جتديد 

امل�شتدامة،  للتنمية  العاملية  الأجندة  بدعم 

والقطاع  املدين  املجتمع  منظمات  اإ�شراك  مع 

اخلا�س يف التنفيذ.

واأكد الإعالن �شرورة اتخاذ التدابري ال�شرورية 

من  الطبيعية،  الكوارث  خطر  من  للتخفيف 

املبكر  ــذار  والإن ملواجهتها  ال�شتعداد  خالل 

اأخطارها.  من  احلد  جمال  يف  وال�شتثمار 

الذي  الأخ�شر  القت�شاد  اأهمية  على  و�شدد 

قطاعات  يف  خــ�ــشــراء«  ــف  ــائ »وظ يخلق 

اقت�شادية عديدة، مثل توليد الطاقة املتجددة 

البيئي  النظام  تاأهيل  واإعــادة  الطاقة  وكفاءة 

النفايات،  واإدارة  البيئية  وال�شياحة  وحمايته 

وغريها من املجالت التي ميكن اأن ت�شاهم يف 

حل مع�شلة البطالة يف اأو�شاط ال�شباب.

ملواجهة  واقعية  تدابري  و�شع  الإعالن  واقرتح 

ــدول  ال يف  ال�شكاين  النمو  وتــرية  ــاع  ــف ارت

على  الرتكيز  ــالل  خ مــن  ــك  وذل الأعــ�ــشــاء، 

والتوعية  ال�شغريات،  والفتيات  املراأة  تعليم 

الأطفال  ورعــايــة  ــرة  ــش الأ� تنظيم  باأهمية 

والتحكم يف النمو الدميوغرايف. كما حذر من 

الفقرية  املناطق  يف  ية  امُلرتدِّ ال�شحية  الأو�شاع 

ال�شحي  ال�شرف  خدمات  ومن  �شة،  وامُلهمَّ

غياب  ومــن  املتزايد،  والتلوث  املتدهورة، 

من  الهجرة  وتزايد  النفايات،  اإدارة  ممار�شات 

وما  ال�شريع  التح�شر  ظاهرة  وتنامي  الريف 

بالتوازن  تخل  ع�شوائيات  من  ذلك  عن  ينتج 

البيئي.

اململكة  ــزة  ــائ ج مــ�ــشــروع  ــر  ــوؤمت امل واعــتــمــد 

العامل  يف  البيئية  لالإدارة  ال�شعودية  العربية 

الإ�شالمي.

فلسطيني في غزة
يصنع أفراناً شمسية



17چهللانوفمرب/ دي�سمرب 2015

املجموعة الكاملة ملنشورات

الآن ميكن احل�صول على املجموعة الكاملة للكتب

ال�صادرة عن من�صورات جملة »البيئة والتنمية«، وجملدات املجلة 

جميع دول العامل: 

  www.afedmag.com  عرب موقع املجلة

تر�سل الطلبات بالربيد

لبنان: 

�سبيه ، اأ�سواق و�سط بريوت  ABC ،الأ�سرفية ABC ،مكتبة اأنطوان يف احلمراء

اشترك اآلن واحصل ىلع الكتاب السنوي لـ »أفد«

Card #                                                                Expiry Date

  Visa        Master Card         Amex 

Email:

envidev@afedonline.org  مجلة  »البيئة والتنمية«، ص.ب. ٥٤٧٤ ـ 11٣، بيروت، لبنان ـ هاتف: ٣٢18٠٠-1)961+( ـ فاكس: ٣٢19٠٠-1)961+( ـ

االسم:  

املهنة:

املؤسسة:

العنوان: 

الرمز البريدي: صندوق البريد: 

فاكس: هاتف: 

البريد االلكتروني:

  نقدًا       أرفق لكم شيكًا  مصرفيًا باملبلغ باسم »املنشورات التقنية«

  بواسطة بطاقة االئتمان:

التوقيع التاريخ 

1٣٠.٠٠٠ ل.ل.   ٧٥.٠٠٠ ل.ل.    لبنان 

  1٣٠ دوالرًا أميركيًا ٧٥ دوالرًا أميركيًا     الدول العربية 

  ٢٢٥ دوالرًا أميركيًا 1٢٥ دوالرًا أميركيًا    الدول األخرى	

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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أنهار وشوارع النفايات

البيئة في شهر
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انفجرت كارثة النفايات يف لبنان باأب�سع مظاهرها 

الأمطار  �سيول  مع  )اأكتوبر(  الأول  ت�سرين  يف 

املنهمرة التي حولت ال�سوارع يف مناطق خمتلفة اإىل 

اأنهار نفايات فا�ست على الطرق والأحياء وجماري 

وذلك  الأمطار.  مياه  ت�سريف  وم�سارب  الأنهار 

و�سط احتجاجات �سعبية وا�سعة وعجز �سيا�سي 

علمية  وخطة  عاجلة  اإج��راءات  تنفيذ  عن  فا�سح 

عاقلة لإدارة النفايات. وما زالت نفايات العا�سمة 

بريوت تكد�س يف »بالت« جتمع يف اأماكن متفرقة، 

مطمر  على  الت��ف��اق  يتم  ح��ني  لنقلها  متهيداً 

اإىل  ت�سديرها  املطروحة  الأفكار  وبني  ي�ستقبلها. 

خارج لبنان، اإذا ُوجد بلد يقبلها.
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اكتشاف قرد جديد 
في إندونيسيا

�شوق  يف  التقطت  �ــشــور  ك�شفت 

غــابــات  اأن  ــا  ــرت ــاك ج يف  للطيور 

مل  القرود  من  نوعًا  تخفي  اإندوني�شيا 

ظهر  التي  ال�شور  �شابقًا.  توثيقه  يتم 

يحوطه  اأ�شود  بوجه  لنغور  قرد  فيها 

�شعر ذهبي، حّث الباحث فرن�شي�شكو 

درا�شة  يف  ال�شروع  على  نارديلي 

حيوان  حلدائق  �شنوات  خم�س  دامت 

لتحديد  النرتنت،  ومواقع  ومتاحف 

على  جديدًا  احليوان  هذا  كان  اإذا  ما 

العلم.

اجلديد  النوع  على  نارديلي  اأطلق 

   Presbytis johnaspinalli   ت�شمية

ــرود  ق ــدد  ع الكــتــ�ــشــاف  ــذا  ه وزاد 

 18 اإىل  املعروفة    presbytis الالنغور 

جنوب  يف  جميعًا  تعي�س  وهي  نوعًا. 

�شبه  غابات  خ�شو�شًا  اآ�شيا،  �شرق 

جزيرة ماليزيا و�شنغافورة و�شومطرة 

وجاوه وبورنيو.

باريس تدفع
لمن يذهب إلى العمل

على دراجة
الفرن�شية  البيئة  ـــرة  وزي قــالــت 

حركة  اعتماد  اإن  رويال  �شيغولني 

لل�شيارات  يومًا  بالتناوب،  ال�شري 

باأرقام  ت�شجيل  لوحات  حتمل  التي 

اأرقامًا  حتمل  للتي  ويومًا  مفردة 

العا�شمة  يف  ممكنًا  بات  مزدوجة، 

باري�س فور توقع و�شول التلوث اىل 

بعد  ولي�س  جــدًا،  مرتفع  م�شتوى 

اأن  واأ�شافت  التلوث.  هذا  ح�شول 

احلكومة تريد الت�شجيع على التنقل 

الدراجات  على  والعمل  املنزل  بني 

الهوائية. 

ا�شتخدام  على  التحفيز  اأجل  ومن 

ــني املــنــزل  الـــدراجـــة الــهــوائــيــة ب

والعمل، �شيح�شل املوظف على ربع 

كيلومرت  كل  على  كتعوي�س  يورو 

العمل  �شاحب  و�شيدفع  يجتازه، 

املبلغ طوعًا.

طائرات بال طيار لحماية
بيوض سالحف المكسيك

هذه  املك�شيكية  ال�شلطات  عــززت 

ال�شنة اجراءات مراقبة �شاطئي مورو 

املحيط  على  واإ�شكوبيا  اأويتا  دي 

الهادئ، با�شتخدام طائرات بال طيار 

البحرية  من  اجلنود  ع�شرات  ون�شر 

ملنع �شرقة بيو�س ال�شالحف البحرية 

هذان  وي�شكل  بالنقرا�س.  املهددة 

ال�شاطئان املكان الرئي�شي يف العامل 

اخل�شراء  ال�شالحف  ت�شع  حيث 

بيو�شها.

من  اأنــواع  �شتة  تاأتي  مو�شم  كل  يف 

اأ�شل  مــن  البحرية،  ال�شالحف 

العامل،  يف  املعروفة  ال�شبعة  الأنواع 

ال�شواطئ  على  بيو�شها  لت�شع 

دي  مــورو  اىل  وي�شل  املك�شيكية. 

�شلحفاة  مليون  نحو  وحدها  ايوتا 

يف  اأع�شا�شًا  لتحفر  �شنويًا  خ�شراء 

منها  واحدة  كل  ت�شع  حيث  الرمل 

نحو مئة بي�شة.

السويد والنروج 
تختلفان على النفايات

الفرز  تتقن  التي  ال�شويد  تعاين 

فريدة  م�شكلة  من  التدوير  ــادة  واإع

النفايات  اإىل  تفتقر  فهي  نوعها،  من 

 250 نحو  تزّود  التي  املحارق  لتغذية 

األف  و950  بالكهرباء  اأ�ــشــرة  ــف  األ

م�شكن بطاقة التدفئة. لذلك ت�شطر 

طن  مليوين  نحو  ا�ــشــتــرياد  اإىل 

من  غالبيتها  �شنويًا،  النفايات  من 

الرنوج املجاورة، ف�شاًل عن بريطانيا 

وهولندا وفنلندا والدمنارك واإيرلندا.

راحت  الأخــرية،  ال�شنوات  وخــالل 

يف  تنت�شر  النفايات  حرق  حمطات 

الأ�شعار  تراجع  اإىل  اأدى  ما  ال�شويد، 

املحدودة  البلديات  فلجاأت  فيها. 

اإىل  ــرنوج املــجــاورة  املــوازنــات يف ال

للتخّل�س  ال�شويدية  املحارق  خدمات 

ال�شركات  وتتهم  خمّلفاتها.  من 

ال�شويدية  نظرياتها  الــرنوجــيــة 

مبمار�شة »الإغراق«.

البيئة في شهر
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اأف�شل  املعتادون  العامل  قادة  فوجئ 

ماأدبة  لهم  قدمت  عندما  املطاعم 

اأعــّدت  املتحدة  الأمم  مقر  يف  غــداء 

بينهم  وكــان  غذائية.  خملفات  من 

هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�س 

يف  اأومــال  اأويانتا  البريويف  ونظريه 

اإطار قمة التنمية امل�شتدامة.

�شهريان  طاهيان  لهم  ح�شر  فقد 

اأطباقًا من مواد غذائية كانت �شرتمى 

على  ال�شوء  لت�شليط  النفايات،  يف 

الهدر الغذائي الهائل يف العامل ودوره 

باأهمية  والتوعية  املناخ  تغرّي  يف 

تغيري العادات الغذائية.

نباتيًا،  برغر  الرئي�شي  الطبق  وكان 

ميلك  الذي  باربر  دان  الطاهي  وقال 

نيويورك:  يف  هيل«  »بلو  مطعم 

لكنها  تقليدية  اأمريكية  وجبة  »هذه 

و�شعنا  البقر  حلم  من  فبدًل  مقلوبة، 

وقد  عادة«.  البقر  ياأكلها  التي  الذرة 

وهو  كا�س  �شام  مع  بالتعاون  اأعدها 

اأ�شرف  طاه �شابق يف البيت الأبي�س 

التي  البدانة  مكافحة  حملة  على 

الأوىل  الأمريكية  ال�شيدة  اأطلقتها 

مي�شيل اأوباما.

تنتج  املتحدة،  الأمم  اأرقــام  وبح�شب 

28 يف املئة من الأرا�شي الزراعية يف 

العامل منتجات ترمى اأو تهدر. ومتثل 

من  طن  بليون   3.3 اخل�شائر  هــذه 

اإذا  اأي  ال�شنة،  يف  الكربون  انبعاثات 

مركزة  كلها  الغذائية  املخلفات  كانت 

�شيكون  البلد  هذا  فاإن  واحد،  بلد  يف 

ثالث م�شدر عاملي لنبعاثات الكربون 

بعد ال�شني والوليات املتحدة.

من  مبادرات  ت�شاعد  اأن  باربر  واأمل 

يف  الدول  لروؤ�شاء  املاأدبة  هذه  قبيل 

تغيري العادات الغذائية تدريجيًا.

رئيس جديد
للهيئة الدولية

لتغير المناخ

قادة العالم يأكلون مخلّفات الطعام

البيئة في شهر

اخــــتــــري الــــكــــوري 

هو�شانغ  ــي  ــوب ــن اجل

الهيئة  لــرئــا�ــشــة  يل 

وهو  املناخ.  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية 

املناخي  القت�شاد  جمــال  يف  وخبري  اأكــادميــي 

والتطور امل�شتدام، وياأتي خلفًا لراجندرا بات�شوري 

الذي ا�شتقال يف �شباط )فرباير( املا�شي.

اأعــوام،  �شتة  ت�شتمر  التي  يل  عمل  فرتة  وخالل 

التي  الهيئة  تاريخ  يف  جديد  ف�شل  على  �شي�شرف 

التغريات  عن  رئي�شية  تقارير  خم�شة  اأ�شدرت 

الثاين )نوفمرب(  اأحدثها يف ت�شرين  املناخية كان 

على  �شرتكز  اجلديدة  مرحلته  اإن  وقال   .2014

يف  خا�شة  املناخية،  للتغريات  الإقليمي  التاأثري 

الدول النامية.

أوستراليا تدافع عن إعدام 
القطط الوحشية

نحو  »اإعــــدام«  الأو�ــشــرتالــيــة  احلكومة  تعتزم 

ال�شنوات  خالل  الوح�شية  القطط  من  مليونني 

اأو�شرتاليا  اإىل  وافدة  اأنها  باعتبار  املقبلة،  اخلم�س 

الكائنات  من  نوعًا   120 حياة  للخطر  وتعر�س 

احلية.

قدوم  مع  اأو�شرتاليا  اإىل  القطط  و�شلت  وقــد 

يف  وح�شية  واأ�شبحت  الأوروبيني،  امل�شتوطنني 

الرباري، وباتت لها مناطق جتّمع منذ خم�شينات 

بنحو  ــا  ــداده اأع وتــقــدر  ع�شر.  التا�شع  الــقــرن 

تفرت�س  وهي  البالد.  اأنحاء  يف  مليونًا  ع�شرين 

الثدييات ال�شغرية والطيور والزواحف والأ�شماك 

يوميًا.  حيوانات  خم�شة  مبعدل  واحل�شرات، 

حيوانيًا  نوعًا   27 لنقرا�س  رئي�شيًا  �شببًا  وتعترب 

على الأقل، بينها فاأر ال�شحراء والفاأر القافز الكبري 

الأذنني، وكالهما كان ل يوجد اإل يف اأو�شرتاليا.
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االستهالك املستدام يف البلدان العربية

 من أجل إدارة أفضل للموارد         العربية
االستهالك املستدام
التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015
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التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 2015

 من أجل إدارة أفضل للموارد         العربية

ري حقول الرز بالغمر يف قرية كفر ال�شيخ

يف منطقة الدلتا امل�شرية

وت�شتهلك الزراعة نحو 85 يف املئة

من املياه يف املنطقة العربية

● تغيير العادات الغذائية مثل أكل 
 السمك والحبوب بدل اللحم األحمر

● رفع الدعم تدريجيًا عن املياه 
والكهرباء والوقود  ● حوافز لتبديل 

العادات االستهالكية  ● تشريعات 
واستثمارات وأبحاث وتوعية ألنماط 

مستدامة يف االستهالك واإلنتاج

ز
رت

ي
و

ر
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االستهالك املستدام يف البلدان العربية

بريوت ـ  »البيئة والتنمية«  

تبنت جامعة الدول العربية عام 2009 اال�سرتاتيجية 

االإقليمية لال�ستهالك واالإنتاج امل�ستداَمني  العربية 

االأوىل  االإقليمية  اال�سرتاتيجيات  بني  من  وكانت   .)SCP(

ال�سنوات  اإطار  تبنت  التي   »+20 »ريو  قمة  قبل  نوعها  من 

واالإنتاج  اال�ستهالك  حول   )10YFP( للربامج  الع�سر 

ونتيجة  نريده«.  الذي  »امل�ستقبل  وثيقة  �سمن  امل�ستداَمني، 

اأول  واأ�سبحت  االأمام  اإىل  العربية  املنطقة  تقّدمت  لذلك، 

الع�سر  ال�سنوات  اإطار  لتطبيق  طريق  خريطة  تطور  منطقة 

 .2013 )يونيو(  حزيران  يف  االإقليمي  امل�ستوى  على  وتتبناه 

العربية،  اال�سرتاتيجيات  غالبية  يف  احلال  هي  كما  لكن 

لال�ستهالك  االإقليمية  واال�سرتاتيجية  الطريق  خريطة  فاإن 

على  التطبيق  عن  تكونان  ما  اأبعد  هما  امل�ستداَمني  واالإنتاج 

امل�ستويات الوطنية يف غالبية البلدان العربية.

والغذاء  واملياه  الطاقة  على  الطلب  حمددات  ت�سمل 

االقت�سادية،  ـ  االجتماعية  ال�سياقات  العربية  املنطقة  يف 

ر  التح�سّ ومعدل  ال�سكاين،  والنمو  التنمية،  وم�ستويات 

املناخية  والظروف  املائية،  املوارد  و�سح  )احل�سرنة(، 

حقًا  متغايرة  املنطقة  لكن  الت�سعري.  و�سيا�سات  القا�سية، 

وم�ستوى  االقت�سادية،  ـ  االجتماعية  ال�سياقات  �سعيد  على 

التنمية، ون�سيب الفرد من الدخل. وت�سمل العوامل االأخرى 

التي ت�ساهم يف تغريات م�ستوى الطلب ال�سيا�سات احلكومية 

املوجهة اإىل العر�ض وغياب اإدارة الطلب. لذلك ثمة تفاوتات 

البلدان  بني  والغذاء  واملياه  للطاقة  الفرد  ا�ستهالك  يف  كبرية 

العربية.

املياه  على  الطلب  ازداد  املا�سية،  الثالثة  العقود  خالل 

والطاقة يف البلدان العربية عمومًا ب�سكل كـبري نتيجة لزيادة 

املعي�سي،  امل�ستوى  وحت�سن  واحل�سـري،  ال�سكـاين  النمـو 

واجلهود  ال�سناعية،  والتنمية  احلياة،  اأمناط  يف  وتغريات 

غالبية  اأن  ومبا  الغـذائي.  الذاتي  االكتفـاء  زيادة  اإىل  االآيلة 

ر  رًا يف العامل، فاإن التح�سّ املنطقة العربية هي من االأكرث حت�سّ

هو دافـع قـوي اآخر للطلب على الطاقـة وامليـاه والغذاء ب�سبب 

التغريات يف اأمناط احلياة وال�سلوكيات اال�ستهالكية.

كفاءة استهالك الطاقة 
يف  الطاقة  على  الطلب  مراكز  اأبرز  اأحد  هي  العربية  املنطقة 

ب�سكل  الطاقة  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  ويختلف  العامل. 

املنتجة  البلدان  اأي  املرتفع  الدخل  ذات  املجموعة  بني  كبري 

للنفط، واملجموعة ذات الدخل املتو�سط واملنخف�ض اأي البلدان 

يف  الطاقة  ا�ستهالك  من  الفرد  فن�سيب  للنفط.  املنتجة  غري 

االأعلى  وهو   ،)toe( النفطي  املكافئ  من  طنًا   39 يبلغ  قطر 

 1.9( العاملي  املتو�سط  مرة   20 وي�ساوي  العربية  البلدان  يف 

طن من املكافئ النفطي(. ويبلغ ن�سيب الفرد من ا�ستهالك 

نحو  العربية،  املنطقة  يف  االأعلى  وهو  الكويت،  يف  الكهرباء 

املتو�سط  اأ�سعاف  وخم�سة  العربي  املتو�سط  اأ�سعاف  �سبعة 

الدوحة لياًل.

الأ�شعار املدعومة

جدًا للكهرباء 

ل ت�شجع على

كفاءة ال�شتهالك
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التقرير السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 2015

اأ�سرة  الكويتي ما قد ت�ستهلكه 13  املواطن  العاملي، وي�ستهلك 

�سودانية يتاألف كل منها من خم�سة اأ�سخا�ض.

للبيئة  العربي  املنتدى  اأجراه  الذي  اال�ستطالع  يك�سف 

والتنمية )اأفد( حول اال�ستهالك امل�ستدام يف البلدان العربية، 

اإىل حد ما، االآثار التي تفر�سها ال�سيا�سات احلكومية لكفاءة 

 42 اعترب  فقد  للم�ستهلكني.  ال�سرائية  القرارات  على  الطاقة 

لدى  معيارًا  الكهرباء  ا�ستهالك  امل�ساركني  من  فقط  املئة  يف 

لت يف قطر اأدنى ن�سبة مئوية  جِّ �سراء املعدات الكهربائية. و�سُ

للذين ي�سرتون املعدات الكهربائية وفق كفاءتها )9 يف املئة(، 

املئة(.  يف   56( واالأردن  املئة(  يف   57( تون�ض  يف  واالأعلى 

اأهمية تبني احلكومات معايري  وتعك�ض هذه النتائج بو�سوح 

دنيا لكفاءة الطاقة يف املعدات الكهربائية.

اال�ستطالع  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   46 ياأخذ  كذلك، 

�سيارة  ي�سرتون  حني  ح�سابهم  يف  الوقود  ا�ستهالك 

اخلا�سة  والطرازات  التجارية  العالمات  وكانت  جديدة. 

جمل�ض  بلدان  يف  الرئي�سية  ال�سرائية  العوامل  بال�سيارات 

الوقود  واأ�سعار  مرتفعة  املداخيل  حيث  اخلليجي،  التعاون 

جمموع  من  املئة  يف   50 من  اأكرث  عليها  ركز  اإذ  جدًا،  متدنية 

باعتبارهما  وال�سعر  الوقود  كفاءة  وهيمنت  امل�ساركني. 

وم�سر  االأردن  يف  �سيارة  �سراء  لدى  الرئي�سيني  العاملني 

االأعلى  الن�سبة  و�سجلت  وتون�ض.  والعراق  ولبنان  واملغرب 

يف  الوقود  �سعيد  على  لكفاءتها  ال�سيارة  ينتقون  للذين 

املئة(  يف   17( ال�سعودية  يف  واالأدنى  املئة(،  يف   72( االأردن 

وا�سحة  مبا�سرة  عالقة  اإىل  ي�سري  ما  املئة(،  يف   16( وقطر 

نتائج  وتبنّي  الوقود.  واأ�سعار  ال�سيارات  �سراء  قرارات  بني 

)مثل  بالطاقة  مقت�سدة  م�سابيح  ا�ستخدام  اأن  اال�ستطالع 

اإذ ي�ستخدمها 85  CFL وLED( يتو�سع يف البلدان العربية، 
نطاق  على  توافرها  اإىل  يوؤ�سر  وهذا  امل�ساركني.  من  املئة  يف 

احلكومية.  احلوافز  بف�سل  اإليها  الو�سول  و�سهولة  اأو�سع 

اال�ستخدام  من  متدنية  م�ستويات  وقطر  ال�سعودية  و�سجلت 

املنزيل لهذه امل�سابيح )35 يف املئة( ب�سبب االأ�سعار املدعومة 

الخرتاق  العايل  امل�ستوى  جاء  املقابل،  يف  للكهرباء.  جدًا 

وم�سر  املئة(  يف   95( و�سورية  االأردن  من  الكفوءة  امل�سابيح 

البلدان  هذه  فمعظم  املئة(.  يف   91( ولبنان  املئة(  يف   94(

طبقت خالل ال�سنوات القليلة املا�سية مبادرات حلفظ الطاقة 

�سملت اإ�سالح االأ�سعار.

كفاءة استهالك املياه
على  اإجهادًا  العامل  مناطق  اأكرث  من  العربية  املنطقة  ُتَعد 

يف  اال�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  م�ستوى  لكن  املياه.  �سعيد 

كثري من البلدان عزز الطلب املنزيل املفرط على املياه. وُتَعد 

الر�سوم املائية البلدية يف غالبية البلدان العربية متدنية، ما 

ال يقّدم اأي حافز للم�ستهلك لالقت�ساد باملياه. كذلك يبدو اأن 

�سكل  يف  يرتبط  البلدي  املائي  اال�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب 

جمل�ض  فبلدان  بالبلدان،  اخلا�سة  الدخل  مب�ستويات  وثيق 

التعاون اخلليجي العالية الدخل ت�ستهلك كميات اأكرب بكثري 

ا�ستطالع  نتائج  وك�سفت  اأخرى.  ببلدان  مقارنة  املياه  من 

التعرفات  يعتربون  امل�ساركني  من  فقط  املئة  يف   6 اأن  »اأفد« 

املنخف�سة ال�سبب الرئي�سي لال�ستهالك املائي املفرط، لكن 77 

يف  ا�ستهالكهم  لقاء  اأعلى  تعرفات  لدفع  م�ستعدون  املئة  يف 

يف  النظر  اإعادة  يجب  لذلك  اأف�سل.  اجتماعية  منافع  مقابل 

خماوف احلكومات من ت�سعري املياه يف حال التفكري بتقدمي 

نة. منافع اجتماعية حم�سَّ

يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   72 اأن  االهتمـام  يثري  ومما 

ا�ستطـالع »اأفد« يعون حقائق �سح املياه يف املنطقة، واأن 77 يف 

املئة يعون اأن ن�سيب الفـرد من اال�ستهالك املائي عاٍل اأي�سًا. 

اال�ستهالك  من  الفـرد  ن�سيب  حيث  البلدان  يف  وللمفارقة، 

عايل  وعيًا  ميلكون  امل�ساركني  اأن  تبني  االأعلى،  هو  املائي 

امل�ستوى )92 يف املئة يف االإمارات و90 يف املئة يف الكويت(. 

االإمارات  يف  امل�ساركني  من  املئة  يف   90 اأن  رغم  على  ولكن 

يعون امل�ستويات العالية لن�سيب الفرد من اال�ستهالك املائي، 

اأفاد 50 يف املئة منهم فقط اأنهم ي�ستخدمون معدات مقت�سدة 

اأ�سبابها،  حول  اأ�سئلة  النتيجة  وتثري  منازلهم.  يف  باملياه 

الوعي  بغياب  اأو  ال�سوق،  يف  املعدات  هذه  بتوافر  تتعلق  فهل 

مبزيج  اأو  ال�ستخدامها،  االقت�سادية  باجلوانب  اأو  بتوافرها، 

وتبنّي  البحث.  من  مزيدًا  يتطلب  الذي  االأمر  كله،  ذلك  من 

العادات  لتغيري  يكفي  ال  العام  الوعي  اأن  اأي�سًا  النتائج  هذه 

اال�ستهالكية، وال منا�ض من التدخالت احلكومية من خالل 

مبادرات تتعلق بجانب الطلب ال�ستكمال الوعي العام.

النظام الغذائي العربي
فيما تعتمد بلدان عربية كثرية ب�سدة على واردات الغذاء، تقع 

م�ستويات ا�ستهالك الغذاء عمومًا يف النطاق املتو�سط االأعلى 

الرفاهية  وُتعترَب  يوميًا(.  لل�سخ�ض  حرارية  �سعرة  )األف 

يف  وللتغريات  الغذاء  على  للطلب  الرئي�سي  الدافع  املتزايدة 

العربية  البلدان  ت�سهد  لذلك  املنطقة.  يف  اال�ستهالك  عادات 

الغذائي  النظام  عن  باالبتعاد  يّت�سم  التغذية  يف  حتّواًل 

باحلبوب  الغني  تنوعًا،  واالأكرث  مو�سمية  االأكرث  التقليدي 

غني  »غربي«  غذائي  نظام  اإىل  واخل�سر،  والفواكه  الكاملة 

وال�سكر  وال�سحوم  احليواين  والربوتني  املكررة  باحلبوب 

الوزن،  ونق�ض  التغذية  نق�ض  معدل  اأن  رغم  وعلى  وامللح. 

خم�ض  عن  اأعمارهم  تقـل  الـذين  االأطفال  بني  خ�سو�سًا 

زيادة  ح�سلت  العربية،  البلدان  بع�ض  يف  يرتاجع  �سنوات، 

واالأمرا�ض  وال�سمنة  الوزن  زيادة  انت�سـار  يف  موازية  كبرية 

غري املنقولة املرتبطة بالنظام الغذائي مثل ال�سكري واأمرا�ض 

القلب وال�سرايني وال�سرطانات.

بداأت عدة بلدان عربية،

مبا فيها بلدان خليجية، 

تطبيق �شيا�شات لرفع 

الدعم عن اأ�شعار الوقود
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اللحوم  العربي، مثاًل، معدل ا�ستهالك  اإذا خفف املواطن 

ال�سنة،  يف  للفرد  كيلوغرامًا   17 من  املئة،  يف   25 احلمراء  

اأن  اعتبار  على  املياه،  من  مكعب  مرت  بليون   27 توفري  ميكن 

من  مكعبًا  مرتًا   16 يتطلب  اللحم  من  واحد  كيلوغرام  انتاج 

املياه. ومع زيادة عدد �سكان البلدان العربية اإىل  650 مليون 

مكعب  مرت  بليون   45 اإىل  التوفري  ي�سل    ،2050 �سنة  ن�سمة 

�سنويًا.

تالزم أمن املياه والطاقة والغذاء 
وتغير املناخ

يرتبط االأمن املائي واأمن الطاقة واالأمن الغذائي ب�سكل وثيق 

منطقة  باأي  مقارنة  اأوثق  ب�سكل  ورمبا  العربية،  املنطقة  يف 

غنية  باأنها  معروفـة  العربية  فاملنطقة  العامل.  يف  اأخرى 

اأكرث  من  وهي  غذائيًا،  ونق�سًا  مائيًا  �سحًا  وتعاين  بالطاقة 

االقت�سادية  اجلهتني  من  املناخ  لتغري  عر�سـة  العامل  مناطق 

 )NEXUS( والبيئية. وهذا ي�ستدعي تطبيق مقاربة التالزم

يف اإدارة املوارد احليوية الثالثة: الطاقة واملياه والغذاء.

وُيعترَب تغري املناخ، املدفوع غالبًا بالتغريات يف ا�ستخدام 

الو�سع  يفاقم  قد  اإ�سافيًا  حتديًا  االأرا�سي،  وا�ستخدام  الطاقة 

من  عالية  ن�سبة  وبوجود  الطبيعية.  للموارد  ال�سحيح 

اإىل  �سحيحة،  مائية  وموارد  القاحلة  و�سبه  القاحلة  االأرا�سي 

بع�ض  يف  م�ستدامة  وغري  �سيئة  زراعية  ممار�سات  جانب 

ويف  الغذاء.  �سح  حتدي  العربية  املنطقة  تواجه  احلاالت، 

�سوء حمدودية  االأرا�سي الزراعية يف املنطقة، ونظرًا اإىل اأن 

الزراعة البعلية هي املمار�سة ال�سائدة، ُتعترَب املوارد الغذائية 

تغري  لتاأثريات  جدًا  معر�سة  الزراعية  وحاجاتها  للمنطقة 

موجات  مثل  القا�سية  املناخية  االأحداث  خ�سو�سًا   املناخ، 

اجلفاف والفي�سانات التي ازدادت ب�سكل الفت يف املنطقة.

والتغري  والغذاء  واملياه  الطاقة  بني  القوي  التالزم  هذا 

العربي  الغذائي  النظام  يف  كثرية  �سارة  مكونات  وُتعترَب 

اأمثلة على االأغذية التي توؤثر �سلبًا يف ا�ستدامة النظام احلايل 

والتغذية.  الغـذاء  اأمن  يف  بالتايل  وتوؤثر  الغذائي،  لالإنتاج 

�سلبيـة  اآثار  مع  حاليـًا  باإفراط  االأحمـر  اللحم  ُي�ستهَلك  مثاًل، 

فيما  الغذائي،  النظام  ا�ستدامة  وعلى  الب�سريـة  ال�سحة  على 

الالزم،  من  باأقل  ُت�ستهَلك  حمائية  اأغذية  والدواجن  االأ�سماك 

على  اأقل  وبتاأثري  م�ستدام  ب�سكل  اإنتاجها  اإمكان  رغم  على 

البيئة. لذلك فتغيري العادات الغذائية م�ساألة حا�سمة، ت�سمل 

العرب  ِئل  �سُ وحني  معقدة.  وثقافية  اجتماعية  وتقاليد  قيمًا 

عاداتهم  لتغيري  ا�ستعدادهم  عن  اال�ستطالع  يف  امل�ساركون 

االإجابات  كانت  العامة،  ال�سحة  اأو  البيئة  حلماية  الغذائية 

اإيجابية ب�سكل مفاجئ، فقـد عرّب 84 يف املئة عن ا�ستعـدادهم 

لذلك من اأجـل حماية البيئة، فيما وافقت ن�سبة مذهلة بلغت 

كمكافحة  ال�سحة،  حماية  اأجل  من  االأمر  على  املئة  يف   99

مقاربة  فاإن  لذلك  الدم.  يف  وال�سحوم  وال�سكري  ال�سمنة 

جيدة لتعزيز التغيري االإيجابي يف اأمناط ا�ستهالك الغذاء يف 

املنطقة تتمثل يف زيادة التاأكيد على املنافع ال�سحية، فالراأي 

العام يتقبلها يف �سكل اأ�سهل.

النظام الغذائي املتو�شطي، 

الغني باحلبوب واخل�شار

وزيت الزيتون، اأف�شل

لل�شحة وللبيئة

اأكل ال�شمك بدل اللحوم 

احلمراء تغيري �شحي وبيئي 

للعادات الغذائية ومنا�شب 

للمنطقة العربية التي تنعم 

برثوة �شمكية وافرة
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ال�سيا�سات،  و�سع  يف  التن�سيق  �سرورة  يفر�ض  املناخي 

املناخ  تغري  اأ�سباب  من  التخفيف  يخ�ض  ما  يف  خ�سو�سًا 

التقليدي  النهج  عن  التحول  يجب  لذلك  معه.  والتكيف 

من  تخفف  مقاربة  باجتاه  اإفراديًا،  ال�سيا�سات  لو�سع 

هذا  القطاعات.  عرب  تاآزرًا  وتخلق  والت�سويات  التفا�سالت 

جذرية  لتغيريات  م�سبوقة  غري  فر�سًا  اأوجد  اجلديد  التطور 

واملوؤ�س�سية  االقت�سادية  النظم  خمتلف  يف  ال�سيا�سات  يف 

والتقنية واالجتماعية. كذلك من املهم االإقرار بوجود �سعف 

على  العربية  املنطقة  يف  احلقيقي  التعاون  يف  نق�ض  اأو 

�سعيد ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املتعلقة باملياه واالأرا�سي 

بتغري  اخلا�سة  فال�سيا�سات  املناخ.  وتغري  والطاقة  الزراعية 

العربية،  املنطقة  يف  االأوىل  مراحلها  يف  تزال  ال  التي  املناخ، 

تبقى جمزاأة بني الكيانات املختلفة.

دعم األسعار يعزز الهدر
الطاقة  اأ�سعار  دعم  من  طويل  تاريخ  العربية  البلدان  لغالبية 

الطاقة  دعم  كان  ولطاملا  خمتلفة.  الأ�سباب  والغذاء  واملياه 

االأخرى  واخليارات  الطاقة  كفاءة  تعزيز  اأمام  رئي�سية  عقبة 

معظم  يف  خالفية  م�ساألة  املياه  ت�سعري  وكان  ال�ستدامتها. 

متناقلة.  ودينية  ثقافية  اعتبارات  ب�سبب  العربية  البلدان 

املنطقة  يف  املياه  على  املفرو�ض  ال�سعر  معدل  يبلغ  مثاًل، 

املياه  حالة  ويف  االإنتاج،  كلفة  من  املئة  يف   35 نحو  العربية 

ت�سعري  �سيا�سات  و�سع  لكن  فقط.  املئة  يف   10 يبلغ  املحالة 

احلقيقية  القيمة  امل�ستهلكني  اإىل  ينقل  اأن  ميكن  منا�سبة 

ما  االأ�سا�ض،  هذا  على  معها  التعامل  على  ويحفزهم  للمياه 

اإ�سافة  ا�ستخدامهم.  وعقلنة  اإنتاجيتهم  زيادة  اإىل  يدفعهم 

جتاه  التزاماتها  على  العربية  احلكومات  حتافظ  ذلك،  اإىل 

العقد االجتماعي بتاأمني غذاء و�سلع وخدمات اأخرى متدنية 

االأ�سعار لل�سكان. والنتيجة اأن الدعم الغذائي ُيعترَب مهمًا يف 

تعزيز اال�ستقرار ال�سيا�سي.

ال�سلوك  اإال  يعزز  ال  املنطقة  يف  الدعم  اأن  التجربة  تبنّي 

اال�ستهالكي املبذر، وال ي�ساعد يف التخفيف من العبء الذي 

يتحمله الفقراء، فاأكرث من 90 يف املئة من الدعم العام يذهب 

االأ�سر  اأن  الدويل  للبنك  حديثة  درا�سة  ووجدت  االأغنياء.  اإىل 

دعم  من  فقط  املئة  يف   2 تتلقى  تون�ض  يف  الدخل  املتدنية 

الطاقة، فيما تتلقى االأ�سر العالية الدخل نحو 67 يف املئة من 

دعم البنزين و60 يف املئة من دعم الديزل. واأظهرت الدرا�سة 

اأن  م�سر،  �سعيد  ريف  يف  الغذاء  دعم  اإىل  بالن�سبة  اأي�سًا، 

 48 بنحو  يزيد  ال�سكان  من  االأغنى  اخُلم�ض  يف  الفرد  ن�سيب 

يف املئة عن ن�سيب الفرد يف اخُلم�ض االأفقر.

وتوؤكد نتائج ا�ستطالع »اأفد« واقع اأن االأغنياء ي�ستفيدون 

من الدعم اأكـرث من �سواهم يف املنطقة. وبّينت اأن كلفة الغذاء 

ت�سّكل اجلزء االأكرب من دخل االأ�سرة، مقارنة باملياه والطاقة، 

اإذ فاقت 10 يف املئة بالن�سبة اإىل 62 يف املئة من امل�ساركني يف 

اال�ستطالع. يف املقابل، ينفق 4 يف املئة فقط من امل�ساركني 

والكهرباء.  املياه  على  االأ�سرة  دخل  من  املئة  يف   10 من  اأكرث 

والذين ينفقون على الكهرباء اأقل الن�سب من دخل االأ�سرة هم 

الدخل  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  املقيمون 

ال�سوؤال  ولدى  االأكرب.  هو  الطاقة  ودعم  االأعلى  هو  الفردي 

عن االأ�سباب الرئي�سية لعدم كفاءة الطاقة واملياه، اعترب 6 يف 

املئة فقط من امل�ساركني اأن الدعم الكبري هو ال�سبب الرئي�سي، 

فيما راأى 43 يف املئة اأن مزيجًا من الظروف املناخية القا�سية 

والدعم وغياب الوعي العام هو ال�سبب.

لدى  االجتاهات،  هذه  عك�ض  اإىل  الهادفة  امل�ساعي  يف 

البلدان العربية جتارب خمتلفة على �سعيد اإ�سالح االأ�سعار. 

ـ 2015، بذلت �ستة بلدان عربية جهودًا  فخالل الفرتة 2013  

الإ�سالح الدعم، هي م�سر واالأردن وتون�ض وال�سودان واليمن 

واالإمارات. وطبقت اأربعة بلدان، هي املغرب واالأردن وتون�ض 

اأ�سعار  اآليات لتعديل االأ�سعار ُتراَجع على �سوئها  واالإمارات، 

لالأ�سواق.  العاملية  امل�ستويات  وفق  ل  وُتعدَّ دوريًا  الوقود 

ي�ستحق  »اأفد«،  ا�ستطالع  يف  لالهتمام  مثري  موقف  ويبنّي 

واملياه  الطاقة  ت�سعري  الإ�سالح  التخطيط  خالل  فيه  النظر 

اأن 77 يف املئة من امل�ساركني يوافقون على دفع  يف املنطقة، 

تعوي�سهم  جرى  اإن  والطاقة،  املياه  مقابل  يف  اأكرب  مبالغ 

ال�سحي  وال�سمان  التعليم  مثل  اأكرب،  اجتماعية  مبنافع 

الدعم  اإ�سالح  نظم  ترافقت  اإذا  لذلك،  منا�سبة.  تقاعد  ونظم 

فيمكنها  منا�سبة،  تخفيفية  تدابري  مع  العربية  املنطقة  يف 

معاجلة  يف  للحكومات  قوية  اأداة  ذاته  الوقت  يف  تكون  اأن 

�ساهمت  التي  جدًا  العميقة  االقت�سادية  ـ  االجتماعية  املظامل 

»الربيع  با�سم  املعروفة  االجتماعية  اال�سطرابات  اندالع  يف 

العربي«.

اال�ستهالك  اإىل  تدريجيًا  العربية  البلدان  تتحّول  لكي 

واالإنتاج امل�ستداَمني، يحتاج كل بلد، وفق ظروفه االجتماعية 

االأولوية  ذات  التدابري  حتديد  اإىل  اخلا�سة،  االقت�سادية  ـ 

وت�سمل  التحّول.  هذا  لت�سهيل  ال�سرورية  نة  املمكِّ وال�سروط 

املتكامل  والتخطيط  ال�سليمة،  احلوكمة  ال�سروط  هذه 

اأدوات  وا�ستخدام  ال�سليم،  الت�سريعي  والنظام  لل�سيا�سات، 

الو�سول  واإتاحة  القدرات،  وتطوير  ال�سوق،  اإىل  ت�ستند 

والوعي  والتطوير،  والبحوث  واال�ستثمارات،  التمويل  اإىل 

■ االجتماعي، وامل�سرتيات احلكومية اخل�سراء. 

داخل حمطة لتحلية

مياه البحر بتكنولوجيا

التنا�شح العك�شي

.)reverse asmosis(

دعم اأ�شعار املياه

يعزز اإهدار مورد �شحيح

يف املنطقة العربية
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نجيب �صعب

مقابل  اأكرث  يدفع  الأن  م�ستعد  العربي  اجلمهور 

احل�سول على الطاقة واملياه، واأن يدخل تغيريات 

يف اأمناط اال�ستهالك، اإذا كان ذلك �سي�ساعد يف احلفاظ على 

املنتدى  اأجراه  ا�ستطالع  بينه  ما  هذا  البيئة.  وحماية  املوارد 

الن�سف  خالل  بلدًا   22 يف  )اأفــد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

االأول من 2015، عرب االإنرتنت وبالتعاون مع و�سائل اإعالم.

يف  يتبني  كما  واأمنياته،  اجلمهور  نيات  ح�سن  لكن 

اأفعال  اىل  التغيري  حتويل  الأن  يكفي،  ال  اال�ستطالع،  نتائج 

نة املالئمة. ولئن  يتطلب من احلكومات تهيئة الظروف املمكِّ

منافع  الإثبات  مهمتني  اأداتني  وتثقيفه  اجلمهور  وعي  يكن 

استطالع »أفد« للرأي العام العربي:  الجمهور مستعد لتغـيير عاداته االستهالكية 

وضع البيئة يتراجع والحكومــات مقّصرة
كيف تغريت البيئة يف 10 �صنوات؟
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مفر  فال  ورفاهه،  االن�سان  �سحة  على  امل�ستدام  اال�ستهالك 

من االأنظمة واحلوافز لتحويل النيات اإىل اأفعال. على �سبيل 

املثال، ال ُيتوقع من اجلمهور اأن يقت�سد بالطاقة واملياه على 

ولن  كبري.  حد  اإىل  مدعومة  االأ�سعار  دامت  ما  وا�سع  نطاق 

اأ�سكال  الطاقة املتجددة على نطاق وا�سع ما دامت  يتم ن�سر 

الوقود التقليدية تباع بجزء من �سعرها احلقيقي يف ال�سوق. 

كذلك، لن يكون التخل�ض التدريجي من الدعم مقبواًل ما مل 

ترافقه فوائد اقت�سادية واجتماعية مبا�سرة، خ�سو�سًا خلق 

اإىل  اإ�سافة  ال�سحية،  والرعاية  التعليم  وتوفري  عمل،  فر�ض 

تاأمني م�ستويات دخل ومعا�سات تقاعد الئقة.

عندما تقبل غالبية عظمى من النا�ض ن�سبتها 84 يف املئة 

اأن تاأكـل �سمكـًا اأكـرث من اللحم االأحمـر، وهذا اأف�سل للبيئة 
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استطالع »أفد« للرأي العام العربي:  الجمهور مستعد لتغـيير عاداته االستهالكية 

وضع البيئة يتراجع والحكومــات مقّصرة

الفتًا  انتقال م�سكلة ازدحام حركة ال�سري من الرتتيب 11 اإىل 

الرتتيب2، ما يعك�ض تعاظم خطورة اكتظاظ الطرق وبوؤ�ض 

نظم النقل العام يف املنطقة العربية.

اأنه  اإىل  املئة  يف   88 اأ�سار  املناخ،  تغري  اأثر  اإىل  بالن�سبة 

�سكل تهديدًا حقيقيًا لبلدانهم، بزيادة 5 يف املئة على اأولئك 

االأحوال  ولعّل   .2006 عام  مماثل  نحو  على  اأجابوا  الذين 

خالل  املنطقة  اأجزاء  بع�ض  �سهدتها  التي  القا�سية  املناخية 

ُعمان  يف  »جونو«  االإع�سار  ذلك  يف  مبا  املا�سية،  ال�سنوات 

بلدان  يف  اأوانها  غري  يف  املتكررة  القوية  املطرية  والعوا�سف 

�سكلت  اأخرى،  اأجزاء  يف  الطويلة  اجلفاف  وموجات  اخلليج 
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هل تفعل احلكومة ما يكفي حلل م�صاكل البيئة؟ ميكن  ال  احل�سنة  النيات  اأن  احلقيقة  تبقى  اأي�سًا،  ولل�سحة 

وباأ�سعار  كافية  بكميات  ال�سمك  يتوافر  مل  ما  اأفعااًل  حتويلها 

يتحملها اجلميع.

امل�ستـدام  اال�ستغـالل  و�سمـان  البيئة  حمايـة  اأن  ومبا 

ا�ستهالك  اأمنــاط  اعتماد  يتطلبان  الطبيعية  للموارد 

اجلمهور  مواقف  اأي�سـًا  اال�ستطالع  تفح�ض  فقد  م�ستدامة، 

اإزاء بع�ض التحديات البيئية العامـة، مع الرتكيز على املياه 

والطاقة والغذاء. وهذا اأتاح املقارنة مع ا�ستطالعني �سابقني 

التحديات  جتاه  العام  الراأي  مواقف  حول  »اأفد«  اأجراهما 

متت  كما   ،2009 عام  املناخ  تغري  وحول   2006 عام  البيئية 

عام  والتنمية«  »البيئة  جملة  اأجرته  ا�ستطالع  مع  املقارنة 

.2000

وضع البيئة
»اال�ستهالك  ا�ستطالع  �سملهم  �سخ�ض   31.000 بني  من 

يف  االأع�ساء  الـ22  البلدان  يف  »اأفد«  اأجراه  الذي  امل�ستدام« 

البيئة  حالة  اأن  اإىل  املئة  يف   72 اأ�سار  العربية،  الدول  جامعة 

املا�سية.  الع�سر  ال�سنني  خـالل  �سوءًا  ازدادت  بلدانهم  يف 

هـذا ي�سكـل زيادة كـبرية ن�سبتهـا 20 يف املئة على الت�سنيف 

ومن  املئة.  يف   60 حينذاك  بلـغ  الذي   ،2006 عـام  ال�سلبي 

كـبريًا  حت�سنـًا  اأظهرت   2006 العـام  نتائج  اأن  ذكره  اجلدير 

البيئة  حالة  اإن  املئة  يف   85 قـال  عندما   ،2000 العام  عن 

العربي  اجلمهور  اعتبـره  مــا  اأن  يعني  هـذا  �سوءًا.  ازدادت 

و2015.   2006 بني  تال�سى  و2006   2000 بني  للبيئة  ك�سبًا 

جل اأكرب هبوط يف الثقة يف البلـدان التي �سهدت حـروبًا  و�سُ

 2006 عام  �سجلت  اإذ  بارزًا،  مثـااًل  تون�ض  وتقـدم  ونزاعات. 

اأعلى ن�سبة من االأ�سخا�ض الذين اعتقـدوا اأن البيئـة اأ�سبحت 

اأف�سل )54 يف املئة(، يف حني هبطت هذه الن�سبة �سنة 2015 

اإىل 4 يف املئة فقط، واعترب 84 يف املئة اأن حالة البيئـة ازدادت 

�سـوءًا، وقال 12 يف املئـة اإنها مل تتغري. وراأى ما معدله 82 يف 

املئة يف اأنحاء املنطقة العربية اأن احلكومات مل تفعل ما يكفي 

االأ�سخا�ض  غالبية  وكانت  البيئيـة.  للتحديات  للت�سدي 

امل�ستائني يف لبنان وفل�سطني وال�سودان حيث زادت الن�سبة 

على 90 يف املئة.

ال�سري  حركة  وازدحـام  ال�سلبـة  النفايات  اإدارة  ت�سدرت 

التحديات  قائمة  والطاقـة  املياه  ا�ستعمال  كفاءة  وعــدم 

والتخل�ض  الهـواء  ونوعية  ال�سناعي  التلوث  وتالها  البيئية، 

االأولويات  بقيت  وفيما  الغذاء.  و�سالمة  ال�سرف  مياه  من 

الع�سر االأوىل على حالها �سنة 2015 كما كانت يف 2006، كان 

اأ�سبابًا رئي�سية لهذا التحول يف االآراء. كما اأن الدليل العلمي 

يف  �ساهما  املناخ  تغري  حول  االأف�سل  البيئي  والوعي  االأقوى 

هذه النتيجة.

استهالك املياه والكهرباء والوقود
اأظهر ا�ستطالع »اال�ستهالك امل�ستدام« م�ستويات مقبولة من 

اال�ستهالك.  باأمناط  تتعلق  بيئية  الأمور  اجلماهريي  الوعي 

هي  املنطقة  اأن  املجيبني  من  املئة  يف   72 يدرك  حني  ويف 

االأفقر باملوارد املائية يف العامل، يعلم 77 يف املئة اأن م�ستوى 

ا�ستهالك املياه والطاقة يف بع�ض البلدان العربية هـو من بني 

االأعلى. وعند الطلب من امل�ساركني حتديد ال�سبب الرئي�سي 

عزت  املنزيل،  امل�ستوى  على  والطاقة  املياه  ا�ستهالك  الرتفاع 

الوعي.  فقدان  اىل  املهدر  ال�سلوك  املئة  يف   46 بن�سبة  غالبية 

اأتت  حيث  االأ�سعار،  دعم  على  اللـوم  فقط  املئة  يف   6 واألقى 

ُعمـان  من  االإقليمي  املعدل  مع  باملقارنة  االأعلى  الن�سبة 

التوايل(.  على  املئة  يف  و18  و19   46( والكويت  واالإمـارات 

وهذا ميكن تف�سريه مبا �سهدته البلدان الثالثة من نقا�سـات 

اأيد  حيث  املا�سيني،  العامني  خالل  امل�ساألـة  حول  حاميـة 

بيان  اأقوى  واأتى  الدعم.  من  التدريجي  التخل�ض  امل�سوؤولون 

اأعلن عـام  الذي  الُعماين،  النفط والغاز  �سد الدعم من وزير 

2013 اأن »ما يدمرنا حقًا يف الوقت احلا�سر هو الدعم. علينا 

بب�ساطة اأن نرفع �سعر البرتول والكهرباء«.

يف  ت�ساعد  املطلعة  الر�سمية  املواقف  اأن  على  اآخر  مثال 

قالوا  املجيبني  من  املئة  يف   85 اأن  هو  العام  الــراأي  ت�سكيل 
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االستهالك املستدام يف البلدان العربية

م�سابيح  ي�ستعملون  اإنهم 

مقت�سدة بالطاقة، يف حني 

فقط  املئة  يف   45 ي�ستعمل 

يف  باملياه  مقت�سدة  اأجهزة 

برامج  نتيجة  هذه  املنزل. 

امل�سابيح  جعلت  مكثفة 

و�سهلة  متوافرة  االقت�سادية 

يف  مبا  االأ�سواق،  يف  املنال 

يف  ــًا  ــان جم توزيعها  ــك  ذل

واملغرب  م�سر  مثل  بلدان 

مقارنة  واالإمــارات،  ولبنـان 

لت�سويق  هــزيــل  ــم  دع ــع  م

االأجهزة املقت�سدة باملياه.

ئل  �سُ املتابعة،  باب  ومن 

اأكرث  يدفعوا  الأن  ا�ستعداد  على  كانوا  اإذا  عمـا  امل�ساركون 

�ساهم  اإذا  والوقود،  والكهرباء  املياه  على  احل�سول  مقابل 

ذلك يف ا�ستخدام اأكرث ا�ستدامة للموارد الطبيعيـة. ال�سوؤال 

)نتيجة  االأ�سعار  ارتفاع  بتعوي�ض  م�سروطـًا  االقرتاح  جعـل 

فوائد  تقدمي  خـالل  من  الدعم(  من  التدريجي  التخل�ض 

مبا�سرة ت�سمل رفع الرواتب وحت�سني فر�ض العمل والتعليم 

وال�سمان ال�سحي ومعا�سات التقاعد. وافق 77 يف املئة على 

مقارنة  رزمة،  من  جزءًا  ذلك  يكون  عندما  اأكرث  يدفعوا  اأن 

والطاقة  املياه  ا�ستعمال  يف  الهدر  ن�سبوا  فقط  املئة  يف   6 مع 

يقبلون  النا�ض  اأن  اإىل  وا�سحة  اإ�سارة  ميثل  هذا  الدعم.  اىل 

ال�سحيحة،  التمكينية  بال�سروط  مدعومة  كرزمة  التغيري 

مبا فيها احلوافز املنا�سبة.

 42( املجيبني  ملعظم  االأول  الدافع  العامل  الكفاءة  كانت 

يعك�ض  ما  كهربائي،  جهـاز  اأو  �سيارة  �سراء  عند  املئة(  يف 

العالمة  واأعقبتهـا  الطاقة.  بتوفري  االهتمـام  من  مزيدًا 

التجاريـة ثم ال�سعر. وكـان االقت�سـاد يف الوقـود والكهرباء 

لالأ�سعـار،  كبريًا  دعمـًا  ت�سهد  التي  البلدان  يف  اأهمية  اأقـل 

قطر،  يف  املئة  يف   16 تتعدى  ال  منخف�سة  ن�سبة  بلغ  حيث 

االأردن.  يف  املئة  يف   72 مقدارها  مرتفعة  بن�سبة  مقارنة 

وجتـدر االإ�سـارة اإىل اأن االأردن كـان رائـدًا اإقليميـًا يف ترويج 

من  بالوقود،  واملقت�سدة  )هايربيد(  الهجينة  ال�سيـارات 

خالل برنامج للتخفي�ض ال�سريبي. وكانت ال�سعودية البلد 

ومعيارًا  بالوقود  اقت�ساد  بطاقة  يعتمد  الذي  االأول  العربي 

من  ابتداء  وذلك  امل�ستوردة،  املركبات  يف  الوقود  القت�ساد 

عـام 2014.

املجيبني  من  مت�ساوية  ن�سبة  اأن  اال�ستطـالع  ك�سف 

كو�سيلتني  العام  والنقل  اخلا�سة  ال�سيارات  ا�ستعملت 

الـ6  فيما  منهما(،  لكل  املئة  يف   47( للتنقل  رئي�سيتني 

والدراجات  الناريـة  الدراجات  ت�ستعمل  املتبقية  املئة  يف 

بلدان  يف  اخلا�سة  لل�سيارات  املكثف  اال�ستعمال  الهوائية. 
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هل تفعل احلكومة ما يكفي حلل م�صاكل البيئة؟

الظروف املناخية

قلة الوعي

كل هذه االأ�صباب
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جمل�ض التعاون اخلليجي )89 يف املئة يف املتو�سط( يف�سره 

جدًا  املنخف�سة  الوقود  واأ�سعار  الدخل  م�ستويات  ارتفاع 

واالفتقار اإىل نظم حديثة للنقل العام. وكان لبنان ا�ستثناء 

املئة  يف   72 حيث  العربية،  البلدان  بقيـة  اإىل  بالن�سبة 

تعك�ض  مذهلة  ن�سبة  وهذه  اخلا�سة،  ال�سيارات  ي�ستعملون 

تخلف نظم النقل العام. وفيما 82 يف املئة من املجيبني على 

�سخ�سيـة  ب�سيارة  الت�سـارك  على  وافقوا  االإقليمي  امل�ستوى 

هذا  من  خطة  حتقيق  فاإن  العمل،  اإىل  للذهاب  اآخرين  مع 

دعمتها  اإذا  اإال  ممكنـًا  يكون  ال  قـد  وا�سع  نطاق  على  النوع 

يف  عامة  اأماكن  تخ�س�ض  ال�سيارات  يف  للم�ساركة  برامج 

مواقع ا�سرتاتيجية اللتقاء ال�سائقني وت�سـارك ال�سيارات.

تبديل العادات الغذائية
اأن  يدركون  اأنهم  املئة(  يف   89( امل�ساركني  معظم  ــاد  اأف

البلدان العربية ت�ستورد ن�سف املنتجات الغذائية االأ�سا�سية 

حمليًا  املنتج  الغذاء  املئـة  يف   88 ل  وف�سَّ ت�ستهلكها،  التي 

املاأكوالت  ا�ستهالك  وترية  واأظهرت  امل�ستورد.  الغذاء  على 

اىل  مرة  املئة  يف   61 ي�سرتيها  اإذ   ، معتدلة  اأمناطًا  ال�سريعة 

على  يتناولونها  ال  املئة  يف  و21  ال�سهر،  يف  مرات  خم�ض 

االإطالق. واقت�سرت ن�سبة الذين ي�سرتون ماأكوالت �سريعة 

اأكرث من 6 مرات يف ال�سهر على 18 يف املئة.

االأ�سرة،  دخل  من  ــرب  االأك اجلــزء  الغذاء  كلفة  �سكلت 

باملقارنة مع املياه والطاقة، اإذ بلغت اأكرث من 10 يف املئـة لدى 

62 يف املئة من املجيبني. ويف املقابل، اأنفق 4 يف املئـة فقط 

اأكـرث من 10 يف املئة من دخـل االأ�سرة على املياه والكهرباء.

على  تنطوي  جوهرية،  ق�سية  الغذائية  العادات  تغيري 

موارد  متنع  وقد  معقدة.  وثقافية  اجتماعية  وتقاليد  قيم 

حم�سول  من  كافية  كميـة  اإنتاج  من  البلدان  املت�سائلة  املياه 

وهذا  با�ستمرار.  عددهم  يزداد  ل�سكان  الرّز،  مثل  تقليدي، 

ينطبق اأي�سـًا على اللحم االأحمر، حيث تربية املا�سية ن�ساط 

كثيف اال�ستهالك للمياه. وباال�سافة اإىل ذلك، تنتج االأبقار 

ب�سكل خا�ض م�ستوى مرتفعًا من غـازات الدفيئة، ما يزيد 

اإىل  للتحول  ا�ستعداد  على  النا�ض  فهل  املناخ.  تغري  حدة 

اأكرث  وتكون  املياه  من  اأقل  كميـات  ت�ستهلك  اأخرى  منتجات 

واالأ�سماك  احلبوب  من  بديلة  اأ�سناف  مثل  بالبيئـة،  راأفة 

البيئة،  �سيحمي  الغذائية  العادات  تغيري  كان  اإذا  والدجـاج؟ 

فاإن 84 يف املئة من امل�ساركني يف اال�ستطالع على ا�ستعداد 

املئة  يف   99 ن�سبتها  غالبية  اأن  حني  يف  فيه،  للم�سي 

اإذا كان �سيحمي �سحتها، مثل مكافحـة البدانة  مت�سي فيه 

اأف�سل  هو  ما  اأن  وباعتبار  الــدم.  يف  والدهون  وال�سكري 

فاإن  احلاالت،  معظم  تظهر  كما  للبيئة،  اأف�سل  هو  لل�سحة 

اإيجابي  اأن مقاربة جيدة لرتويج تغيري  اإىل  النتائج قد ت�سري 

الفوائد  على  اأكرث  الرتكيز  هي  الغذاء  ا�ستهالك  اأمناط  يف 

ال�سحية، الأن اإدراكها اأ�سهل على اجلمهور.

اأجراه  الذي  العام  الراأي  ال�ستطالع  الرئي�سي  اال�ستنتاج 

اجلمهور  اأن  هو  امل�ستدام  اال�ستهالك  اأمنــاط  حول  »اأفــد« 

يف  عميقة  تغيريات  وتنفيذ  لتبني  ا�ستعداد  على  العربي 

طريقة ا�ستهالك املياه والطاقة والغذاء، �سرط اأن يتالزم هذا 

نة مالئمة. وال ميكن ترويج  التحول مع �سروط وحوافز ممكِّ

جتعلها  تدابري  خالل  من  اإال  بديلة  وممار�سات  منتجات 

■ متاحة و�سهلة املنال باأ�سعار تناف�سية. 
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اجلل�صة الت�صاورية حول تقرير »اأفد« وجنيب �صعب متحدثًا حول »ميزانية املوارد«

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عقد 

�ضمن  اإقليميًا  ت�ضاوريًا  اجتماعًا  )اأفد( 

العاملية  البيئة  م��دن  قمة  فعاليات 

مناق�ضة  خ��ال��ه  مت��ت  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

حول  ال�ضنوي  لتقريره  الأخرية  امل�ضودة 

ال�ضتهاك امل�ضتدام بني حمرري التقرير 

وجمموعة من اخلرباء.

قدم الأمني العام للمنتدى جنيب �ضعب 

ال�ضابقة  التقارير  اأن  اإىل  فيه  اأ�ضار  عر�ضًا 

الر�ضيدة  الإدارة  اأن  اأظهرت  للمنتدى 

لا�ضتهاك  تر�ضيدًا  تتطلب  للموارد 

فقط،  الكمية  ول  النوعية  يخ�ص  ما  يف 

ولي�ص دائمًا زيادة الإنتاج.

الدكتور  للتقرير  امل�ضارك  املحرر  وعر�ص 

ابراهيم عبداجلليل موجزًا عن حمتويات 

امُلراجع  وتناول  وا�ضتنتاجاته.  التقرير 

عبدالكرمي  الدكتور  للتقرير  الرئي�ضي 

واملياه.  بالغذاء  املتعلقة  الأم��ور  �ضادق 

التعديات  عن  اأباظة  ح�ضني  وحت��دث 

التي  والإجراءات  ال�ضيا�ضات  يف  املطلوبة 

اأمناط  تعديل  اأجل  من  التقرير  يقرتحها 

ال�ضتهاك لتحقيق ال�ضتدامة.

من  جمموعة  النقا�ص  يف  ���ض��ارك��ت 

من  خا�ضة  والأج��ان��ب،  العرب  اخل��رباء 

الأكادمييني والقطاع احلكومي. و�ضبقت 

قطاعات  مع  م�ضاورات  الجتماع  ذلك 

متعددة حول م�ضودات التقرير.

وك���ان خ���رباء م��ن »اأف�����د« ���ض��ارك��وا 

بوابة »أفد« اإللكترونية للمعلومات البيئية يف قمة »عين ىلع األرض«

للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  ع��ق��د 

عني  قمة  خ��ال  )اأف���د(  والتنمية 

لعر�ض  جل�س�ة  اأبوظبي  يف  الأر���ض 

البيئي�ة الإل��ك��رون��ي��ة   ب��واب��ت��ه 

www.afedmag.com
جنيب  للمنتدى  العام  الأمني  قدم   

الإلكرونية  البوابة  عن  نبذة  �سعب 

ملجلة  الكامل  الأر�سيف  ت�سم  التي 

عامًا   20 خال  والتنمية«  »البيئة 

وت�سع اأكرث من 120 األف �سفحة من 

املعلومات البيئية جمانًا يف ت�سرف القراء والباحثني.

والتنمية«،  »البيئة  التنفيذية ملجلة  التحرير  رئي�سة  راغدة حداد،  وعر�ست 

واملعلومات  بالأخبار  يوميًا  حتديثها  يتم  التي  الإلكرونية  البوابة  اأق�سام 

خ�سي�سًا  واخلرباء  املحللني  اأبرز  يكتبها  التي  والعاملية  العربية  والتعليقات 

للموقع. ويزور البوابة نحو مليون ون�سف مليون زائر كل �سهر. وهي تتيح 

املتخ�س�سة  التقارير  على  الط��اع 

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى 

الرئي�سي  امل��رج��ع  اأ�سبحت  ال��ت��ي 

وُتعتمد  العربية  البيئة  و�سع  عن 

ل�دى  وتو�سياته�ا  ا�ستنتاجاتها 

ودولية،  واإقليمية  وطنية  هيئات 

حول  وثائقي�ة  اأف��ام  اإىل  بالإ�سافة 

البوابة  تتيح  كما  التقارير.  ه��ذه 

بيئية،  ومل�سق�ات  كتب  تنزيل 

للربية  »اأفد«  مبوقع  الزائر  وتربط 

الق�سايا  حول  ف�سًا   11 ي�سم  الذي   www.afed-ecoschool.org البيئية  

البيئية الأ�سا�سية و�ساهم يف اإن�ساء اأكرث من 500 ناد بيئي مدر�سي.

وقدم �سربل حمفو�ض، مدير الربامج يف املنتدى، عر�سًا مبا�سراً ل�ستخدامات 

حتديثها  يتم  التي  في�سبوك  على  اخلا�سة  ولل�سفحة  الإنرنت،  على  املوقع 

يوميًا وجتاوز عدد متابعيها 850 األفًا خال �سنتني.

اجتماع تشاوري حول تقرير »أفد« يف قمة املدن يف أبوظبي

 فريق »اأفد« مع وزير البيئة الأردين الدكتور طاهر ال�صخ�صري، واملديرة العامة

 ملركز �صيداري وزيرة البيئة ال�صابقة يف م�صر الدكتورة نادية مكرم عبيد،

 ورئي�س ال�صبكة العربية للبيئة والتنمية الدكتور عماد عديل

�ضمن  جل�ضات  خم�ص  يف  كمتحدثني 

املوارد  اإدخال  حول  متحورت  املدن،  قمة 

يف ح�ضابات املوازنات الوطنية والب�ضمة 

البيئية يف تنظيم املدن.

ال�ضتهاك  حول  »اأف��د«  تقرير  وي�ضدر 

ال�ضنوي  »اأف��د«  موؤمتر  خال  امل�ضتدام 

و17   16 يومي  ب��ريوت  يف  يعقد  ال��ذي 

ت�ضرين الثاين )نوفمرب( 2015.
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أفد يدعم منتدى SwitchMed يف برشلونةإطالق مشروع الكربون األزرق يف اإلمارات

املنتدى  تنظيم  يف  »اأف����د«  ���س��ارك 

اأمناط  تعديل  حول  الأول  املتو�سطي 

ال�ستهاك والنتاج، الذي عقده املركز 

القليمي SCP/RAC  يف بر�سلونة. 

لنتائج  عر�سًا  العام  الأم��ني  وق��دم 

ال�ستهاك  ح��ول  »اأف���د«  ا�ستطاع 

امل�ستدام يف البلدان العربية.

عر�سوا  مندوب   400 املنتدى  ح�سر 

بلدانهم  يف  بها  يقومون  م��ب��ادرات 

م�ستدامة،  ممار�سات  اإىل  للتحول 

وال�سياحة  الغذاء  اإنتاج  يف  خا�سة 

وال��ط��اق��ة والأب��ن��ي��ة وامل��وا���س��ات 

�سابًا   40 وح�سل  الألب�سة.  وت�ساميم 

هذا  يف  ينفذونها  لربامج  جوائز  على 

املغرب  م��ن  رواد  بينهم  امل��ج��الت، 

وم�سر ولبنان والأردن. 

الإماراتية  واملياه  البيئة  وزارة  اأطلقت 

الأزرق  »ال��ك��رب��ون  م�����ض��روع  تقرير 

 2015 البيئية  املدن  قمة  خال  الوطني« 

ير�ضد  وهو  اأبوظبي.  يف  ُعقدت  التي 

الإم��ارات  يف  الأزرق  الكربون  خمزون 

يف  ال��ق��رار  �ضناع  اإر���ض��اد  يف  وي�ضاهم 

ال�ضاحلية  البيئية  الأنظمة  حماية  �ضاأن 

وقد  املناخ.  تغري  من  احلد  يف  ودوره��ا 

املنتدى  عام  اأمني  �ضعب،  جنيب  �ضارك 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد(، يف  حفل 

اإطاق التقرير.

را�ضد  الدكتور  واملياه  البيئة  وزير  وقال 

اإىل  يهدف  التقرير  اإن  فهد  بن  اأحمد 

تو�ضيع النطاق املعريف مل�ضطلح الكربون 

املرتبطة  البيئية  النظم  وخدمات  الأزرق 

البيئات  يف  خمزونه  تقييم  واأهمية  به 

من  الأول  امل�ضروع  ويعترب  ال�ضاحلية، 

نوعه على م�ضتوى املنطقة.

الرابحون
يف استطالع 

»أفد« حول 
أنماط االستهالك 

املستدام

للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  اأع��ل��ن 

وال��ت��ن��م��ي��ة )اأف�����د( ع���ن اأ���س��م��اء 

يف  �ساركوا  الذين  ال�ستة  الرابحني 

حول  العربي  العام  الراأي  ا�ستطاع 

و�سل  وال���ذي  ال�ستهاك  اأمن���اط 

من  اأك��رث  اىل  فيه  امل�ساركني  ع��دد 

هم:  الرابحون  م�سارك.   31.000

هالة  )اجل��زائ��ر(،  ال�سرع  فتيحة 

اللوزي  جمد  )الأردن(،  اجل��ربي 

)لبنان(،  حوري  اأحمد  )الأردن(، 

عبدال�له  )لبنان(،  عي�سى  حممد 

عبداحلليم )م�سر(.

�سفر  بطاقات  تقدمي  يتم  �سوف 

حل�سور  للرابحني  القامة  ونفقات 

للمنتدى  الثامن  ال�سنوي  املوؤمتر 

فيني�سيا  ف��ن��دق  يف  يعقد  ال���ذي 

انركونتيننتال يف بريوت يف 17-16 

ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2015.

قمة »عين ىلع األرض« توفر البيانات لصناعة القرارات 
وتحقيق أجندة التنمية املستدامة 2030

اختتمت الدورة الثانية من قمة »عني على الأر�ض«، التي 

الوفود  بالتزام  )اأكتوبر(،  الأول  ت�سرين   8  �  6 يف  اأقيمت 

الآليات والتو�سيات والإجراءات  امل�ساركة تنفيذ عدد من 

العملية، ب�ساأن توفري البيانات والطلب عليها، والظروف 

�سناعة  لدعم  بالغة  باأهمية  تت�سم  والتي  لها،  املواتية 

القرار ب�سورة واعية وحتقيق اأجندة التنمية امل�ستدامة 

ل�سنة 2030. 

وقد �سلطت القمة ال�سوء على الدور الهام لعلم املواطن، 

ومت التفاق على اأن يوؤ�س�ض حتالف »عني على الأر�ض« 

تفعيل  ملوا�سلة  املواطن،  علم  ملجموعات  عامليًا  ائتافًا 

التي  املجالت  يف  جديدة  بيانات  اإن�ساء  �سبيل  يف  دورها 

تت�سمن فجوات وا�سحة.

البيئة  لهيئة  العامة  الأمينة  املبارك،  رزان خليفة  وقالت 

على  »عني  حلركة  املوؤ�س�سني  ال�سركاء  اأحد  اأبوظبي،  يف 

امل�سي  يف  بالغة  اأهمية  القمة  نتائج  »تكت�سب  الأر���ض«: 

قدمًا بروؤية »عني على الأر�ض« الرامية لبناء عامل تعمل 

اإىل  والقت�سادية،  والجتماعية  البيئية  املعلومات  فيه 

من  القرارات  حت�سني  على  املواطنني،  م�ساركة  جانب 

اأجل حتقيق التنمية امل�ستدامة«. 

وكان اعتماد اأجندة التنمية امل�ستدامة ل�سنة 2030 خال 

اجلمعية العمومية لاأمم املتحدة يف نيويورك موؤخراً قد 

ح�سد اهتمامًا ملمو�ساً يف مواجهة التحدي الهائل ب�ساأن 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  لر�سد  الازمة  البيانات  توفري 

ال�سركاء  بني  امل��ع��ارف  وم�ساركة  عاملي،  نطاق  على 

الرئي�سيني املعنيني بتنفيذ الأجندة.

هيئة البيئة  �  اأبوظبي ع�ضو يف »اأفد« 
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»جنرال إلكتريك« يف موسوعة غينيس إلنشاء محطات طاقة يف وقت قياسي

واملدير  الرئي�ض  تون�ض،  بن  �سفيان  اأك��د 

اإل��ك��ري��ك«  »ج���رال  ل�سركة  التنفيذي 

مع  اجتماعه  خال  اأفريقيا  �سرق  �سمال 

اأن  القاهرة،  يف  ال�سركة  مقر  يف  �سحفيني 

لتوليد  حمطات  باإن�ساء  قامت  ال�سركة 

يدخل  اأن  ميكن  قيا�سي  وق��ت  يف  الطاقة 

القيا�سية.  لاأرقام  »غيني�ض«  مو�سوعة 

العالية  ال��روح  لول  ليحدث  يكن  مل  وهذا 

التي  الكهرباء  اأن  اإىل  م�سرياً  للمهند�سني، 

من  املئة  يف   30 متثل  الآن  ال�سركة  تنتجها 

 40 ا�ستخدام  امل�سريني، وتغطي  ا�ستهاك 

مليون م�سري. 

وعقب انتهاء الجتماع، مت تنظيم زيارة اإىل 

اأحدث  على  للتعرف  القاهرة  �سرق  موقع 

جمال  يف  ا�ستخدامها  يتم  التي  التقنيات 

كل  ينتج  توربينني  املوقع  وي�سم  الطاقة. 

من  ويعدان  كهرباء  ميغاواط   25 منهما 

اأحدث التوربينات املوجودة يف م�سر، حيث 

يتم التغيري بينهما بنظام ذكي متطور. 

جرنال اإلكرتيك ع�ضو يف »اأفد«

»الترابة الوطنية« 
تقدم جائزة املشروع 

الهندسي األخضر
م�ضاريع  لأف�ضل  اجلوائز  توزيع  مت 

الهند�ضة  ط��اب  قدمها  خ�ضراء 

�ضمال  جامعات  من  املتخرجون 

لبنان، بالتعاون بني �ضركة الرتابة 

يف  املهند�ضني  ونقابة  الوطنية 

الرتابة  �ضركة  وقدمت  ال�ضمال. 

الوطنية جائزتني ماليتني لأف�ضل 

امل�ضاريع  ف��ئ��ة  يف  م�����ض��روع��ني 

املراعية للبيئة. وقد جاء يف املرتبة 

عبدالرحمن  املهند�ص  الأوىل 

بقيمة  جائزة  نال  الذي  هرمو�ص 
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قمر  املهند�ضة  وف���ازت  دولر( 

وقيمتها  الثانية  باجلائزة  النابو�ص 

دولر(   1300( ل��رية  مليون   2

اللبنانية.  اجلامعة  من  وكاهما 

التي   لل�ضركة  �ضكرهما  عن  واأعربا 

اإىل  اأكرث  التوجه  على  �ضجعتهما 

البيئة  تراعي  التي  امل�ضاريع  تطوير 

وحمايتها.

الداري،  ال�ضركة  مدير  وال��ق��ى 

فيها  متنى  كلمة  ح��داد  روج��ي��ه 

جلميع الطاب املتخرجني مرحلة 

يف  واع��د  م�ضتقبل  لبناء  جديدة 

هذا  نقل  ومت  املهنية.  حياتهم 

احلدث مبا�ضرًة اإىل اأكرث من 8000 

مهند�ص على التطبيق الإلكرتوين 

اخلا�ص بالنقابة.

�ضركة الرتابة الوطنية ع�ضو يف »اأفد«

»غلفتينر« تحصل ىلع جائزة غولدن هيلم للتميز

�ضركة  اأكرب  »غلفتيرن«،  عام  مدير  ريت�ضاردز،  بيرت  ت�ضلم 

اإدارة  يف  متخ�ض�ضة  اخلا�ص  للقطاع  مملوكة  م�ضتقلة 

املوانئ على م�ضتوى العامل، جائزة »غولدن هيلم« للتميز 

البحري  النادي  يقدمها  التي  والت�ضدير،  التجارة  فئة  عن 

الدويل يف ال�ضارقة.

وقال ريت�ضاردز: »�ضّجلت غلفتيرن منوًا ثابتًا خال العقد 

ا�ضتثنائية  التحديد  وجه  على   2015 �ضنة  وكانت  املا�ضي، 

حمطة  افتتاح  يف  متثل  بارزًا  اإجن��ازًا  حققت  اإذ  لل�ضركة، 

 35 ملدة  ت�ضغيل  امتياز  مع  فلوريدا  يف  كانافريال  حاويات 

عامًا«.

واأ�ضاف: »لقد رّكزنا جهودنا على تطوير القطاع البحري 

امل�ضتوى  رفيعة  بعمليات  القيام  خال  من  املنطقة  يف 

�ضرورنا  دواعي  ملن  واإنه  العاملية.  املعايري  اأعلى  مع  تتوافق 

اأن حتظى جهودنا احلثيثة بتقدير نظرائنا يف القطاع عرب 

هذه اجلائزة القّيمة«.

املاحة  يف  عامًا   12 على  تزيد  خربة  ريت�ضاردز  وميتلك 

املوانئ  واإدارة  الت�ضغيلية  العمليات  يف  عامًا  و28  البحرية 

من  الوا�ضعة  خرباته  اأّهلته  وقد  احلاويات.  وحمطات 

حتظى  التي  املميزة  ال�ضمعة  بناء  يف  حموري  دور  للعب 

كفاءاتها  ت�ضدير  من  ال�ضركة  ومتكني  »غلفتيرن«،  بها 

واإنتاجيتها اإىل العامل.

غلفتيرن ع�ضو يف »اأفد«

محمد البواردي يتسلم جائزة IUCN للمحافظة ىلع األنواع

ق��دم الحت��اد ال��دويل 

الطبيعة  حل��م��اي��ة 

بيرت  »���ض��ري  ج��ائ��زة 

التقديرية  �ضكوت« 

للمحافظة على الأنواع 

اأح��م��د  حم��م��د  اإىل 

الع�ضو  ال���ب���واردي، 

البيئة  لهيئة  املنتدب 

اأول  وهو  اأبوظبي.   –
املنطقة  يف  �ضخ�ضية 

ي��ح�����ض��ل ع��ل��ى ه��ذه 

حتمل  التي  اجل��ائ��زة 

يف   SSC املتخ�ض�ضة  الأنواع  بقاء  للجنة  رئي�ص  اأول  ا�ضم 

الحتاد الدويل.

الدويل  لاحتاد  العامة  املديرة  اأندر�ضن،  اإينغر  وقالت 

ملعايل  تكرميًا  اجلائزة  هذه  »متثل  الطبيعة:  حلماية 

جهود  يف  وامللهم  القيادي  دوره  على  البواردي  حممد 

عدة،  �ضنوات  مدى  على  الإم��ارات  دولة  يف  احلماية 

ب�ضفته الع�ضو املنتدب 

اإدارة  جمل�ص  وع�ضو 

ونائب  البيئة،  هيئة 

اأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

بن  حممد  ���ض��ن��دوق 

على  للمحافظة  زاي��د 

ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة، 

جمل�ص  رئي�ص  ونائب 

ال�����ض��ن��دوق  اإدارة 

على  للحفاظ  ال��دويل 

احلبارى«.

ويراأ�ص البواردي اأي�ضًا 

اأبوظبي لتطوير التكنولوجيا وجلنة و�ضع وتنفيذ  جلنة 

كما  اأبوظبي.  اإمارة  يف  والزراعية  املائية  ال�ضرتاتيجية 

الإمارات،  دولة  يف  الدفاع  وزارة  وكيل  من�ضب  ي�ضغل 

للتنمية،  مبادلة  �ضركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ونائب 

ونائب رئي�ص جمل�ص اإدارة �ضركة »دولفني للطاقة«.

هيئة البيئة �  اأبوظبي ع�ضو يف »اأفد«
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ذكر تقرير ل�سركة نفط الهال باأنه 

يتعذر اإيجاد �سيغة مثالية للعاقة 

النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأو  تراجع  بني 

وارتفاع الطلب، ف�سًا عن �سعوبة 

تتحرك  التي  الأ�سا�سيات  حتديد 

بفعل  اإما  مبوجبها،  النفط  اأ�سعار 

معدلت  تراجع  اأو  الإنتاج  ارتفاع 

النتاجي  النتاجي وغري  ال�ستهاك 

م�سادر  لتعدد  واإم��ا  العامل،  حول 

يتجاوز  مبعدل  وزي��ادت��ه  النتاج 

الطلب  منو  يف  الطبيعة  ال��زي��ادة 

على النفط، وتوجه الدول احلديثة 

اأوًل  الذاتي  الكتفاء  نحو  النتاج 

اإىل  لان�سمام  ال�ستعداد  ثم  ومن 

نادي املنتجني وامل�سدرين.

وتظهر املوؤ�سرات الأ�سا�سية لأ�سواق 

ال�سادرة  والتقارير  العاملية  النفط 

عن وكالة الطاقة الدولية اأن الطلب 

ب�سكل  يت�سارع  النفط  على  العاملي 

ملحوظ متجاوزاً جميع التوقعات، 

اإىل  اليومي  الطلب  �سقف  لي�سل 

حدود 94 مليون برميل حتى نهاية 

النمو  هذا  وياأتي  احلالية،  ال�سنة 

مبا�سرة  كنتيجة  الأوىل  بالدرجة 

للنفط  املتداولة  الأ�سعار  لنخفا�ض 

للربميل  دولراً   115 م�ستوى  من 

للربميل  دولراً   45 م�ستوى  اإىل 

يف   ،2015 من  الثالث  الربع  خال 

امل�سادر  فيه  ترجح  ال��ذي  الوقت 

�سيبقى  »اأوب���ك«  اإن��ت��اج  اأن  كافة 

فوق 31 مليون برميل يوميًا خال 

زيادة  يعني  وهذا  املقبلة،  الأ�سهر 

ال�ستهاك  يف  وارتفاعًا  املعرو�ض  يف 

دون  من  الإنتاجي  وغري  الإنتاجي 

التاأثري اإيجابًا على الأ�سعار املتداولة 

للنفط يف ال�سواق العاملية.

ارتفاعًا  املتداولة  البيانات  واأظهرت 

املحلي  ال�ستهاك  م��وؤ���س��رات  يف 

ال�سنة  خال  ال�سعودية  يف  للنفط 

 2.7 متو�سط  اإىل  لت�سل  احلالية 

بالتوازي  يوميًا،  برميل  مليون 

اإنتاجها  زي��ادة  اإىل  موؤ�سرات  مع 

خال  املئة  يف   6 بن�سبة  اخلام  من 

الربع الثاين من هذه ال�سنة وعلى 

الطلب  لتلبية  �سنوي،  اأ�سا�ض 

ح�سة  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  امل��ح��ل��ي 

اخلارجية  الأ�سواق  اإىل  ال�سادرات 

مايني   7 ح��دود  عند  بقيت  التي 

وميكن  كمتو�سط.  يوميًا  برميل 

غالبية  على  امل�سار  ه��ذا  تطبيق 

اأم  منتجة  اأكانت  �سواء  العامل  دول 

الجتاه  ف��اإن  وبالتايل  م�ستهلكة. 

�سينتج  ال�ستهاكي  الطلب  اإىل 

اآليات  على  لها  ح��دود  ل  حتديات 

العر�ض والطلب، و�سي�سيف املزيد 

اأ�سعار  اإىل  للو�سول  التحديات  من 

عن  ف�سًا  ال�����س��وق،  يف  ال��ت��وازن 

الطلب  منو  يحدثها  تي  ال  ال�سرار 

واملخاطر  الإنتاجي  ال�ستهاكي غري 

النفط  اأ���س��ع��ار  فر�ستها  ال��ت��ي 

الدول  اقت�ساديات  على  املتدهورة 

اقت�ساديات  وعلى  حاليًا  املنتجة 

امل�ستهلكني خال الفرة املقبلة.

نفط الهال ع�ضو يف »اأفد«

نفط الهالل: أسعار النفط املتدهورة تعزز الطلب غير االنتاجي

ل�ضركة  التابع  املعايرة  خمترب  اعتماد  مت 

ال�ضناعات الثقيلة وبناء ال�ضفن »هاي�ضكو« 

لعتماد  الأم��ريك��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  ل���دى 

القيا�ضية  للموا�ضفة  وف��ق��ًا  املختربات 

  ISO / IEC 17025: 2005 الدولية  

متكامًا  ج��زءًا  املعايرة  خمترب  ويعترب 

يف  تاأ�ضي�ضه  ومت  هاي�ضكو.  �ضركة  من 

الداخلية  املعايرة  خدمات  لتوفري  البداية 

بهدف دعم خمتلف العمليات وامل�ضاريع 

اأنظمة  لأح��دث  وفقًا  لل�ضركة،  التابعة 

املخترب  اأ�ضبح  وقد  العاملية.  اجلودة  اإدارة 

من  الكويت  دول��ة  يف  لامتياز  مركزًا 

حيث قدرته على توفري جمموعة وا�ضعة 

للعماء،  واملعايرة  الفح�ص  خدمات  من 

من خال نخبة من املهند�ضني والفنيني 

واأحدث  العالية  الكفاءة  ذوي  املدربني 

للمعايري  طبقًا  الرئي�ضية  املعايرة  معدات 

جمموعة  يقدم  وهو  الدولية.  واملقايي�ص 

واملعايرة،  الفح�ص  خدمات  من  وا�ضعة 

ف�ي  اأو  املخترب  داخل  اإجراوؤها  ميكن  التي 

املوقع اإذا لزم الأمر. 

هاي�ضكو ع�ضو يف »اأفد«

HEISCO مختبر
بمواصفات عاملية

الحفاظ ىلع التراث الثقايف يف جبل موسى

مت اإطاق م�ضروع ترميم 

على  الرومانية  الآث���ار 

جبل  حممية  اأرا���ض��ي 

ع��دة  �ضمن  م��و���ض��ى، 

ال�ضفارة  متّولها  م�ضاريع 

ب��ريوت  يف  الأم��ريك��ي��ة 

على  احلفاظ  اأج��ل  من 

الرتاث الثقايف الرائع يف 

التنمية  وتعزيز  لبنان 

القت�ضادية من خال دعم قطاع ال�ضياحة.

قدمته  التي  الدعم  اأن  اإىل  باملنا�ضبة  كلمته  يف  هيل  ديفيد  الأمريكي  ال�ضفري  واأ�ضار 

املجموعات املحلية، ويقظة ال�ضكان املحليني، كانا كفيلني بحماية قيمة هذه املواقع 

وعدم خ�ضارتها. 

جمعية حماية جبل مو�ضى ع�ضو يف »اأفد«

»حماية البيئة« تؤكد أهمية جهود 
الكويت ملكافحة تغير املناخ

نّوهت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة باأهمية ما تبذله دولة الكويت من جهود يف 

قطاعات  يف  الرئي�ضية  م�ضادرها  من  الغازية  النبعاثات  وتقليل  املناخ  تغري  مكافحة 

اإنتاج الطاقة واملوا�ضات والنفط.

بهزاد  جنان  اجلمعية  يف  والأن�ضطة  الربامج  ومديرة  الإدارة  جمل�ص  ع�ضو  وقالت 

مكافحة  يف  ال��دويل  املجتمع  من  ج��زءًا  تكون  اأن  الإمكان  قدر  حتاول  الكويت  اإن 

ظاهرة تغري املناخ، لأنها ق�ضية تواجه خمتلف دول العامل وتتطلب جهودًا م�ضرتكة 

ملواجهتها.

املو�ضع  التح�ضريي  الوطني  الجتماع  يف  �ضاركت  اجلمعية  اأن  بهزاد  واأ�ضافت 

الأول  كانون  يف  باري�ص  يف  املناخ  تغري  قمة  يف  الكويتية  للم�ضاركة  لاعداد  الثاين 

)دي�ضمرب( املقبل مب�ضاركة قادة العامل.

واأ�ضارت اإىل حاجة الكويت ملزيد من اجلهود ولدعم املجتمع الدويل وزيادة امل�ضاهمات 

التكنولوجية املنا�ضبة ملواجهة تغري املناخ واحلد منه وبناء قدرات حملية، و�ضوًل اإىل 

بيئة منا�ضبة واآليات عمل للتكيف والتخفيف من هذه الظاهرة.

اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�ضو يف »اأفد«
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أخبار أفد

اأعلنت اجلامعة المريكية يف بريوت 

و16  اأ�ستاذاً   60« اأن  لها  بيان  يف 

عمل  فريق  �سكلوا  وطالبًا  موظفًا 

بهدف  اجلامعي  امل�ستوى  على 

بعدما  النفايات،  اأزم���ة  معاجلة 

وعلى  العا�سمة  �سوارع  يف  تراكمت 

مطمر  اإغاق  نتيجة  النهر  �سفاف 

لدى  خطة  غ��ي��اب  وم��ع  الناعمة 

اأ�سواأ  اليوم  يعترب  ما  يف  احلكومة، 

اأزمة نفايات يف تاريخ لبنان«.

خربة  ميلكون  اأف��راداً  الفريق  ي�سم 

باإدارة  املتعلقة  احلقول  يف  وا�سعة 

ال��ه��واء  ت��ل��وث  ومنها  ال��ن��ف��اي��ات، 

النفايات  واإدارة  وامل��ي��اه  وال��رب��ة 

العامة  وال�سحة  والكيمياء  ال�سلبة 

يجتمع  وه��و  املعدية.  والأم��را���ض 

الأزم���ة  لتقييم  دوري  ب�سكل 

وحلولها. 

اأن  اأي حل يجب  اأن  ويعترب الفريق 

اإنتاج  تخفي�ض  مبادىء  يت�سمن 

النفايات واإعادة ا�ستخدامها واإعادة 

الت�سميد  اإىل  بالإ�سافة  تدويرها، 

مطامر  يف  وال��ط��م��ر  ال��ع�����س��وي، 

�سحية اأو احلرق يف حمارق مراقبة 

ويجب  اأخ���ري.  كحل  وم�سبوطة 

ممار�سات  بني  احللول  ت��وازن  اأن 

وذات  للبيئة  وم��ف��ي��دة  عملية 

اإجتماعيًا.  ومائمة  معقولة  كلفة 

احلل  »فكرة  اأن  اىل  الفريق  واأ�سار 

اأن  املوحد مل�سكلة النفايات ل ميكن 

تعمل بفاعلية على جميع ال�سعد. 

خطة  الفريق  يقدم  لذلك،  ونتيجة 

لإدارة  ال��وط��ن��ي  امل�ستوى  على 

على  يعمل  يزال  ل  فيما  النفايات، 

تف�سيل خمتلف م�ستويات تطبيق 

احللول«.

 اجلامعة الأمريكية 

 يف بريوت  ع�ضو يف »اأفد«

فريق من الجامعة األميركية يف بيروت لحلول إدارة النفايات

ت�رشين الثاين/كانون الأول 2015

مركز  يف  اخل�����س��راء«  »اخل��ي��م��ة  ع��ق��دت   

ثقافية  اأم�سية  قطر  يف  البيئة  اأ�سدقاء 

توعوية حتت عنوان »التخييم بني الوعي 

جهات  من  العديد  مب�ساركة  واملتطلبات«، 

ووزارة  البيئة  وزارة  مثل  الخت�سا�ض 

البلدية والتخطيط العمراين واإدارات املرور 

املدين  والدفاع  ال�سواحل  وخفر  والدوريات 

الإعامية،  واملوؤ�س�سات  الداخلية  وزارة  يف 

وذلك للحديث حول الدور الذي ت�سطلع به كل منها يف ما يتعلق بالتخييم. 

وقد نوق�ست عدة حماور �سملت �سروط التخييم وواجبات املخيمني واأمن 

و�سامة املخيمات والبيئة املحيطة بها والتخل�ض الآمن من املخلفات. 

رئي�ض  احلجري،  �سيف  الدكتور  وحتدث 

جمل�ض اإدارة مركز اأ�سدقاء البيئة، عن اإرث 

والنف�سية  الجتماعية  واأبعاده  التخييم 

بيئته،  جتاه  الإن�سان  و�سلوك  وحتدياته 

املخيمني  جميع  التزام  �سرورة  اإىل  داعيًا 

البيئة  على  واملحافظة  التخييم  ب�سروط 

املهم  ال��دور  وتناول  باملخيمات.  املحيطة 

مو�سم  خال  املدين  للدفاع  العامة  لاإدارة 

)نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  من  الأول  يف  التخييم  مو�سم  وينطلق  التخييم. 

وينتهي يف 31 اآذار )مار�ض( 2016 .

مركز اأ�ضدقاء البيئة يف قطر ع�ضو يف »اأفد«

»الخيمة الخضراء« القطرية: توعية حول التخييم املسؤول

حلماية  امللكية  اجلمعية  نظمت 

مع  بالتعاون  الأردن  يف  الطبيعة 

الأردن��ي��ة  الإ�ضكندنافية  اجلمعية 

الغابة  يف  ال��ع��امل«  »نظفوا  حملة 

الدنانري  اأم  بلدة  يف  الإ�ضكندنافية 

زيادة  بهدف  وذل��ك  البقعة.  مبنطقة 

الوعي املجتمعي ب�ضرورة احلفاظ على 

البيئة نظيفة حاليًا ولاأجيال القادمة.

»اأح��ث  رع��د:  ماجدة  الأم��رية  وقالت 

على  الأردن  و�ضيوف  املواطنني  جميع 

امل�ضاعدة يف احلفاظ على بلدنا اجلميل 

نظيفًا وخاليًا من النفايات«.

على  امللكية  اجلمعية  حر�ضت  وق��د 

�ضمن  الأردن،  يف  احلملة  هذه  تنظيم 

كل  فيها  ي�ضارك  التي  العاملية  احلملة 

حول  �ضخ�ص  مليون   35 نحو  ع��ام 

العامل.

وقال املدير العام للجمعية يحيى خالد: 

»نحن فخورون بامل�ضاركة يف هذا النوع 

رفع  يف  ت�ضاهم  التي  الأن�ضطة  من 

على  احلفاظ  باأهمية  الوعي  م�ضتوى 

كبري  اأثر  من  لها  ما  اإىل  اإ�ضافة  البيئة، 

جدًا يف احلد من التلوث«. 

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�ضو يف »اأفد«

الجمعية امللكية لحماية الطبيعة يف حملة »نظفوا العالم«
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بذور إيكاردا من القبو القطبي
إلى لبنان واملغرب

لبنان  يف  ثمينة«  »ب��ذور  ت�ضليم  مت 

ال��دويل  املركز  ك��ان  م��وؤخ��رًاً،  واملغرب 

اجلافة  املناطق  يف  الزراعية  للبحوث 

اأر�ضلها �ضابقًا للحفظ يف قبو  )اإيكاردا( 

�ضفالبارد  اأرخبيل  يف  العاملي  البذور 

تطوير  يف  ت�ضاهم  اأن  ويوؤمل  القطبي. 

لتلبية  املحا�ضيل  من  جديدة  �ضالت 

مواجهة  يف  الغذاء  على  العاملي  الطلب 

تغري املناخ.

ترعاها  ال��ت��ي  ال��ب��ذور  ه��ذه  وتعترب 

اإن  اإذ  عامليًا،  هامة  جمموعة  »اإيكاردا« 

65 يف املئة منها �ضالت فريدة واأقارب 

والبقوليات  احلبوب  من  لأن��واع  برية 

والأعاف. وقد اكت�ضبت هذه الأ�ضناف 

طوال  طبيعيًا  قوية  مورثات  القدمية 

والتكيف،  ال�ضمود  من  ال�ضنني  اآلف 

ق��درة  لتقوية  قيمًا  م����وردًا  فباتت 

تغريات  مع  ال�ضمود  على  املحا�ضيل 

املناخ.

وتتاألف ال�ضحنة التي اأفرغت يف الرباط 

 38 حتوي  �ضندوقًا   128 من  وب��ريوت 

والقمح  والفول  الأعاف  من  عينة  األف 

واأق��ارب  واحلم�ص  والعد�ص  وال�ضعري 

برية حلبوب وبقول رئي�ضية.

اإىل  �ضعبًا  ال��و���ض��ول  اأ�ضبح  بعدما 

اجلينات  بنك  يف  املخزونة  احلبوب 

التابع لإيكاردا يف حلب ب�ضبب الأحداث 

املربد  التخزين  زال  ما  حيث  ال�ضورية، 

بال�ضراكة  اإيكاردا  طلبت  �ضاريًا،  للبذور 

مع �ضندوق املحا�ضيل العاملي ا�ضرتجاع 

ق�ضم من البذور املخزنة يف قبو �ضفالبارد 

ملوا�ضلة  ال�ضمايل،  القطب  منطقة  يف 

حول  امل��زارع��ني  على  التوزيع  خدمة 

مهمة  من  حيوي  جانب  وهذا  العامل. 

يف  ودوره  لإيكاردا  التابع  اجلينات  بنك 

وتوزع  العاملي.  الغذائي  الأمن  تر�ضيخ 

على  عام  كل  عينة  األف   25 نحو  اإيكاردا 

�ضركات ومنظمات زراعية.

�ضحنة  م��ن  عينة  ك��ل  ت���زرع  و���ض��وف 

لإكثار  اإي��ك��اردا،  مرافق  يف  �ضفالبارد 

البذور و�ضّد النق�ص يف املخزون، متهيدًا 

البذور  قبو  اإىل  بع�ضها  واإعادة  لتوزيعها 

العاملي يف �ضفالبارد حلفظها من جديد.

ايكاردا ع�ضو يف »اأفد«

الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة  اأبوظبي،  يف  ال�سحة  هيئة  اأطلقت 

امليزات  من  ع��دداً  ي�سم  الذي  املحدث  تطبيقها  الم��ارة،  يف  ال�سحية 

تكن  مل  خدمات  تقدمي  يف  وي�ساهم  ال�ستخدام،  ال�سهلة  اجلديدة 

اإذ  الهيئة،  لدى  العماء  خدمة  مراكز  زي��ارة  خال  من  اإل  متوافرة 

اأ�سبحت هذه اخلدمات متاحة للجمهور ب�سغطة زر.

هذا  »يهدف  اخلييلي:  خمي�ض  مغري  الدكتور  الهيئة  رئي�ض  وق��ال 

التطبيق اإىل مد ج�سور التوا�سل مع املجتمع وحت�سني نوعية اخلدمات 

املقدمة وال�ستجابة ال�سريعة حلاجات الأفراد«.

ق�سمًا  التطبيق  يت�سمن  لاأفراد،  املقدمة  اخلدمات  اإىل  وبالإ�سافة 

الرعاية  جمال  يف  للعاملني  قيمة  معلومات  لتوفري  م�سمماً  مهنيًا 

ال�سحية، مع عدد من امليزات الفنية التي متكنهم من تقدمي طلبات 

اأو حتى نقل  اأو احل�سول على �سهادات ح�سن ال�سرية  حجز المتحان 

الراخي�ض املهنية الطبية.

هيئة ال�ضحة  �  اأبوظبي ع�ضو يف »اأفد«

 خدمات هيئة الصحة يف أبوظبي
يف تطبيق للهواتف الذكية

وهاربن  ال�ضعودية  باور  اأكوا  �ضركة  ي�ضم  حتالفًا  دبي  وكهرباء  مياه  هيئة  اختارت 

من  الأوىل  املرحلة  لبناء  الأمريكية،   NRG و  الفرن�ضية  واأل�ضتوم  ال�ضينية  اإلكرتيك 

امل�ضتقل،  املنتج  نظام  وفق  النظيف،  الفحم  من  الكهرباء  لإنتاج  »ح�ضيان«  جممع 

حيث �ضتكون هيئة كهرباء ومياه دبي امل�ضاهم الرئي�ضي بح�ضة 51 يف املئة.

بليون   1.4 متويل  و�ضيتم  دولر،  بليون   1.8 امل�ضروع  من  الأوىل  املرحلة  و�ضتكلف 

دولر عرب قرو�ص من �ضركات متويل �ضينية وبنوك عاملية.

اأكوا باور ع�ضو يف »اأفد«

 »أكوا باور« ضمن تحالف دولي 
إلنتاج كهرباء من الفحم النظيف يف دبي

بلدية أبوظبي تطور شبكات صرف مياه األمطار

تنفيذ  اأبوظبي  مدينة  بلدية  تعتزم 

مياه  �ضرف  �ضبكات  تطوير  م�ضروع 

خال  اأبوظبي  جزيرة  داخ��ل  الأمطار 

هذا  .ويعزز   2016 �ضنة  من  الأول  الربع 

ب�ضبكة  التحتية  البنية  مكونات  امل�ضروع 

ال�ضحي  ال�ضرف  خطوط  من  متطورة 

مع  يتنا�ضب  مبا  الأمطار،  مياه  و�ضرف 

رقعة  وات�ضاع  والتطور  التنمية  حجم 

ت�ضهدها  التي  ال�ضاملة  والنه�ضة  املن�ضاآت 

اأبوظبي على ال�ضعد كافة.

يهدف امل�ضروع اىل معاجلة اأماكن جتمع 

لأماكن  حلول  واإيجاد  الأم��ط��ار،  مياه 

طريق  ع��ن  ال�ضبكة  يف  النقطاعات 

ي�ضاهم  مما  القائمة،  بال�ضبكة  ربطها 

الأماكن.  تلك  يف  الفي�ضانات  تايف  يف 

و�ضيتم اإن�ضاء خطوط �ضبكات جديدة يف 

ب�ضبكات  املزودة  غري  امل�ضتحدثة  الأماكن 

اىل  بالإ�ضافة  الأمطار،  ملياه  ت�ضريف 

تطوير خطوط ال�ضبكة القدمية لتتنا�ضب 

مع الحتياجات احلالية وامل�ضتقبلية.

للم�ضروع،  الفنية  امل��وا���ض��ف��ات  وع��ن 

خدمة  على  يعمل  اأنه  البلدية  اأو�ضحت 

مياه  ل�ضرف  القائمة  ال�ضبكة  اأ���ض��ول 

ت�ضم  التي  اأبوظبي  جزيرة  يف  الأمطار 

فتحة  و9.411  ت�ضريف  فتحة   42.732

جتميع و7.782 غرفة تفتي�ص و25 حمطة 

�ضخ و1.655.006 اأمتار طولية من خطوط 

مرتًاطوليًا  و42.461  ال�ضطحي،  ال�ضرف 

من خطوط ال�ضرف حتت ال�ضطحي. 

بلدية مدينة اأبوظبي ع�ضو يف »اأفد«
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�أبوظبي  ـ  »البيئة والتنمية«  

�ضهدت دولة �لإمار�ت خالل �لعقود �لقليلة �ملا�ضية 

وتو�ضعًا  �ملجالت،  خمتلف  يف  ملحوظًا  تطورً� 

لذ�  �ل�ضكان.  عدد  يف  كبري  منو  جانب  �إىل  كبريً�،  ح�ضريًا 

�لتنموية،  �عتبار�تها  يف  �خل�ضر�ء«  »�لأجــنــدة  �أدخلت 

لت�ضاعدها على �إد�رة مو�ردها بكفاءة عالية تعود بالنفع على 

�لقت�ضاد و�لبيئة معًا. و�أدى ذلك �إىل تطوير �ضيا�ضات وخطط 

تنموية بد�أ �لعمل مبعظمها وبع�ضها يف طور �لتنفيذ.

�لعديد  وتنفيذ  �إطالق  مت  �لبيئية،  �لتحديات  مو�جهة  يف 

من �ملبادر�ت لرت�ضيد �ل�ضتهالك و�إيجاد حلول عملية لتنويع 

�إىل   ،2021 �ضنة  بحلول  �لإمارت،  وتهدف  �لطاقة.  م�ضادر 

�ملتجددة،  �ملو�رد  ��ضتخد�م  عرب  �لطاقة  ��ضتهالك  من  �حلد 

وتنفيذ قو�نني بناء م�ضتد�مة من خالل برنامج »��ضتد�مة«. 

وقطعت �إمارة �أبوظبي �ضوطًا كبريً� يف جمال �إد�رة �ملو�رد 

�إ�ضر�ك  خالل  من  م�ضتد�م  ب�ضكل  و��ضتخد�مها  �لطبيعية 

�ملدن  منظمة  باختيار  �جلهود  هذه  وُتوجت  كافة.  �جلهات 

و�لعو��ضم �لإ�ضالمية ومركز �لتعاون �لأوروبي �لعربي مدينة 

�أبوظبي عا�ضمة للبيئة �لعربية ل�ضنة 2015.

كفاءة التبريد واإلضاءة
�أبوظبي عليها حاليًا م�ضروع خف�ض  من �ملبادر�ت �لتي تعمل 

ر  ويطوِّ و�لتكييف.  �لتربيد  عمليات  يف  �لكربون  �نبعاثات 

لأنظمة  �ضاملة  خطة  ــارة  �لإم يف  �لتنفيذية  جهاز�ل�ضوؤون 

يف  �لطاقة  ��ضتهالك  خف�ض  على  ت�ضاعد  �أن  يتوقع  �لتربيد 

تبني  مت  ما  و�إذ�  �ملئة.  يف  و40   30 بني  ترت�وح  بن�ضبة  �ملباين 

�لإمكانات  فاإن  �ملاأمول،  وبال�ضيناريو  كامل  ب�ضكل  �مل�ضروع 

��ضتهالك  �إجمايل  من  �ملئة  يف   14 �ضتمثل  للتوفري  �لتقنية 

 )2025  -2016( �ضنو�ت  ع�ضر  وخالل  �لطاقة.  من  �أبوظبي 

جمال  يف  �لدعم  خف�ض  من  �لوفر  �إجمايل  ي�ضل  �أن  ميكن 

�لتربيد �إىل 8.7 بليون دولر، منها 6.5 بليون دولر وفر على 

على  عالوة  �مل�ضتهلكني.  على  دولر  بليون  و2.2  �حلكومة 

ذلك، �ضتوؤدي هذه �ملبادرة �إىل خف�ض �أكرث من 10 ماليني طن 

من �نبعاثات غاز ثاين �أوك�ضيد �لكربون �لتي ت�ضاهم يف تغري 

�ملناخ �لعاملي، كما �ضتقلل من �مللوثات �لأخرى يف �لهو�ء.

�لإ�ضاءة  ملنتجات  �لمار�تي  �لنظام  م�ضروع  �أي�ضًا  هناك 

هذ�  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��ضة  �أظهرت  وقد  عليها.  و�لرقابة 

يف  للطاقة  �ملوفرة  �لإ�ضاءة  معد�ت  ��ضتخد�م  �أن  �خل�ضو�ض 

توفري  يف  �لثانية  �ملرتبة  يحقق  �أن  �ضاأنه  من  �لإمــار�ت  دولة 

معاجلة  حاليًا  وتتم  و�لتكييف.  �لتربيد  عمليات  بعد  �لطاقة 

�أبوظبي وعلى  �أخرى يف  مو�ضوع �لتربيد من خالل م�ضاريع 

�مل�ضتوى �لحتادي. لذ� تقرر �لرتكيز على معيار �لإ�ضاءة يف 

مبادرة �لب�ضمة �لبيئية.

غري  �لد�خلية  �لكهربائية  �مل�ضابيح  ��ضتبد�ل  �أن  تبني  لقد 

�لكفوءة وتطبيق �لنظام �لإمار�تي ملنتجات �لإ�ضاءة  �ضيقلالن 

من ��ضتهالك �لدولة للطاقة مبا ير�وح بني 340 و500 ميغاو�ط 

طيور النحام 

)فالمنغو( الزهرية 

يف بحرية الوثبة

خطوات نحو االستدامة
أبوظبي يف  املوارد  صون 

هيئة �لبيئة  ـ  �أبوظبي هي �ل�ضريك 

للبيئة  �لعربي  للمنتدى  �لر�ضمي 

مــوؤمتــره  يف  )�أفــــد(  و�لتنمية 

�ل�ضتهالك  حول  �لثامن  �ل�ضنوي 

�مل�ضتد�م يف �لبلد�ن �لعربية.
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 مفت�شتان من هيئة البيئة 

 يف اأبوظبي ت�شجالن بيانات

 حول اأنواع الأ�شماك

واأحجامها يف �شوق ال�شمك، 

�شمن تدابري حماية املخزون 

ال�شمكي وال�شيد امل�شتدام

لتوليد  متو�ضطة  حمطة  غلق  �لوفر  هذ�  ويعادل  �ضنويًا. 

�أ�ضهر يف �ل�ضنة.  كما �ضيوؤدي  �لكهرباء تد�ر بالغاز ملدة �ضتة 

و�مللوثات  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  خف�ض  �إىل 

�لكربيت  �أوك�ضيد  وثاين  �لدقيقة  �جل�ضيمات  مثل  �لهو�ئية 

وثاين �أوك�ضيد �لنيرتوجني، �لتي ت�ضبب �لعديد من �مل�ضاكل 

�ل�ضحية وخ�ضو�ضًا �أمر��ض �جلهاز �لتنف�ضي.

مبادرة البصمة البيئية
يف   2007 عام  �أطلقت  �لتي  �لبيئية  �لب�ضمة  مبادرة  �ضاهمت 

خف�ض معدل �لب�ضمة �لبيئية للفرد يف �لإمار�ت بنحو �لثلث 

لتحويلها  حاليًا  �حلكومة  وت�ضعى  و2014.   2006 عامي  بني 

�إىل ��ضرت�تيجية وطنية طويلة �لأمد.

وقد ��ضت�ضافت �أبوظبي يف ت�ضرين �لأول )�أكتوبر( 2015، 

�لعاملية  �ل�ضبكة  �أع�ضاء  �أبوظبي،  ـ  �لبيئة  هيئة  خالل  من 

عملية  حلول  �إيجاد  حول  �لآر�ء  ملناق�ضة  �لبيئية  للب�ضمة 

وملمو�ضة للحد من �آثار تغري �ملناخ وتقلي�ض �لب�ضمة �لبيئية.  

عليها  تعمل  �لتي  و�مل�ضاريع  �ملبادر�ت  �لهيئة  فريق  وعر�ض 

دولة �لمار�ت لتحقيق هذ� �لهدف.

م�ضتد�مة،  مدن  �إىل  بالتحّول  �أبوظبي  �هتمام  �إطار  ويف 

قمة   2015 )�أكتوبر(  �لأول  ت�ضرين   13 �إىل   11 من  ��ضت�ضافت 

منطقة  يف  �لأوىل  للمرة  �أقيمت  �لتي  �لعاملية  �لبيئة  مدن 

كل  يعقد  �لذي  �لعاملي  �حلدث  هذ�  و�ضاهم  �لأو�ضط.  �ل�ضرق 

�ألف مندوب ناق�ضو� �لق�ضايا �ملتعلقة  �أكرث من  عامني بجذب 

بت�ضييد مدن �ضديقة للبيئة و�ضط �لتحديات �لبيئية �ملحيطة. 

كما قدمت هيئة �لبيئة �لدعم لقمة »عني على �لأر�ض« �لتي 

يف  )�أكتوبر(،  �لأول  ت�ضرين   8 �إىل   6 من  �أبوظبي  يف  �أقيمت 

�لنطاق  على  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  لتحقيق  �ضعيها  �إطار 

�لوطنية  �لأجندة  خالل  من  �ملحلي  �مل�ضتوى  وعلى  �لعاملي، 

لروؤية �لإمار�ت 2021 و�أجندة �ل�ضيا�ضة �لبيئية �لعامة لإمارة 

�أبوظبي.

رؤية بيئية وميزانية مائية
�لأد�ء  لتح�ضني  مــبــادر�ت  عــدة  �أبوظبي  حكومة  �أطلقت 

�ملتجددة،  للطاقة  »م�ضدر«  مبادرة  مثل  �لإمارة،  يف  �لبيئي 

�لبيئة  هيئة  وقامت  �لطاقة.  م�ضادر  تنويع  و��ضرت�تيجية 

�لتي   ،»2030 �أبوظبي  لإمارة  �لبيئية  »�لروؤية  �إطار  بو�ضع 

�أولويات ُيعمل عليها من خالل �ضيا�ضة بيئية  حددت خم�ض 

�إد�رة  �ضملت  خم�ضية  بيئية  و��ضرت�تيجيات  �ملعامل  و��ضحة 

وتغري  �لبيولوجي  و�لتنوع  �لهو�ء  وجــودة  و�ملياه  �لنفايات 

�ملختلفة  �لقطاعات  بني  �لعالقة  �خلطط  هذه  ل  وتف�ضّ �ملناخ. 

وتاأثريها على �لبيئة. 

�لعالقة  تعزيز  على  �أبوظبي  يف  �لبيئة  هيئة  وتعمل 

على  �ملياه  �ضح  �آثــار  ومعاجلـة  و�لطاقة  �مليـاه  بني  �لوثيقة 

�لطاقة و�لقطاعات �لقت�ضادية و�لأمن �لغذ�ئي. كذلك ت�ضعى 

�إىل متديد �لعمر �لفرت��ضي للمياه �جلوفية، و�لعمل ب�ضكل 

وثيق مع �ضركائهـا يف قطاع �لزر�عة لتحديد �أف�ضل �ملمار�ضات 

�إبطاء  بهدف  وذلك  مياه.  قطرة  لكل  �لكفوء  �ل�ضتخد�م  يف 

�لأمن  �ضمان  يف  و�مل�ضاهمة  �جلوفية،  �ملياه  ��ضتنز�ف  عملية 

�ملائي و�لغذ�ئي لإمارة �أبوظبي على �ملدى �لبعيد.

�ملياه  ��ضتهالك  من  �لتقليل  �لبيئة  هيئة  وت�ضتهدف 

ت�ضعى  كما   .2030 �ضنة  بحلول  �ملئة  يف   80 بن�ضبة  �جلوفية 

�لزيادة  لتلبية  لالإمارة،  �ضاملة  مائية  ميز�نية  �عتماد  �إىل 

�لكبرية �ملتوقعة يف �لطلب على �ملياه �لتي �ضتنجم عن �زدياد 

ب�ضورة  وذلك  م�ضتقباًل،  �لقت�ضادي  و�لنمو  �ل�ضكان  عدد 

م�ضتد�مة.

وكلفت �لهيئة جامعة �لإمار�ت وجامعة ليدز يف بريطانيا 
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��ضتخد�م  كفاءة  جمال  يف  تعمل  �لتي  »ووترو�يز«  ومنظمة 

�أجل  من  ديناميكي  نهج  بتطوير  بريطانيا،  يف  ومقرها  �ملياه 

حول  �ملعرفة  وتعزيز  �أبوظبي  لإمارة  �ملائية  �مليز�نية  �إعد�د 

�لتي  �لدر��ضة،  هذه  وغاية  عليها.  و�لطلب  �ملياه  م�ضادر 

توفر  عن  مف�ضلة  �ضورة  �إعطاء  كاملة،  �ضنة  �إجر�وؤها  يتطلب 

�ملياه و��ضتهالكها يف خمتلف �لقطاعات حاليًا ويف �مل�ضتقبل.

نهج  تطوير  يف  �ملائية  �مليز�نية  �عتماد  ي�ضاهم  و�ضوف 

ي�ضجع  مما  �أبوظبي،  �إمارة  يف  �ملياه  لإد�رة  وفعال  متكامل 

�ملياه  ��ضتخد�م  وحت�ضني  ��ضتهالكها  معدل  من  �لتقليل  على 

�ملعاد تدويرها وتطبيق �إد�رة م�ضتد�مة ملو�رد �ملياه �جلوفية.

نظام ذكي لرصد الغابات
تعمل هيئة �لبيئة يف �أبوظبي على تطبيق نظام ذكي ملر�قبة 

 228 م�ضاحة  تغطي  و�لتي  لإ�ضر�فها،  �خلا�ضعة  �لغابات 

�ملعتمد  �لري  منوذج  در��ضة  يف  بالتو�ضع  وتقوم  هكتار.  �ألف 

�ملنطقة  يف  ز�يد  مدينة  من  �لقريبة  �لده�ض،  خب  غابة  يف 

لأ�ضجار  �ملائية  �لحتياجات  حول  در��ضات  و�إجر�ء  �لغربية، 

�ملياه  كميات  بدقة  حتدد  حديثة  تقنيات  با�ضتخد�م  �لغاف 

�لرتبة.  وطبيعة  نوعها  ح�ضب  �لأ�ضجار  �إليها  حتتاج  �لتي 

�لدويل  �ملركز  در��ضات  جانب  �إىل  �لدر��ضات،  هذه  وتهدف 

�لزر�عة  لإد�رة  جديدة  معايري  و�ضع  �إىل  �مللحية،  للزر�عة 

و�لغابات يف �أبوظبي.

حيث  �جلوفية،  �ملياه  با�ضتخد�م  �لغابات  ري  حاليًا  ويتم 

يف  �ملخ�ض�ضة  �ملائية  �مليز�نية  من  �ملئة  يف   11 نحو  ت�ضتهلك 

�أبوظبي. وحذرت در��ضات �لهيئة من ��ضتنفاد �ملياه �جلوفية 

�ل�ضاحلة لال�ضتخد�م يف �أبوظبي خالل 50 عامًا فقط يف حال 

��ضتمر�ر ��ضتخر�جها و��ضتهالكها من دون مر�قبة.

ما  يف  كثب  عن  �لغابات  �إد�رة  قطاع  مر�قبة  تتم  و�ضوف 

�لبيولوجي  �لتنوع  وتعزيز  �لتحتية  �لبنية  بحماية  يتعلق 

و�ملحافظة على �لإرث �لثقايف. و�ضتعتمد �لهيئة على �لنتائج 

�ملائية،  �لدر��ضات �ملتمحورة حول �لحتياجات  �لنهائية لهذه 

على �أن تدخل �أنظمة �إد�رة ري �لغابات وعد�د�ت �ملياه �لذكية 

يف قو�نني �ضارمة لإد�رة �لغابات يف �أبوظبي.

حماية الثروة السمكية
�ل�ضرت�تيجي  �ضريكها  مع  �أبوظبي،  يف  �لبيئة  هيئة  و�ضعت 

�لرئي�ضي وز�رة �لبيئة و�ملياه، برناجمًا حلماية �لرثوة �ل�ضمكية 

و�ضمان ��ضتخد�مها على نحو م�ضتد�م يف دولة �لإمار�ت.

ويعترب تناق�ض �ملخزون �ل�ضمكي م�ضكلة عاملية، �إذ ُتظهر 

�لأدّلة �أن �أعد�د �لأ�ضماك �نخف�ضت �إىل م�ضتويات خطرية يف 

تعر�ض  مع  �ملفرط،  �ل�ضيد  ب�ضبب  �ملحيطات  من  كبري  جزء 

ثلثي �ملخزون �ل�ضمكي لال�ضتغالل مبا يناهز حدود م�ضتويات 

�ل�ضتد�مة �أو يتجاوزها يف كثري من �لأحيان.

من  هامًا  عن�ضرً�  �أبوظبي  يف  �لأ�ضماك  م�ضايد  وت�ضكل 

للرزق  وم�ضدرً�  �ل�ضاحلية،  للمجتمعات  �لثقايف  �لــرت�ث 

و�لرتفيه، وعن�ضرً� رئي�ضيًا يف �لأمن �لغذ�ئي لالإمارة. وتظهر 

�لدر��ضات �أن �لإفر�ط يف ��ضتغالل م�ضايد �لأ�ضماك �أدى �إىل 

م�ضتويات  �إىل  �لرئي�ضية  �لتجارية  �لأنو�ع  خمزونات  خف�ض 

�تخاذ  يتطلب  مما  �لعاملية،  للمعدلت  وفقًا  م�ضتد�مة  غري 

�جر�ء�ت عاجلة لإنقاذه.

�لبيئة  هيئة  �أجرت  �ملا�ضية،   14 �لـ  �ل�ضنو�ت  مدى  على 

�إمارة  مياه  يف  �ل�ضمكي  �ملخزون  لتقييم  تف�ضيلية  در��ضات 

�لبحرية  �ملناطق  من  �لعظمى  �لغالبية  متثل  �لتي  �أبوظبي، 

�أن �لعديد من �لأنو�ع �لرئي�ضية �ضهد  لدولة �لإمار�ت. وتبني 

�نخفا�ضًا كبريً� خالل هذه �لفرتة، على رغم �جلهود �حلثيثة 

ومن  وحمايتها.  �لأ�ضماك  م�ضايد  لإد�رة  �لدولة  تبذلها  �لتي 

هذه �لأ�ضماك �لأنو�ع �لقاعّية �لرئي�ضية مثل �لهامور و�ل�ضعري 

تتعر�ض  �لتي  �لكنعد،  مثل  �ل�ضطحية  ــو�ع  و�لأن و�لفر�ض، 

لال�ضتغالل �ملفرط ب�ضكل يفوق حد �ل�ضتد�مة.

�أبوظبي.  مياه  يف  م�ضتقلة  در��ضات  ثالث  �لهيئة  و�أجرت 

يفوق  ب�ضكل  ��ضتغاللها  يتم  �لأقل  على  نوعًا   12 �أن  فتبني 

من  �ملئة  يف   85 من  �أكرث  متثل  وهي  �ل�ضتد�مة.  م�ضتويات 

�عتبار  وميكن  �لأ�ضماك.  و�إير�د�ت  �لتجارية  �لأ�ضماك  �أنو�ع 

دولة  يف  �ل�ضمكي  �ملخزون  و�ضع  على  موؤ�ضرً�  �لبيانات  هذه 

مياه  من  �ملئة  يف   70 متثل  �أبوظبي  �أن  �إىل  نظرً�  �لإمــار�ت، 

�لدولة يف منطقة �خلليج.

�ملخـزون  مبر�قبـة  �أبوظبي  يف  �لبيئـة  هيئة  وتقوم 

�لرئي�ضية،  �ل�ضتد�مة  موؤ�ضر�ت  من  ملوؤ�ضرين  وفقًا  �ل�ضمكـي 

و�لفر�ض  و�ل�ضعري  للهامور  �لنا�ضجة  �لأ�ضماك  ن�ضبة  �أولهما 

�لبكر،  �حليوية  كتلتها  مع  باملقارنة  �ل�ضمكي  �ملخزون  يف 

ن�ضبة  ي�ضف  �لذي  �مل�ضتد�م«  �ل�ضيد  »موؤ�ضر  هو  و�لثاين 

�إجمايل  من  م�ضتد�م  نحو  على  ��ضتغاللها  يتم  �لتي  �لأنو�ع 

■ حم�ضول �ل�ضيد. 

ري بالتنقيط يف غابة 

خب الده�س النموذجية. 

وجتري هيئة البيئة درا�شات 

ل�شتخدام تقنيات حديثة 

حتدد بدقة كميات املياه 

التي حتتاج اإليها الأ�شجار 

ح�شب نوعها وطبيعة الرتبة

ري بالأفالج

وهي قنوات تقليدية

ت�شتخدم منذ القدم



�أبوظبي  ـ  »البيئة والتنمية«  

��ضت�ضافت �أبوظبي قمة »عني على �لأر�ض« �لثانية 

مدى  على  ��ضتمرت  �لتي  �لبيئية،  �لبيانات  لتوفري 

�أيام من 6 �إىل 8 ت�ضرين �لأول )�أكتوبر( وحملت �ضعار  ثالثة 

وهي  �مل�ضتد�مة«.  �لتنمية  حتقيق  �أجل  من  و�عية  »قر�ر�ت 

و�ملجتمع  �حلكومات  تلعبه  �لذي  �لدور  على  �ل�ضوء  �ضلطت 

�لو�ضول  �ضبل  حت�ضني  يف  �ملو�طنني  وم�ضاركة  �لعلمي 

�لعامل.  يف  و�لبيئة  �ملو�رد  و�ضع  حول  �لنوعية  �لبيانات  �إىل 

�حلكومية  �ل�ضيا�ضات  و��ضعي  من   700 نحو  �لقمة  يف  �ضارك 

�خلا�ض  و�لقطاع  و�ملنظمات  �لدولية  �لوكالت  ومندوبي 

و�لأكادمييني و�ملجتمع �ملدين.

�لدعم  ح�ضد  على  �لأر�ــض«  على  »عني  حتالف  ويعمل 

ت�ضهيل  �أجل  من  �لبيئية،  �لبيانات  �إىل  للو�ضول  �لــدويل 

هيئـة  ي�ضم  وهو  �لنوعية.  �لبيانات  �إىل  �لو�ضول  عملية 

�لبيئة ـ �أبوظبي عرب مبادرة �أبوظبي �لعاملية للبيانات �لبيئية 

�ملعني  و�لفريق  للبيئة،  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  )�أجيدي(، 

�لطبيعة،  ل�ضون  �لــدويل  و�لحتــاد  �لعاملية،  �لبيئة  بر�ضد 

ومعهد �ملو�رد �لعاملية.

�إىل  �ل�ضيا�ضات  و��ضعي  �حتياجات  على  �جلل�ضات  ركزت 

�ملعلومات  على  بالعثور  �ملتعلقة  و�لتحديات  �لبيئية  �لبيانات 

�لعلمية  �لأدلة  على  بناء  �لقر�ر�ت  �تخاذ  �أجل  من  �ملطلوبة 

ما  كثريً�  و�لعلمية،  �لتقنية  �لتطّور�ت  رغم  فعلى  و�ملعرفة. 

�ضد  وُيعد  �ملو�رد.  و�ضع  حول  لبيانات  �لقر�ر  �ضانعو  يفتقر 

»فجوة �لبيانات« �أ�ضا�ضيًا يف �أجندة �لتنمية �مل�ضتد�مة ل�ضنة 

م�ضاركة  �ضعوبات  �لرئي�ضية  �ملو��ضيع  وت�ضمنت   .2030

وممانعة  و�لأقــالــيــم،  �لبلد�ن  عرب  و�ملعلومات  �لبيانات 

ومتاحة  مفتوحة  جعلها  يف  �ملوؤ�ض�ضات  وبع�ض  �حلكومات 

على نطاق و��ضع، وتبعات »�لنفجار �للوغاريتمي« للبيانات 

من حيث �حلجم و�مل�ضادر.

من  عدد  بتنفيذ  �لتز�مها  عن  �مل�ضاركة  �لوفود  و�أعربت 

�لآليات و�لتو�ضيات و�لإجر�ء�ت �لعملية ب�ضاأن توفري �لبيانات 

جغر�فية  �أقاليم  �حتياجات  تلبية  ذلك  ويت�ضمن  �لنوعية. 

حمّددة للبيانات، وكيفية �ل�ضتفادة من �لبيانات يف جمالت 

�لتنمية �مل�ضتد�مة، وبناء �لقدر�ت على �إعد�د �لتقارير �ملتعلقة 

باأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، وم�ضاعدة �لبلد�ن لمتالك  �لبنى 

�ضمن  �لبيانات  تلك  لدمج  �لالزمة  و�ملهار�ت  �لتقنية  �لتحتية 

�إجر�ء�تها ل�ضنع �لقر�ر.

وقال �أخيم �ضتايرن، �ملدير �لتنفيذي لربنامج �لأمم �ملتحدة 

�أهد�ف  تنفيذ  ن�ضمن  باأن  م�ضرتكة  م�ضوؤولية  لدينا  للبيئة:« 

�أن  جدً�  �ملهم  من   .2015 بعد  ملا  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أجندة 

وحل�ضن  �لعاملية.  �لأجندة  هذه  يف  بدورهم  �جلميع  ي�ضطلع 

�حلظ، هناك �لعديد من �لطرق �جلديدة و�لثورية �لتي متكن 

وتوثيق  �ملعلومات  وجمع  �لر�ضد  من  و�ل�ضركات  �ملو�طنني 

�لتطور�ت �لبيئية �لتي تدور حولهم«.

�أن يوؤ�ض�ض حتالف »عني على �لأر�ض«  ومت �لتفاق على 

�ئتالفًا عامليًا ملجموعات »علم �ملو�طن« ملو��ضلة تفعيل دورها 

فجو�ت  تت�ضمن  �لتي  �ملجالت  يف  جديدة  بيانات  توفري  يف 

و��ضحة.

ت�ضكيل  على  �لأر�ض«  على  »عني  حتالف  �ضركاء  وو�فق 

و�أعلن   .2015 �ضنة  بنهاية  موؤ�ض�ضية  و�إجر�ء�ت  حوكمة  �إطار 

�لتحالف  لتو�ضيع  خطط  عن  �حلاليون  �خلم�ضة  �ل�ضركاء 

و�ملو�ضوعية.  �لإقليمية  �مل�ضالح  دعم  �أجل  من  ��ضرت�تيجيًا 

ويف ختام �لقمة، �أعربت �ضت منظمات رئي�ضية عن �هتمامها 

بالن�ضمام �إىل �لتحالف.

لهيئة  �لعامة  �لأمينة  نا�ضدت  �خلتامية،  كلمتها  ويف 

�لبيئة ـ �أبوظبي رز�ن خليفة �ملبارك �لوفود �مل�ضاركة و�ملجتمع 

وقالت:  �لأر�ض«.  على  »عني  حلركة  �لدعم  بتقدمي  �لدويل 

�أو  حكومية  د�ئرة  �أو  وكالة  �أو  منظمة  لأي  ممكنًا  يعد  »مل 

يتحّمل  �أن  ع�ضو  لأي  ميكن  ول  مبفردها.  تعمل  �أن  منطقة 

نحن  �مل�ضوؤولية.  ونت�ضارك  نتاآزر  �أن  علينا  وحده.  �ل�ضعاب 

ميكن  حيث  م�ضرتك،  م�ضتقبل  ببناء  �للتز�م  �إىل  بحاجة 

�ملتخذة،  �لقر�ر�ت  ن  حت�ضّ �أن  و�لجتماعية  �لبيئية  للبيانات 

■ فتوؤدي بذلك �إىل كوكب �أكرث ��ضتد�مة«. 

قمة »عين 
ىلع األرض« 

تدعو إلى توفير 
البيانات لدعم 

القرارات الواعية

يف  ع�ضو  �أبوظبي  ـ  �لبيئة  هيئة 

و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى 

ملوؤمتره  �لر�ضمي  و�ل�ضريك  )�أفد( 

ــول  ح بـــــريوت  يف  ــوي  ــن ــض ــ� �ل

�ل�ضتهالك �مل�ضتد�م. وعقد »�أفد« 

�لأر�ــض«  على  »عني  قمة  خالل 

�لإلكرتونية  بو�بته  لعر�ض  جل�ضة 

   www.afedmag.comلبيئية�

�لتي ت�ضم �لأر�ضيف �لكامل ملجلة 

عامًا   20 خالل  و�لتنمية«  »�لبيئة 

�ضفحة  �ألف   120 من  �أكرث  وت�ضع 

جمانًا  �لبيئية  �ملعلومات  مــن 

و�لباحثني،  �لقر�ء  ت�ضرف  يف 

�لتي  �لفي�ضبوك  �ضفحة  عن  ف�ضاًل 

 850.000 مــن  ــرث  �أك ��ضتقطبت 

�ملعلومات  ــن  م ملــزيــد  مــتــابــع.  

ــض«: �لأر� على  »عــني  قمة   عن 

www.eoesummit.org 
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عزة عبدالمجيد  )عمان(

اأ�شباب كثرية يعّددها م�شوؤولون وخرباء ونا�شطون 

وما  الأردن  غابات  على  العتداءات  حجم  لتزايد 

يقدر  التي  احلرجية  الرثوة  بتلك  بالغة  اأ�شرار  من  حتدثه 

العتداءات  تلك  باتت  ال�شنني.  مبئات  اأ�شجارها  بع�ض  عمر 

تدق ناقو�ض اخلطر وتثري الراأي العام والنا�شطني يف جمال 

تت�شمن  الأردنية  الزراعية  القوانني   اأن  رغم  وعلى  البيئة. 

حماية كافية لتلك الرثوة، اإل اأن خطة وطنية �شيغت موؤخرًا 

ملواجهة الهجمة العنيفة على هذا املورد الطبيعي الغايل.

الزراعية،  مبواردها  الفقرية  الدول  من  الأردن  يعترب 

نحو  الغابات  م�شاحة  ن�شبة  تبلغ  حيث  احلرجية،  وخا�شة 

الريموك  وادي  من  منترثة  م�شاحته،  جممل  من  املئة  يف   0.9

�شماًل اإىل وادي مو�شى ومرتفعات ال�شراه جنوبًا. ويرى املركز 

التي  امل�شاكل  اأهم  من  اأن  الزراعي  والإر�شاد  للبحث  الوطني 

يعاين منها الغطاء النباتي يف الأردن تعاقب �شنوات اجلفاف، 

وخ�شو�شًا  بالقليلة  لي�شت  م�شاحات  على  اأتت  التي  واحلرائق 

الغابات ال�شنوبرية، والرعي اجلائر والتحطيب بهدف الجتار 

باأخ�شاب الغابات للتدفئة. ي�شاف اإىل ذلك اأثر امللكيات الفردية 

داخل حدود الغابات، والتي يقع اأغلبها يف م�شاحات متقطعة، 

اإذ يعمل بع�ض اأ�شحابها على التخل�ض من خملفات مزارعهم 

بحرقها يف الغابات مما ي�شبب حرائق كثرية.

الزراعة  وزارة  يف  احلراج  مديرية  تلفت  هذا،  كل  وفوق 

خطة وطنية لردع املعتدين وتشديد الرقابة واستيراد 

الفحم والحطب والتوعية بأهمية الغابات، مع فتوى 

بتحريم االعتداء ىلع األشجار الحرجية

غابات 
األردن

والهجمة 
الشرسة
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اإىل وجود تغري �شلوكي متثل يف »ا�شتحالل« قطع الأ�شجار 

باأهمية  الوعي  لغياب  القت�شادية،  الظروف  مربر  حتت 

الديني  الرادع  غياب  وكذلك  واملادية  القت�شادية  الغابات 

والأخالقي لدى املعتدين. كما حت�شل تعديات على الأرا�شي 

باإقامة م�شاكن اأو اإن�شاء مقالع.

نحو  الأردن  يف  اأحراجًا  امل�شجلة  الأرا�شي  م�شاحة  تبلغ 

الغابات  من  دومن  األف   400 على   ت�شتمل  دومن،  مليون   1.5

ال�شناعية، بالإ�شافة  الغابات  األف دومن من  الطبيعية و476 

خم�شة  وهناك  الرعوية.  املحميات  من  دومن  األف   368 اإىل 

اأمناط نباتية رئي�شية من الغابات. فغابات العرعر الفينيقي 

تنت�شر يف مناطق طيبة زمان يف البرتاء وراأ�ض النقب وقمم 

اإىل  اأ�شجارها  بع�ض  عمر  وي�شل  رم،  منطقة  يف  اجلبال 

امل�شتدمي اخل�شرة  البلوط  اأو  ال�شنديان  اأما غابات  700 �شنة. 

تنت�شر  بينما  وعجلون،  وجر�ض  و�شانا  ال�شوبك  يف  فتوجد 

حممية  منطقة  يف  رئي�شية  ب�شورة  احللبي  ال�شنوبر  غابات 

البلوط  ويعترب  جر�ض.  حمافظة  يف  اأي�شًا  الواقعة  دبني 

العقابي ال�شجرة الوطنية لالأردن، وتنت�شر غاباته يف العديد 

اخلام�ض،  النمط  ال�شيال  غابات  ومتثل  البالد.  مناطق  من 

وهي ذات اأ�شول اأفريقية ا�شتوائية، وتقع يف وادي عربة بني 

البحر امليت �شماًل وخليج العقبة جنوبًا.

احلرائق  ون�شوب  الغابات  على  العتداءات  تزايد  اأدى 

اإىل  وا�شعة،  اأ�شرار  من  ذلك  اأحدثه  ما  مع  فيها،  املتعمدة 

لوقفها  حا�شمة  اإجراءات  وتبني  ت�شريعات  ل�شياغة  التوجه 

الرثوة  على  العتداء  ق�شايا  وقدرت  املعتدين.  ومعاقبة 

يف  دومن  األف   70 م�شاحة  عرب  ق�شية   1982 بنحو  احلرجية 

وقد  و2014.   2002 بني  الفرتة  خالل  البالد  مناطق  خمتلف 

يتبادر اإىل الذهن اأن حجم تلك التعديات ل يتنا�شب مع الرقم 

اليومية،  ال�شحافة  يف  عنها  املعلن  احلرائق  لعدد  املتزايد 

ممتلكات  يف  يندلع  قد  بع�شها  اأن  اإل  متعمد،  منها  وكثري 

تطال  ل  وقد  باإطفائها  املدين  الدفاع  اأجهزة  تقوم  خا�شة 

حما�شر  بت�شجيل  فتقوم  احلراج  دائرة  اأما  حرجية.  اأ�شجارًا 

معنية  وهي  مرتكبيها،  من  اإليه  التعرف  يتم  من  يف  �شبط 

فقط بحرائق الغابات والأ�شجار احلرجية.

تعديل  مت  اإنه  الزعبي  عيد  املهند�ض  احلراج  مدير  يقول 

الظروف  مع  يتنا�شب  ب�شكل  مرة  من  اأكرث  الزراعة  قانون 

العتداءات  املديرية  وتواجه  احلرجية.  الرثوة  على  ويحافظ 

الدولة،  وزارات  جميع  ت�شمل  وطنية  خطة  خالل  من  حاليًا 

مبا يت�شمن حتديث الت�شريعات القانونية وت�شديد العقوبات 

بحق املعتدين على الغابات من خالل غرف ق�شائية خا�شة. 

و�شت�شمح اخلطة با�شترياد احلطب والفحم من خارج الأردن 

من  فتوى  �شدرت  كما  اجلمركية.  الر�شوم  من  واإعفائهما 

دائرة الإفتاء العام بتحرمي العتداء على الأ�شجار احلرجية.

م�شاريع  كفاءة  �شعف  اإىل  الوطني  املركز  ي�شري  وفيما 

تطوير الرثوة احلرجية وحمايتها ب�شبب نق�ض املوارد املالية 

التي  الإجراءات  اأن  يبدو  املالئمة،  التحتية  والبنية  والب�شرية 

عدد  بزيادة  الغابات  على  الرقابة  �شت�شدد  اخلطة  تت�شمنها 

جذوع و�أغ�صانغابات عجلون

مقطوعة

من غابة دّبني
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بع�ض  يف  مياه  خزانات  وبناء  ال�شرورية،  واملعدات  الأبراج 

بني  م�شرتكة  دوريات  ت�شيري  مع  احلرائق  ملكافحة  املناطق 

كوادر احلراج والأمن العام.

باأهمية  والتثقيف  التوعية  �شرورة  اخلطة  تغفل  مل 

توعوية  ن�شرات  �شيت�شمن  ذلك  اإن  الزعبي  ويقول  الغابات، 

تثقيفية  دورات  وعقد  الإعالم  و�شائل  عرب  ر�شائل  وبث 

مع  والتعاون  واملدار�ض،  اجلامعات  وطالب  للمواطنني 

اجلمعيات البيئية والنقابات و�شيوخ الع�شائر، وحث خطباء 

و�شرورة  احلرجية  الرثوة  اأهمية  اإىل  الإ�شارة  على  امل�شاجد 

■ احلفاظ عليها. 

قبل نحو اأربعة اأ�شهـر، توافد على اأحد اأحياء 

ال�شنوي  جــارا«  »�شوق  يقام  حيث  عمان 

الوطنية  »احلملة  �شمن  بيئيون  نا�شطون 

وذلك  ـــدام«،  الإع من  برق�ش  غابات  لإنقاذ 

على  عام  »مرور  احلملة  �شمته  ما  مبنا�شبة 

تقطيع اأكرث من 2200 �شجرة من اأرا�ش تعود 

ـ  عرجان   الدولة يف منطقة عجلون   خلزينة 

ـ  برق�ش«.

يف  طبيعية  حممية  برق�ش  غابات  وتعترب 

قمتها  وت�شرف  اإربد،  مبحافظة  الكورة  لواء 

الأردن.  �شمال  مناطق  معظم  على  ال�شهرية 

يعود  املليونني  اأ�شجارها  عــدد  ويتجاوز 

بع�شها اإىل نحو 500 عـام، وت�شم 47 نوعًا من 

والبلوط  ال�شنديان  بينهـا  الأ�شجار احلرجيـة 

احليوانات  من  واأنــواعــًا  والقيقب،  وامللول 

اأزهار  فيها  تنمو  كما  الغزلن،  بينها  الربية 

ال�شوداء  وال�شو�شنة  كالدحنون  نادرة  برية 

زهرة الأردن الوطنية.

احتجاجية  ــات  ــف وق التجمع  �شبقت 

واأقيم  الغابات،  ملنطقة  متكررة  وزيـــارات 

على  ال�شوء  �شلط  لل�شور  معر�ش  خالله 

برق�ش  يف  احلرجية  الغابات  على  العتداء 

قطع  ــرار  ق رف�ش  عن  والتعبري  وعجلون، 

تلك  يف  الغابات  من  جزء  وت�شييج  الأ�شجار 

نحو  قبل  انطلقت  احلملة  وكانت  املنطقة. 

اأربـع �شنوات اإثـر اأنباء عن تقطيع اأ�شجـار يف 

بهدف  دومنًا   981 م�شاحة  وت�شييج  الغابـة 

بناء اأكادميية ع�شكرية على اأر�شها.

وقت  يف  اأعلنت  الــزراعــة  وزارة  اأن  ومــع 

احلرجية  الأ�شجار  قطع  بعدم  التزامها  لحق 

�شتقام  الع�شكرية  الأكادميية  واأن  الغابة،  يف 

التذكري  اأرادت  احلملة  اأن  اإل  جرداء،  اأر�ش  يف 

»مبا مت التوافق عليه مع وزير الزراعة حول 

�شرورة العمل على ت�شويب املخالفة القانونية 

 981 م�شاحته  ما  وت�شييج  الأ�شجار  بقطع 

دومنًا«، وطالبت »باإعادة تاأهيل الأر�ش التي 

مت قطع الأ�شجار فيها باإعادة زراعتها باأ�شجار 

حرجية جديدة حتت اإ�شراف الوزارة«.

اهتمام  تزايد  الوطنية  احلملة  تلك  تربز 

البيئية  املنظمات  ــاع  ــدف وان الــعــام  الـــراأي 

فيها  مبــا  الطبيعة،  حلماية  والنا�شطني 

العــتــداءات  ن�شبة  ارتفعت  التي  الغابات 

قريب  وقت  يف  ذلك  يوؤدي  اأن  ويوؤمل  عليها. 

هذه  ملواجهة  الأطــــراف  جميع  تــعــاون  اإىل 

العتداءات وردعها.

دفاعًا عن برقش



47چهللانوفمرب/دي�سمرب 2015

حاكم دبي �ل�صيخ حممد بن ر��صد �آل مكتوم

ي�صتمع �إىل �صرح عن حمطة �لطاقة �ل�صم�صية

بادي بادماناثان 

ومياه  كهرباء  هيئة  وقعت   2015 )مار�ض(  اآذار  يف 

دبي اتفاقية ل�شراء الطاقة املتجددة مدتها 25 عامًا مع 

كون�شورتيوم تقوده »اأكوا باور«، وهي ع�شو يف املنتدى العربي 

وذلك  ال�شعودية.  يف  الريا�ض  ومقرها  )اأفد(  والتنمية  للبيئة 

من خالل املحطة الكهر�شوئية ال�شم�شية التي قدرتها الإنتاجية 

ال�شافية 200 ميغاواط، �شمن املرحلة الثانية من جممع ال�شيخ 

جممع  اأكرب  ال�شم�شية،  للطاقة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

العطاء  تعرفة  وحددت  الأو�شط.  ال�شرق  يف  املتجددة  للطاقة 

األواح  من  املولدة  املتجددة  الطاقة  لت�شعري  جديدًا  عامليًا  موؤ�شرًا 

كهر�شوئية على نطاق مرفق عام، بواقع 5.84 �شنتات اأمريكية 

للكيلوواط �شاعة ومن دون دعم لالأ�شعار. وتقوم املرحلة الثانية 

على منوذج الإنتاج امل�شتقل للطاقة )IPP(، ومن املزمع اأن يبداأ 

امل�شروع،  ي�شاعد  و�شوف   .2017 )اأبريل(  ني�شان  يف  ت�شغيلها 

الذي يحتل م�شاحة 4.5 كيلومرت مربع، يف خف�ض النبعاثات 

الكربونية مبقدار 400 األف طن بحلول �شنة 2020.

ي�شتويف  الوطني  ال�شعيد  على  ال�شرتاتيجي  امل�شروع  هذا 

توجيهات ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض دولة الإمارات 

لإنتاج الطاقة املتجددة حمليًا، ويتوافق مع مبادرة »القت�شاد 

بن  حممد  ال�شيخ  اأطلقها  التي  م�شتدامة«  لتنمية  الأخ�شر 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد 

حاكم دبي، جلعل الإمارات رائدة عاملية يف ال�شتدامة وحمورًا 

اخل�شراء.  والتكنولوجيات  املنتجات  ت�شدير  واإعادة  لت�شدير 

للتجارة  عاملي  كمحور  دبي  مكانة  تعزيز  امل�شروع  ويعتزم 

وقدوة  الأخ�شر،  والقت�شاد  وال�شتدامة  وال�شياحة  والتمويل 

دولية لتحقيق اأعلى املعايري يف كفاءة الطاقة.

للطاقة  املتكاملة  دبي  ا�شرتاتيجية  اأي�شًا  التفاقية  تدعم 

2030 التي طورها املجل�ض الأعلى للطاقة يف دبي بهدف تنويع 

يف  التعرفة  عطاءات  ف�ض  وبعد  الإم��ارة.  يف  الطاقة  خليط 

الثاين  كانون  اأواخر  يف  ُعلن 
اأ  ،2014 )دي�شمرب(  الأول  كانون 

بزيادة  مرات  ثالث  هدفها  م�شاعفة  تعتزم  دبي  اأن  )يناير( 

خليطها  من  املئة  يف   15 اإىل  املتجددة  الطاقة  م�شادر  ح�شة 

ل�شنة  هدفها  زيادة  اإىل  اإ�شافة   ،2030 �شنة  بحلول  الطاقوي 

2020 مبقدار �شبعة اأ�شعاف اإىل 7 يف املئة. و�شوف ينتج جممع 

الطاقة ال�شم�شية 3000 ميغاواط من الكهرباء عند اكتماله �شنة 

محطة شمسية 
بقدرة 200 ميغاواط 

لكهرباء دبي

كيف حققت »أكوا باور« السعر 
األدنى عامليًا للطاقة الشمسية؟

جمل�ض  رئي�ض  بادماناثان  بادي 

اإدارة  »اأكوا باور«.

يف  امل�شتقلة  الطاقة  اإنتاج  م�شاريع  اأكرب  من  و�شيكون   ،2030

ال�شوق العاملية للطاقة املتجددة.

مقدم  و�شع  ب��اور  اأك��وا  تقوده  ال��ذي  الكون�شورتيوم  ُمنح 

العطاء املف�شل يف 15 كانون الثاين )يناير( 2015، على اأ�شا�ض 

الكهر�شوئية  الطاقة  ملحطات  عامليًا  موؤ�شرًا  حددت  ثابتة  تعرفة 

ال�شم�شية.

تقليديًا  مُتول  امل�شتقلة  الطاقة  اإنتاج  م�شاريع  اأن  اإىل  ونظرًا 

مبا ي�شل اىل 80 يف املئة من جممل كلفة امل�شروع، فعلى املطور 

خالل  للم�شروع  النقدية  التدفقات  اأن  يعترب  اأن  امل�شتثمر  اأو 

اأ�شا�شًا  تذهب  الطاقة  �شراء  اتفاقية  مدة  من  الأول  الن�شف 

خلدمة الدين املرتتب على امل�شروع. هذه الهياكل املالية تخّول 

املطور اأو امل�شتثمر اأن يح�شل على عائد حقوق امل�شاهمني خالل 

اأن  عليه  ولكن  الطاقة.  �شراء  اتفاقية  مدة  من  الأخري  الن�شف 

ي�شمن بقاء تعرفة العطاء منا�شبة للزبون ومناف�شة يف ال�شوق 

طوال هذه ال�شنني، خ�شو�شًا لأن الزبون ي�شرتي قدرة جديدة 

بتعرفات اأقل.

توفري  يف  �شاعد  م�شرتكة  قيمة  خلق  على  باور  اأكوا  تركيز 

بقدرة  ال�شم�شية  الكهر�شوئية  املحطة  مل�شروع  املذهلة  التعرفة 

هي  وكما  دبي.  ومياه  كهرباء  لهيئة  التابعة  ميغاواط   200

الأولويات  ترتيب  فاإن  التقليدية،  الكبرية  الطاقة  م�شاريع  حال 

خلف�ض الكلفة هو كالآتي: الإنفاق الراأ�شمايل، والتمويل، ومن 

كالآتي:  املتدنية  التعرفة  تق�شيم  وجاء  الت�شغيلية.  النفقات  ثم 

والبقية  للتمويل،  وثلث  املئة،  يف   50 بن�شبة  راأ�شمالية  تكاليف 

ا�شتاأثرت  الراأ�شمايل،  النفاق  ومبوجب  الت�شغيلية.  للنفقات 

الكلفة،  من  املئة  يف   40 من  قلياًل  باأقل  الكهر�شوئية  الأل��واح 

والإن�شاءات  الآلت  ور�شيد  املئة،  يف  و13   12 بني  واملحولت 

اأكفاأ  اختيار  الرئي�شية  النجاح  عوامل  ومن  املتبقية.  بالن�شبة 

على  الكلفة  حيث  من  تناف�شية  واأكرثها  الكهر�شوئية  الألواح 

اأكرب  �شولر،  فري�شت  من  الرقيق  الغ�شاء  تكنولوجيا  اأ�شا�ض 

جنح  ذلك،  اإىل  واإ�شافة  العامل.  يف  ال�شم�شية  للطاقة  �شركة 

له  التابعة  الإم��داد  و�شل�شلة  التطوير  لفريق  املرموق  ال�شجل 

على  يزيد  مبلغ  باإقرا�ض  املمولني  اقناع  يف  ال�شارية  واجلهة 

دين  حت�شيل  على  قادرًا  امل�شروع  بات  بحيث  العادي،  امل�شتوى 

بن�شبة 86 يف املئة، وهذا يزيد كثريًا على العتبة العادية البالغة 

من  اأرخ�ض  الدين  اأن  واقع  اإىل  ذلك  وباإ�شافة  املئة.  يف   80

■ الأ�شهم، فاإنه �شاعد اأكرث يف تخفي�ض التكاليف. 
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تحليل للنتائج املحتملة، وتدابير تحفيزية أهمها إبدال 

املحاصيل بأخرى أقل استهالكًا للمياه مع دعم مالي 

وتقني وحوافز تقلل املخاطر ىلع املزارعين

ماذا يحصل
يف تونس واملغرب 

 إذا ُرفع الدعم
عن أسعار املياه؟

�شكري ثابت وعلي �شبل واأيمن فريجه

متثل  ق��د  التي  البلدان  م��ن  وتون�ض  امل��غ��رب 

تنمية  اأمام  جديًا  عائقًا  املياه  موارد  ندرة  فيها 

للمياه،  الأكرب  امل�شتهلك  هو  الزراعي  والقطاع  القت�شاد. 

ال�شتهالك.  جمموع  من  املئة  يف   80 على  ح�شته  تزيد  اإذ 

يف  زراعية  غري  قطاعات  ح�شة  ازدادت  ذلك،  اإىل  واإ�شافة 

الناجت املحلي الإجمايل للبلدين، ما يعني زيادة الطلب على 

املياه يف القطاع ال�شكني وقطاعي الت�شنيع واخلدمات.

وللتعامل مع النواق�ض املائية املحتملة، و�شعت تون�ض 

على  التقنية  والتدابري  ال�شيا�شات  من  جمموعة  واملغرب 

ميت�ض  زال  ما  الذي  الأول،  امل�شتوى  م�شتويات.  ثالثة 

املائية  التحتية  البنية  يف  ال�شتثمار  هو  كبرية،  م��وارد 

زيادة  عرب  الطلب  بارتفاع  اللحاق  اأجل  من  ال�شدود  واإن�شاء 

تدابري  تنفيذ  هو  للتدخل  الثاين  وامل�شتوى  املياه.  اإمداد 

ت�شعري  اأدوات  با�شتخدام  الطلب،  زيادة  ل�شبط  تر�شيد 

املياه. وي�شمل امل�شتوى الثالث اإ�شالح الأنظمة املوؤ�ش�شاتية 

باجتاه مزيد من الإدارة الالمركزية للمياه.

للمزارعني  منخف�شة  بكلفة  املياه  الدولتان  اأتاحت  لقد 

الغذائي،  بالأمن  تتعلق  لأ�شباب  العام  التمويل  خالل  من 

ما يحد من هجرة الأرياف اإىل املدن ويح�شن ميزان التجارة 

م�شارك  اأ���ش��ت��اذ  ث��اب��ت  �شكري 

والتنمية  القت�شاد  دائرة  ورئي�ض 

للعلوم  الأعلى  املعهد  يف  الريفية 

ال��ف��الح��ي��ة يف ���ش��ط م���رمي يف 

م�شارك  اأ�شتاذ  �شبل  علي  تون�ض، 

يف  للبحوث  الوطني  املعهد  يف 

والغابات  واملياه  الريفية  الهند�شة 

اأ�شتاذ  فريجه  اأمي��ن  تون�ض،  يف 

م�شاعد يف املدر�شة العليا للفالحة 

يف املقرن يف تون�ض.

الزراعية. لكن لهذه ال�شيا�شة عائقًا هو اأنها مل تعِط الإ�شارة 

تكنولوجيات  اعتماد  مثل  املياه،  كفاءة  لتحفيز  ال�شحيحة 

مقت�شدة باملياه اأو حتديث البنى التحتية القدمية امل�شوؤولة 

اإىل  الو�شع  هذا  وقاد  �شخمة.  مائية  خ�شائر  عن  حاليًا 

ال�شتهالك  كثيفة  لكنها  مربحة  حما�شيل  زراع��ة  تبني 

للمياه. واإذا ا�شتمرت ال�شيا�شات احلالية يف ت�شعري املوارد 

حدوث  احتمال  �شيزيد  ذلك  فاإن  ت�شتحق،  مما  باأقل  املائية 

نواق�ض مائية حادة ورمبا ا�شتنزاف خطري. وقد ا�شطرت 

اإ�شالحات  يف  والنخراط  �شيا�شاتها  تنقيح  اإىل  احلكومات 

�شيا�شات  اإىل  والنتقال  الكلفة  ا�شرتداد  لتح�شني  لالأ�شعار 

حماولت  رغم  وعلى  املياه.  على  الطلب  لإدارة  وا�شحة 

الرئي�شي  للدور  نظرًا  يذكر،  تقدم  يح�شل  مل  كثرية  �شابقة 

كانت  وهكذا،  الجتماعية.  ال�شغوط  تخفيف  يف  للزراعة 

اأ�شعار املياه عادة اأدنى من ال�شرتداد الكامل للكلفة.

ماذا لو؟
يف  القت�شاد  �شعيد  على  املائية  لل�شيا�شات  حتلياًل  اإن 

ق�شايا  مع  للتعاطي  الأن�شب  الطريقة  هو  واملغرب  تون�ض 

�شانعي  تواجه  التي  املائية  امل��وارد  وتوزيع  تخ�شي�ض 

اإىل  ي�شتند  مرجعي  �شيناريو  اعتماد  مت  وقد  ال�شيا�شة. 

معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل وال�شتهالك احلكومي 
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مزرعة منوذجية يف �ملغرب تروى بالتنقيط.

وت�صتنزف �لزر�عة نحو 80 يف �ملئة

من جمموع ��صتخد�مات �ملياه يف �ملغرب

مز�رعة تون�صّية

يف  ملحوظًا  تباطوؤًا  ويفرت�ض   ،2012  �  2006 الفرتة  خالل 

بال�شطرابات  يتعلق  تون�ض  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 

ال�شيا�شية وانتعا�شًا للناجت املحلي الإجمايل بن�شبة 5.5 يف 

ويبني   .)2020( املحاكاة  فرتة  نهاية  بحلول  �شنويًا  املئة 

احلالية  املياه  اأ�شعار  على  احلفاظ  اأن  املرجعي  ال�شيناريو 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  اإ�شافيًا  عامًا  اإنفاقًا  يتطلب 

املغرب  يف  املئة  يف  و1.1  تون�ض  يف  املئة  يف   0.8 بن�شبة 

بحلول نهاية �شنة 2020.

ومقارنتها  بديلة  �شيناريوات  ثالثة  اختبار  وج��رى 

املياه  �شعر  دعم  تخفي�ض  وهي:  املرجعي،  بال�شيناريو 

بن�شبة 50 يف املئة، م�شاعفة الإنفاق العام على اإمداد املياه 

ال�شيناريوين  تنفيذ   ،2020  �  2014 الفرتة  خالل  تدريجيًا 

ال�شابقني يف وقت واحد.

اأن رفع الدعم عن املياه بن�شبة 50 يف  يف تون�ض، تبني 

اإيجابي،  الأول  التاأثري  متباينة.  تاأثريات  اإىل  يوؤدي  املئة 

 0.6 العام  التوفري  يف  للتح�شن  ال�شنوي  املعدل  بلغ  حيث 

يف املئة، والثاين �شلبي يعك�ض تدهور الأو�شاع املنزلية يف 

الكفاءة  مكا�شب  ارتفاع  تبني  ذلك،  اإىل  واإ�شافة  الأرياف. 

التاأثريات  يعو�ض  ما  للمياه،  اأف�شل  ا�شتخدام  من  الناجتة 

اإيجابيًا،  ال�شامل  التاأثري  اأ�شبح  ذلك،  على  بناء  ال�شلبية. 

املحلي  الناجت  يف  ال�شنوية  الزيادة  متو�شط  بلغ  حيث 

انخف�شت  ال�شيناريو،  هذا  ويف  املئة.  يف   0.2 الإجمايل 

ال�شادرات الإجمالية بن�شبة 1.4 يف املئة �شنويًا.

املياه  اإمدادات  يف  العامة  ال�شتثمارات  زيادة  واأ�شفرت 

 0.5 مبعدل  الإجمايل  املحلي  الناجت  زيادة  عن  وتوزيعها 

الغذائية  واملواد  الزراعية  ال�شلع  و�شادرات  �شنويًا،  املئة  يف 

الزراعية مبعدل 1.7 يف املئة �شنويًا.

ال�شيناريوين  لتنفيذ  الرتاكمي  التاأثري  اأن  اأي�شًا  وتبني 

جميع  يف  زي��ادة  عن  اأ�شفر  اإذ  اإيجابي،  هو  ال�شابقني 

الناجت املحلي الإجمايل  املتغريات القت�شادية املهمة، مثل 

يف   0.4 بن�شبة  اخلا�ض  وال�شتهالك  املئة،  يف   0.3 بن�شبة 

املئة، وال�شتهالك احلكومي بن�شبة 0.7 يف املئة.

 50 بن�شبة  املياه  عن  الدعم  رفع  فت�شبب  املغرب،  يف  اأما 

يف املئة بتاأثري �شلبي �شامل على الن�شاط القت�شادي، من 

مبعدل  الإجمايل  املحلي  الناجت  م�شتوى  انخفا�ض  خالل 

القطاع  اأن  بو�شوح  يظهر  وهذا  املئة.  يف   0.4 بلغ  �شنوي 

مع  اإيجابي  ب�شكل  للتكيف  مرونة  اأكرث  التون�شي  الزراعي 

املغرب  مع  باملقارنة  املرتفعة،  املياه  اأ�شعار 

ثالثة  وثمة  ت�شلبًا.  اأك��رث  الزراعة  حيث 

اأ�شباب رئي�شية ميكن اأن تف�شر هذا النمط. 

اأعلى  امل��غ��رب  يف  امل��ي��اه  دع��م  فم�شتوى 

مقابل  املئة  يف   45( تون�ض  يف  مما  كثريًا 

الزراعي  القطاع  وم�شاهمة  املئة(،  يف   20

يف  مما  كثريًا  اأعلى  املغربي  القت�شاد  يف 

عام  املئة  يف   9 مقابل  املئة  يف   15( تون�ض 

يف  املروية  الزراعة  قطاع  وي�شاهم   ،)2012

نظرًا  كبري  حد  اىل  القت�شادي  الن�شاط 

لتاأثرياته امل�شاعفة املرتفعة.

لتاأمني  الكبري  احلكومي  الدعم  اأن  اأي�شًا  النتائج  تظهر 

الإنتاج  هيكلية  يف  كثريًا  اأث��ر  وتوزيعها  املياه  اإم��دادات 

مبا�شرة  الدعم  تخفي�ض  ويوؤثر  البلدين.  كال  يف  الزراعي 

اإذ  واملتو�شط،  الق�شري  املديني  على  امل��زارع  مداخيل  يف 

يف  املئة  يف  و12  املغرب  يف  املئة  يف   20 بن�شبة  انخف�شت 

للزراعة،  املتوافرة  املحا�شيل  عدد  تقليل  اأن  كما  تون�ض. 

تقني  �شعف  اإىل  اأي�شًا  يوؤدي  املياه،  تعرفة  ارتفاع  نتيجة 

واقت�شادي اأكرب لقطاع الزراعة يف تون�ض واملغرب، اإ�شافة 

املزارعني  مداخيل  انخفا�ض  لكن  العمل.  فر�ض  تاأثر  اإىل 

العامة،  النفقات  يف  التوفري  كبري  حد  اإىل  يعو�شه  �شوف 

واأكرث  اأف�شل  ب�شكل  املائية  امل��وارد  ا�شتخدام  يف  واأي�شًا 

يعدل  �شوف  والطويل،  املتو�شط  املديني  ويف  كفاءة. 

املزارعون التون�شيون واملغاربة ن�شاطاتهم لكي تتكيف مع 

الن�شاطات  بتبديل  املائية،  للموارد  اجلديدة  العامة  الإدارة 

واعتماد تلك التي هي اأكرث كفاءة يف ا�شتخدام املياه.

ميكن  بال�شيا�شات،  اخلا�شة  التو�شيات  اإىل  بالن�شبة 

كامل  ب�شكل  اإلغائه  خالل  من  املياه  دعم  اإ�شالح  تنفيذ 

اإبدال  ميكن  الكامل،  الإلغاء  حالة  ويف  مراحل.  على  اأو 

املحا�شيل باأخرى اأقل ا�شتهالكًا للمياه اإذا قدمت ال�شلطات 

الدعم املايل والتقني لذلك بالتزامن مع اإلغاء دعم املياه. اأما 

اإذا اختريت اإزالة الدعم على مراحل، فيمكن لل�شلطات اأن 

دون  من  للمياه  ا�شتهالكًا  الأقل  املحا�شيل  اختيار  تطلب 

املخاطر  تقلل  حتفيز  اأدوات  م�شتخدمة  فورًا،  الدعم  اإزالة 

■ على املزارع. 
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منتزه األطلس الكبير
زينة جبال املغرب

كتاب الطبيعة
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محمد التفراوتي )الرباط(

يختال املنتزه الوطني للأطل�س الكبري ال�شرقي 

يف املغرب بني منطقة رطبة يف ال�شمال ومنطقة 

جافة �شحراوية يف اجلنوب. وميتد على م�شاحة �شا�شعة 

متثل ثلث مناطق متميزة هي منحدر جبل اأبردوز يف 

ال�شرق ومنطقة ترغي�شت اجلبلية يف الو�شط والبحريتان 

اإي�شلي وت�شليت يف الغرب.

تر�شو البحريتان على ه�شبة ومروج وتعك�شان منظرًا 

طبيعيًا رائعًا يختزن موروثًا ثقافيًا جميًل. فكلمتا »اإي�شلي« 

و»ت�شليت« تعنيان باللغة الأمازيغية التقليدية العري�س 

والعرو�س، وقد ن�شجت حولهما حكايات يف الأ�شطورة 

املحلية. ويعترب »مو�شم اخلطبة« ال�شهري يف منطقة 

اإمل�شيل موعدًا �شنويًا يقام فيه حفل زفاف جماعي ويخلد 

اأ�شطورة متجد احلب العذري بني ع�شيقني حال �شراع 

قبيلتيهما دون اقرتانهما.

يغطي املنتزه م�شاحة 55 األف هكتار يف اإقليمي الرا�شدية 

واخلنيفرة. فيه جبال عالية يفوق ارتفاع بع�شها 3000 

مرت، تتخللها �شعاب ووديان عميقة. و�شاهم تكري�شه يف 

اأرز وبلوط يف جبال الأطل�س



چهللا ت�رشين الثاين/ كانون الأول 522015

كتاب الطبيعة

نحل على زهر ...

�سلحفاة املياه العذبة
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و�شع حد لتدهور الغابات واملحافظة على التنوع البيولوجي 

الذي تزخر به املنطقة وتعزيز القدرات الطبيعية والثقافية 

والجتماعية فيها.

تغطي الغابات نحو 37 يف املئة من امل�شاحة الإجمالية 

للمنتزه، وت�شم اأ�شجار الأرز وال�شنوبر والبلوط الأخ�شر 

والعرعار وغريها، وع�شرات الأنواع من النباتات الربية 

وبينها اأنواع طبية وعطرية.

وتوفر الت�شاري�س الوعرة ف�شاء اآمنًا لأعداد كبرية من 

احليوانات الربية، مثل الأروي وغزال اجلبال واخلنزير 

الربي والقرد امللقب »زعطوط« والطيور اجلارحة، اإ�شافة 

اإىل الطيور املائية والزواحف والربمائيات يف بحريتي ت�شلي 

وت�شليت.

هذا املنتزه الف�شيح هو اأي�شًا موطن لنحو 19 األف ن�شمة 

يعي�شون يف قرى �شغرية، اأو »دواوير«، على ال�شفوح وقرب 

■ الأودية، معتمدين على الزراعة وتربية املا�شية. 

يعي�س القرد الرببري يف غابة الأرز الأطل�سي ويدعى حمليًا »زعطوط«...وطري على �سجر

ن�سر يف اأعايل 

الأطل�س الكبري
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كيف تتكيف مع تغير املناخ؟
الحيوانات القطبية

مل تعد الدببة القطبية جتد ما يكفي من 

الأطواف اجلليدية يف املحيط، التي متكنها 

من العبور ل�سيد حيوانات الفقمة

كتاب الطبيعة
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�سيلين �سيرات )نيالي�شوند، الرنوج(

ت�شهد املنطقة القطبية ال�شمالية ارتفاعًا يف 

درجات احلرارة يزيد ثلثة اأ�شعاف عن املعدل 

العاملي. لذلك تواجه حيواناتها حتديات يف ال�شمود و�شط 

التغريات، ومنها اأيائل الرنة والثعالب والدببة القطبية التي 

باتت جتد �شعوبة يف العثور على ما يكفيها لتاأكل.

ويعترب الإوز القطبي املهاجر من الأنواع التي تكيفت 

حتى الآن مع تغري املناخ. فهو يغادر ا�شكوتلندا بالآلف 

�شماًل كل ربيع لي�شع بي�شه يف جزر اأرخبيل �شفالبارد 

القطبي الرنوجي حيث يع�ش�س، جمتازًا م�شافة 3000 

كيلومرت. وا�شتمر ذلك على مدى الع�شور حتى ب�شع 

�شنوات خلت حني عّدل منط هجرته.

يقول عامل الطيور الهولندي مارتن لونن الذي يدر�س 

ر الإوز رحلته  اأو�شاع الأرخبيل: »فجاأة، يف العام 2007، بكَّ

اأ�شبوعني، وبقي على هذا النحو مذذاك«.

ول يبدو اأن تعديل موعد الرحلة ي�شبب م�شكلة، 

فقد ازداد عدد الفراخ التي تفق�س كل مو�شم اىل اأكرث 

غيّر اإلوز القطبي توقيت هجرته، ونّوعت الدببة 

القطبية وجباتها الغذائية، فيما تواجه األيائل والثعالب 

وغيرها من الحيوانات القطبية صعوبة بالغة يف 

الحصول ىلع طعام كاف تحت جليد الشتاء

الإوز القطبي الذي يهاجر 

من ا�سكوتلندا اإىل 

اأرخبيل �سفالبارد الرنوجي 

بّكر هجرته اأ�سبوعني 

منذ العام 2007
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من ال�شعفني، من 15 األفًا اإىل نحو 35 األفًا. لكن العلماء 

ينبهون اإىل اأن الإوز يزدهر »رغم تغري املناخ، ل ب�شببه«، 

وي�شتبهون باأن اأعداده املتزايدة ترجع اأ�شا�شًا اإىل قوانني 

احلماية الأوروبية امل�شددة.

لقد �شخنت املنطقة القطبية ال�شمالية اأكرث من اأي 

منطقة اأخرى على الأر�س، ولذلك علقة بخ�شارة اجلليد 

البحري والتغريات يف دورات الغلف اجلوي واملحيطات. 

ويف �شفالبارد، ارتفعت درجات احلرارة مبعدل 2.5 

درجة مئوية خلل القرن املا�شي، ما يتجاوز كثريًا معدل 

الزيادة العاملية البالغ 0.8 درجة مئوية منذ ما قبل الع�شر 

ال�شناعي. ومل ت�شتطع حيوانات كثرية التكيف مع هذه 

التغريات ال�شريعة كما فعل الإوز. فاملطر املتجمد الذي غالبًا 

ما يهطل الآن بدًل من الثلج، على �شبيل املثال، يجعل من 

ال�شعب على الثعالب واأيائل الرنة يف �شفالبارد احل�شول 

على وجبة طعام. فهذه احليوانات ل ت�شتطيع اخرتاق مياه 

املطر املتجمدة للو�شول اإىل اإمداداتها الغذائية.

ويو�شح لونن: »يف ف�شل ال�شتاء جتد الثعالب �شعوبة 

يف الو�شول اإىل موؤونتها من جيف فراخ الإوز التي 

طمرتها احتياطًا يف الربيع وال�شيف«. اأما اأيائل الرنة يف 

الأرخبيل، فحوافرها م�شممة لإزالة الثلج عن الطحالب 

التي تاأكلها يف ف�شل ال�شتاء، لكنها ل تقوى على اإزالة 

اجلليد.
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ما زالت اأعداد اأيائل الرنة والثعالب والإوز م�شتقرة يف 

املنطقة القطبية ال�شمالية، وفق الحتاد الدويل حلماية 

الطبيعة الذي ير�شد الأنواع املعر�شة للخطر. لكن العلماء 

يراقبونها بعناية اأكرب حاليًا لر�شد اأي دلئل على خطر اأو 

اختلل.

اأما الدببة القطبية فلم تعد جتد ما يكفي من الأطواف 

اجلليدية يف املحيط التي متكنها من العبور ل�شيد حيوانات 

الفقمة. وقد يكون تقل�س اأماكن �شيدها �شببًا لتحولها اإىل 

الإغارة على بيو�س الإوز التي ت�شكل وجبة �شريعة جاهزة 

غنية بالربوتني لآكلت اللحوم املتثاقلة.

والعادات الغذائية اجلديدة جتعل الدببة القطبية 

على متا�س وثيق بالب�شر الذين تفوقهم عددًا يف املنطقة. 

ويوؤوي اأرخبيل �شفالبارد، الذي تزيد م�شاحته على 60 األف 

كيلومرت مربع، ما يناهز �شتة اأ�شعاف م�شاحة لبنان، نحو 

3000 دب قطبي و2500 �شخ�س. ويقول العامل الرنوجي 

�شيبا�شتيان باروت: »تعي�س غالبية دببة �شفالبارد يف 

�شرق الأرخبيل، لكنها خلل ال�شنوات القليلة املا�شية 

ا�شتك�شفت مناطق جديدة وباتت تقرتب من نيالي�شوند«، 

م�شريًا اإىل قاعدة علمية نائية هناك ت�شت�شيف 150 

عاملًا وموظفًا يف ال�شيف القطبي. ومل تكن مغادرة تلك 

امل�شتوطنة بل �شلح م�شكلة قبل ثلثني عامًا، اأما الآن فقد 

■ اختلف الو�شع. 

يف ف�سل ال�ستاء جتد الثعالب 

القطبية �سعوبة يف الو�سول 

اإىل موؤونتها من جيف فراخ 

الإوز التي طمرتها احتياطًا 

يف الربيع وال�سيف لأن املطر 

بات يهطل غالبًا اأكرث من 

الثلج فيتجلد على الرتبة

اأيائل الرنة تزيل الثلج

عن الطحالب بحوافرها، لكنها 

ل تقوى على اإزالة اجلليد

الذي بات يغطي

هذه الطحالب يف ال�ستاء
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دولية  مالية  م�ؤ�س�سة  للتنمية  اال�سالمي  البنك 

العربية  اململكة  يف  جدة  مدينة  يف  اأن�سئت 

االجتماع  وعقد   .1974 )اأغ�سط�س(  اآب   12 ي�م  ال�سع�دية 

وبداأ   ،1975 )ي�لي�(  مت�ز  يف  املحافظني  ملجل�س  االفتتاحي 

البنك اأن�سطته ر�سميًا يف 20 ت�سرين االأول )اأكت�بر( 1975.

بحل�ل  يك�ن  اأن  اإىل  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  يتطلع 

�سنة 2020 بنكًا اإمنائيًا عاملي الطراز، �ساهم اإىل حد كبري يف 

تغيري وجه التنمية الب�سرية ال�ساملة وتعزيز كرامة االإن�سان 

املجاالت  على  التنم�ية  ر�سالته  وتركز  االإ�سالمي.  العامل  يف 

وحت�سني  الفقر،  وطاأة  من  التخفيف  وهي  االأول�ية،  ذات 

احل�كمة،  وتط�ير  التعليم،  ودعم  ال�سحية،  االأو�ساع 

وحتقيق االزدهار لل�سع�ب. ومي�ل البنك م�ساريع اقت�سادية 

ذلك  يف  مبا  االأهداف،  هذه  حتقيق  يف  ت�ساهم  واجتماعية 

والنقل  والكهرباء  واملياه  والتعليم  وال�سحة  الزراعة  م�ساريع 

واالإ�سحاح البيئي.

دولة.   56 حاليًا  البنك  يف  االأع�ساء  الدول  عدد  يبلغ 

وال�سرط االأ�سا�سي لالن�سمام اليه ه� اأن تك�ن الدولة املر�سحة 

االأول  الق�سط  د  االإ�سالمي، وت�سدِّ التعاون  ع�س�ًا يف منظمة 

وتقبل  البنك،  راأ�سمال  اأ�سهم  يف  الكتتابها  االأدنى  احلد  من 

ويبلغ  املحافظني.  جمل�س  يقررها  قد  و�سروط  اأحكام  باأي 

املال  وراأ�س  دوالر،  بلي�ن   150 للبنك  به  امل�سرح  املال  راأ�س 

املكتتب فيه 75 بلي�ن دوالر.

مقر البنك االإ�سالمي للتنمية يف جدة، وله اأربعة مكاتب 

عا�سمة  وك�االملب�ر  املغرب  عا�سمة  الرباط  يف  اإقليمية 

ال�سنغال،  عا�سمة  ودكار  كازاخ�ستان  يف  واأملاتي  ماليزيا 

وا�سطنب�ل(  )اأنقرة  تركيا  يف  قطرية  مكاتب  اإىل  اإ�سافة 

واإندوني�سيا.

�سنة البنك املالية هي ال�سنة الهجرية. ووحدته احل�سابية 

هي الدينار االإ�سالمي الذي يعادل وحدة من وحدات حق�ق 

ال�سحب اخلا�سة لدى �سندوق النقد الدويل. ولغته الر�سمية 

هي العربية، لكن اللغتني االإنكليزية والفرن�سية ت�ستعمالن 

ب�سكل اإ�سايف كلغتي عمل.

البنك 
اإلسالمي

للتنمية
تمويل مشاريع اقتصادية 

واجتماعية ومكافحة الفقر 
ودعم اإلصحاح البيئي

كيانات  خم�سة  للتنمية  االإ�سالمي  البنك  جمم�عة  ت�سم 

هي ، اإ�سافًة اإىل البنك: 

عام  اأن�سئ  والتدريب:   للبحوث  الإ�سالمي  املعهد 

القدرات،  لبناء  حم�رية  ونقطة  للتميز  مركـزًا  ليك�ن   1981

وتقدمي اخلدمات اال�ست�سارية يف جمال االقت�ساد االإ�سالمي 

حك�مات  لدعم  التم�يل،  جمال  ويف  والتطبيقي  االأ�سا�سي 

املعهد  يق�ي  ذلك،  اأجل  ومن  وهيئاتها.  االأع�ساء  الدول 

من  تدريجيًا،  امل�سرفية  اخلدمات  يف  االأ�سا�سية  اأن�سطته 

واخلدمات  وال�سريعة  ال�سيا�سات  وح�ار  البح�ث  خالل 

اال�ست�سارية، و�س�اًل اإىل تقدمي م�ساعدة ا�ست�سارية كاملة اإىل 

)www.irti.org( .اجلهات املعنية

وائتمان  ال�ستثمار  لتاأمني  الإ�سالمية  املوؤ�س�سة 

على  امل�ساعدة  ومهمتها   ،1994 عام  اأن�سئت  ال�سادرات: 

اأجل  من  االأع�ساء،  للدول  التجارية  املعامالت  نطاق  ت��سيع 

وتقدمي  اإليها،  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  تدفق  تي�سري 

ت�سهيالت اإعادة التاأمني ل�كاالت ائتمان ال�سادرات يف الدول 

االأع�ساء. وهي ت�فر ائتمانات منا�سبة �سرعية واأدوات ُقطرية 

)www.iciec.org( .للتاأمني واإعادة التاأمني على املخاطر

املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�ص: اأن�سئت 

النمّ�  حتقيق  يف  اخلا�س  القطاع  دور  لتعزيز   1999 عام 

)www.icd.org( .االقت�سادي للدول االأع�ساء

املوؤ�س�سة الدولية الإ�سالمية لتمويل التجارة: اأن�سئت 

االأع�ساء  للدول  البينية  التجارة  وت�سهيل  لتعزيز   2008 عام 

باالأهداف  النه��س  اأجل  من  االإ�سالمي  التعاون  منظمة  يف 

البنك،  جمم�عة  و�سعتها  التي  اال�سرتاتيجية  االإمنائية 

احلجم  من  املئة  يف  الـ20  اأهداف  حتقيق  نح�  الدعم  ولت�فري 

التجاري البيني يف منظمة التعاون االإ�سالمي �سنة 2015 التي 

■  )www.itfc.org( .2005 يت�سمنها اإعالن مكة ل�سنة



يعي�ش الرعاة يف قلق دائم

من خ�سارة موا�سيهم ب�سبب اجلفاف

نور عبدي 

اأفريقيا  �سرق  يف  اجلافة  االأرا�سي  تتميز 

تقل  ومتقلبة  منخف�سة  مبت�ساقطات 

وغالبية  مليمرت.   400 البالغ  ال�سن�ي  املعدل  عن 

جتمع  اأكرب  ي�ؤوي  رع�ي  م�ئل  هي  االأرا�سي  هذه 

اأكرث  اإذ ي�سم  العامل  التقليديني يف  امل�ا�سـي  ملربي 

والزراعيني  الريفيني  الرعاة  من  ملي�نًا   40 من 

وعائالتهم.

ن�سبة  اأكــرب  تعمل  وال�س�مال،  جيب�تي  يف 

املراعي،  على  قائمة  اإنتاج  نظم  يف  ال�سكان  من 

يف  املئة  يف  و76  جيب�تي  يف  املئة  يف   71 ب�اقع 

الرعاة  من  عدد  اأكرب  ال�س�دان  ولدى  ال�س�مال. 

جمل�س  بلدان  وتعترب  والزراعيني.  الريفيني 

التعاون اخلليجي وبلدان عربية اأخرى مثل م�سر 

الثالثة  البلدان  هذه  ل�سادرات  الرئي�سية  االأ�س�اق 

من امل�ا�سي.

لك�سب  الرئي�سية  ال��سيلة  ه�  امل�ا�سي  اإنتاج 

�سرق  منطقة  يف  اجلافة  ــي  ــس االأرا� يف  الــرزق 

تقليدية  نظرة  على  الرعاة  ويحافظ  اأفريقيا. 

وم�سدرًا  للقيم  خــزانــًا  باعتبارها  للحي�انات 

واحلرب  واملجاعة  الفقر  اعتادوا  وهم  للربوتني. 

منط احلياة. وت�اجه هذه املجتمعات الرع�ية التي 

اجلفاف  اأهمها  جدية،  م�ساكل  القحل  من  تعاين 

اىل  الكايف  ال��س�ل  وعدم  والنزاعات  والت�سحر 

التحتية  والبنى  الغذائية  والن�اق�س  ال�سرب  مياه 

وامل�ست�سفيات  املدار�س  خ�س��سًا  ال�افية  غري 

الغذاء  ي�سبح  اجلفاف  ي�سرب  وعندما  والطرق. 

ل�سرائه.  املطل�بة  احلي�انات  عدد  ويــزداد  نــادرًا 

وبالتزامن مع ذلك، ت�سبح احلي�انات ناحلة وتفقد 

قيمتها اأو تنفق. ويف غياب اأي مدخرات اأو اأ�س�ل 

اإىل حد املجاعة  اأخرى، قد ت�سل تاأثريات اجلفاف 

و�سرعان ما ت�سّل جمتمعات بكاملها.

من اأجل الت�سدي لهذه التحديات، اأطلق البنك 

االأرا�سي  برنامج   2012 عام  للتنمية  االإ�سالمي 

اجلافة يف �سرق اأفريقيا، الذي يغطي ثالثة بلدان 

هي ال�س�مال وجيب�تي واأوغندا. والهدف ال�سامل 

للربنامج التقليل من تاأثر ال�سكان الذين يعي�س�ن 

التكيف  على  قدرتهم  وبناء  الرع�ية  املناطق  يف 

لتق�ية  تدخالت  الربنامج  وينفذ  املحن.  وجتاوز 

�سبل العي�س، وحت�سني خدمات ال�سحة والتعليم، 

ال�سرف  وخدمات  املياه  اإىل  ال��س�ل  وحت�سني 

ال�سحي، وتربية امل�ا�سي واالإنتاج الزراعي، وتاأمني 

م�ستندة  ومقاربات  البيطري،  الطب  خدمات 

الطبيعية.  املــ�ارد  الإدارة  املحلي  املجتمع  اىل 

وتعتمد هذه التدخالت على الق�انني وامل�ؤ�س�سات 

التقليدية، بحيث ميكن جلميع املعنيني املحليني 

واال�ستفادة  امل�ستدامة  البيئية  االإدارة  يف  امل�ساركة 

منها.

ملي�ن   71 للربنامج  االإجمايل  اال�ستثمار  يبلغ 

من  وا�سعة  جمم�عة  بها  متــ�ل  اأمريكي  دوالر 

التدخالت، ت�ؤثر يف حياة اأكرث من ملي�ن �سخ�س 

ميثل�ن 25 يف املئة من جمم�ع ال�سكان الرع�يني 

عند  الربنامج،  يحقق  و�س�ف  الثالثة.  البلدان  يف 

اجنازه �سنة 2018، زيادة م�ست�ى وتن�ع وا�ستقرار 

ورفع  امل�ستهدفني،  الرعاة  اأ�سر  واأ�س�ل  مداخيل 

وحت�سني  االإبتدائي،  بالتعليم  االلتحاق  معدل 

و�س�ل املجتمعات املحلية اإىل اخلدمات ال�سحية، 

للم�ارد  اجليد  اال�ستخدام  ممار�سة  وتعزيز 

يف  املحلية  املجتمعات  قــدرات  ورفع  الطبيعية، 

■ جمال االأعمال وم�ساركتها يف ال�س�ق. 

ن�ر عبدي اخ�سائي زراعة اأول يف البنك االإ�سالمي للتنمية.

يعي�ش الرعاة يف قلق دائم من خ�سارة موا�سيهم ب�سبب اجلفاف

البنك اإلسالمي للتنمية يدعم
املجتمعات الرعوية يف القرن األفريقي
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مب�جب  العلمي  للتقدم  الك�يت  م�ؤ�س�سة  اأن�سئت 

روؤية  تالقي  نتيجة   ،1976 عام  �سدر  اأمريي  مر�س�م 

مع  ال�سباح  اجلابر  االأحمد  جابر  ال�سيخ  الراحل  الك�يت  اأمري 

ركائز  اإحــدى  لت�سبح  اخلا�س،  القطاع  قيادات  من  مبادرة 

العطاء العلمي والتنمية املعرفية يف املنطقة.

يدير امل�ؤ�س�سة جمل�س اإدارة يراأ�سه اأمري الك�يت وي�سم �ستة 

اأع�ساء يختارهم ملدة ثالث �سن�ات. ويعني املجل�س مديرًا عامًا 

واملالية  واالإدارية  العلمية  اأعمالها  اإدارة  على  يق�م  للم�ؤ�س�سة 

امل�ؤ�س�سة  وتتلقى  وت�جهاته.  االإدارة  جمل�س  �سيا�سات  وينفذ 

حاليًا دعمًا ماليًا من ال�سركات امل�ساهمة الك�يتية مبقدار 1 يف 

املئة من �سايف اأرباحها ال�سن�ية.

فاعلة  وطنية  ثقافة  منظ�مة  تك�ين  امل�ؤ�س�سة  ت�ستهدف 

للعلم والتكن�ل�جيا واالإبداع، ت�سكل دعامة لتنمية م�ستدامة. 

واال�ستثمار  ودعمها  الب�سرية  القدرات  حتفيز  على  تعمل  وهي 

يف  العلمية  الثقافة  تط�ير  مبادراتها  وت�سمل  تنميتها.  يف 

امل�ه�بني  ودعم  واالبتكار،  البحث  قدرات  وتق�ية  املجتمع، 

يف  متط�رة  تكن�ل�جية  قدرات  اإجناز  وت�سجيع  واملتميزين، 

القطاع اخلا�س.

وللم�ؤ�س�سة اأربعة مراكز تابعة لها. االأول ه� املركز العلمي 

وله  املجتمع،  يف  العلمية  الثقافة  تعزيز  ي�ستهدف  ــذي  ال

العمارة  روعة  تعك�س  رائعة  هند�سية  بت�ساميم  مفعم  �سرح 

واحل�سارة االإ�سالمية، مع جداريات تراثية من�س�جة من قطع 

�سحراء  احت�سنتها  ق�س�سًا  لتكمل  تتناغم  التي  ال�سرياميك 

رئي�سية  مرافق  ثالثة  العلمي  املركز  وي�سم  واأ�س�ارها.  الك�يت 

هي االأك�اري�م وقاعة اال�ستك�ساف و�سالة عر�س »اأي ماك�س«.

ت�ستهدف  الذي  لل�سكري،  د�سمان  معهد  ه�  الثاين  املركز 

وامل�ساكل  املر�س  هذا  اآثار  من  واحلد  وال�سيطرة  ال�قاية  ر�سالته 

يف  فعالة  برامج  خالل  من  الك�يت،  يف  ال�سلة  ذات  ال�سحية 

جماالت البحث والتدريب والتعليم والت�عية ال�سحية. والثالث 

ه� مركز �سباح االأحمد للم�هبة واالإبداع، الذي يق�م باكت�ساف 

عرب  الك�يت  اأبناء  من  واملبدعني  وامل�ه�بني  املتميزين  ورعاية 

ت�فري بيئة مالئمة تربز متيزهم وم�اهبهم وتنميتها. اأما الرابع 

اجلزيئي،  والت�س�ير  الن�وي  للطب  االأحمد  جابر  مركز  فه� 

الذي ي�ستهدف حت�سني حياة النا�س مب�ساعدتهم يف اكت�ساف 

املراكز  مع  والتعاون  معاناتهم  من  والتخفيف  مبكرًا  االأمرا�س 

النظرية يف العامل.

العلمي  للتقدم  الك�يت  م�ؤ�س�سة  اإدارة  ــ�رت  ط ــد  وق

كيفية  يف  القرار  اتخاذ  عملية  ت�جيه  على  تعمل  ا�سرتاتيجية 

روؤيتها  وحتقيق  مهمتها  الإجناز  املحدودة،  م�اردها  ا�ستثمار 

بفعالية اأكرب وباأقل املخاطر املمكنة. وتق�م اال�سرتاتيجية على 

العل�م  ملنظ�مة  الب�سرية  وامل�ارد  التط�ير  احتياجات  حتديد 

حملة  تط�ير  اأواًل،  حماور.  اأربعة  يف  واالبتكار  والتكن�ل�جيا 

ثانيًا،  العلمية.  والثقافة  والتعليم  للعلم  معززة  ق�ية  ت�عية 

الك�يتية  العلمية  املعاهد  يف  البحثية  القدرات  ودمج  تق�ية 

ال�طنية  العل�م  منظ�مة  وتط�ير  دعم  ثالثًا،  بينها.  ما  ويف 

العلمية  القدرات  وتط�ير  دعم  رابعًا،  واالبتكار.  والتكن�ل�جيا 

والتقنية للقطاع اخلا�س وامل�ساهمة يف بناء اقت�ساد املعرفة.

الك�يتيني  العلماء  من  لعدد  ج�ائز  �سن�يًا  امل�ؤ�س�سة  ومتنح 

يف  وم�ؤثرة  متميزة  غزيرة  عطاءات  قدم�ا  الذين  والعرب 

وازدهارها.  املجتمعات  تنمية  يف  ت�ساهم  واملعرفة  العلم  تط�ر 

عبدالرحمن  الراحل  با�سم  جديدة  جائزة  الإطــالق  وت�ستعد 

على  الكبري  االأثر  ذات  والدرا�سات  لالأبحاث  م�جهة  ال�سميط، 

ملي�ن  بقيمة  �سن�يًا  و�سُتمنح  االأفريقية،  الدول  يف  التنمية 

كما  والتعليم.  وال�سحة  الغذائي  ــن  االأم جمــاالت  يف  دوالر 

اأطروحة  الأف�سل  الن�ري  اأن�ر  جائزة  قريبًا  امل�ؤ�س�سة  �ستطلق 

دكت�راه يف الرتبية يف املنطقة العربية.

ويت�ىل مكتب الربامج الدولية يف امل�ؤ�س�سة التعاون مع عدد 

املتحدة  ال�اليات  يف  عامليًا  املعروفة  واجلامعات  املنظمات  من 

واململكة املتحدة واأوروبا.

الطاقة  ت�ليد  م�سروع  امل�ؤ�س�سة  اأجنزتها  التي  امل�ساريع  ومن 

واالأ�سغال،  واملــاء  الكهرباء  ــي  وزارت مباين  على  الكهربائية 

متا�سيًا مع ما ت�سعى اإليه الك�يت لتاأمني 15 يف املئة من الطلب 

2030، وم�سروع  الطاقة من م�سادر متجددة بحل�ل �سنة  على 

التعاونية،  اجلمعيات  بع�س  يف  ال�سم�سية  الطاقة  ت�ليد 

وم�سروع ا�ستخدام اأنظمة اخلاليا الكهر�س�ئية لت�ليد الكهرباء 

ا�ستخدام  تعميم  لت�سجيع  منزاًل   150 يف  ال�سم�سية  بالطاقة 

الطاقة ال�سم�سية يف ت�ليد كهرباء املنازل.

ودورات  عمل  وور�س  وملتقيات  م�ؤمترات  امل�ؤ�س�سة  وتنظم 

تدريبية يف جماالت �ستى، اإ�سافة اإىل م�سابقات علمية لطالب 

وقد  املتف�قني.  الطالب  وتكرمي  والثان�ية  اجلامعية  املراحل 

اأ�سدرت العديد من الكتب العلمية امل�ؤلفة واملرتجمة، واملجالت 

■ التي ت�ستهدف تعزيز الثقافة العلمية. 

خاليا �سوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية بقدرة 750 كيلوواط 

على مظالت موقف جمعية الزهراء التعاونية يف الكويت. وقد تبنت موؤ�س�سة

الكويت للتقدم العلمي هذا امل�سروع الذي مت تد�سينه يف اأيار )مايو( 2015

مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي

تنمية القدرات البشرية والعلمية 
وبناء قاعدة للتكنولوجيا واإلبداع
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ماذا فعلت الفاو لتعزيز التعاون بين الدول 
العربية من أجل التحول إلى إنتاج واستهالك 

مستدامين يف القطاع الزراعي؟
العامل  يف  ال�عي  ن�سر  يف  بارزًا  دورًا  الفاو  منظمة  لعبت 

العربي ح�ل اأهمية التح�ل اإىل االأنظمة الغذائية امل�ستدامة. 

ونظمت جمم�عة من اللقاءات االقليمية ملناق�سة ندرة املياه 

واملهدور  والفاقد  االأ�سرية  والزراعة  والتغذية  الغذائي  واالأمن 

اأفريقيا  ال�سرق االأدنى و�سمال  الغذاء. وقد �سكل ملتقى  من 

الدولية  اللجنة  مع  بال�سراكة  عقد  الذي  الغذائي  االأمن  ح�ل 

الرتبة  واأيام  العربية،  الدول  وجامعة  الغذائي  االأمن  ح�ل 

واملياه يف ال�سرق االدنى، ملتقيني رئي�سيني جمعا حك�مات 

الق�سايا  ملناق�سة  اخلا�س  والقطاع  املدين  واملجتمع  املنطقة 

املعرفة  وتبادل  امل�ستدامني  واال�ستهالك  باالإنتاج  املتعلقة 

واخلربات. ودجمت الفاو الت��سيات التي خل�س اإليها هذان 

وتتم  تط�يرها،  على  تعمل  التي  ال�سيا�سات  �سمن  اللقاءان 

مبداأ  ل��سع  برامج  اىل  تدريجيًا  الت��سيات  هذه  ترجمة 

يف  والزراعة  الغذائي  االأمن  �سيا�سات  قلب  يف  اال�ستدامة 

املنطقة.

كيف تساهم الفاو يف الحد من خسائر 
اإلنتاج الغذائي العربي؟

طلبت احلك�مات يف املنطقة العربية من الفاو امل�ساعدة يف 

تقلي�س الفاقد واملهدور بن�سبة 50 يف املئة بحل�ل �سنة 2024. 

لذلك مت و�سع اإطار عمل ا�سرتاتيجي مب�افقة الدول االأع�ساء، 

و�سائل  عرب  ذلك  حتقيق  اإىل  امل�ؤدية  االأن�سطة  حتديد  ومت 

واال�ستفادة  التحليلي  البحث  البيانات،  جمع  هي  حمددة 

و�سع  الناجعة،  املمار�سات  ون�سر  ال�عي  رفع  نتائجه،  من 

على  الت�سجيع  التعاون،  تعزيز  وال�س�ابط،  ال�سيا�سات 

مع  الدول  وتعمل  اخلا�س.  القطاع  وا�ستقطاب  اال�ستثمار 

الفاو ب�سكل متزايد، �سمن هذا االإطار اال�سرتاتيجي، التخاذ 

خط�ات عملية على امل�ست�ى ال�طني ملكافحة الفاقد واملهدور 

واملغرب  ولبنان  واالأردن  واإيران  م�سر  وبينها  الغذاء،  من 

و�سمال  االأدنى  ال�سرق  »�سبكة  اأن  كما  وت�ن�س.  وال�سع�دية 

اأ�س�ستها  والتي  الغذاء«،  من  واملهدور  الفاقد  خلف�س  اأفريقيا 

قطاعات  من  ال�سركاء  من  العديد  ي�سم  منربًا  �سكلت  الفاو، 

خمتلفة لتبادل املعل�مات واخلربات والتجارب. وقد با�سرت 

ت�ن�س  يف  اختبارية  م�ساريع  تنفيذ  وجيزة  فرتة  منذ  الفاو 

وم�سر، بتم�يل من اإيطاليا، بهدف خف�س فاقد الغذاء.

كيف تؤثر النزاعات والحروب ىلع اإلنتاج 
الزراعي واألمن الغذائي يف الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا؟
»اإن احلروب والنزاعات هي عدوة االأمن الغذائي«، لالأ�سف، 

العاملي  الغذائي  االأمن  اجتماع  خالل  قيلت  التي  املق�لة  هذه 

تقتل  والنزاعات  احلروب  مرة.  بعد  مرة  نختربها  زلنا  ما 

حركة  تربك  االنتاج،  و�سائل  تدمر  وت�سردهم،  االأ�سخا�س 

عدة  على  واأحيانًا  �سن�ات،  مدى  على  اآثارها  ومتتد  النقل، 

خ�س��سًا  النزاعات،  معظم  اأن  كما  اندالعها.  بعد  عق�د 

دول  من  العديد  يف  رائجة  اأ�سبحت  التي  الداخلية  النزاعات 

املنطقة، ت�ؤثر على املناطق الريفية و�سكانها ب�سكل رئي�سي. 

�س�رية،  العراق،  ليبيا،  مثل  املنطقة،  دول  من  فالعديد 

عمليات  اختربت  ال�س�دان،  من  واأجزاء  فل�سطني،  اليمن، 

بني  كثيف  نزوح  حركة  اإىل  اأدت  م�سلحة  ونزاعات  حربية 

الفئات الريفية امل�س�ؤولة عن انتاج معظم امل�اد الغذائية التي 

وقد  داخلي،  نازح  ملي�ن   11.5 ت�سم  فمنطقتنا  ن�ستهلكها. 

�سخ�س  ملي�ن   4.3 اأخرى  دول  اإىل  النازحني  عدد  جتاوز 

التي  ال�س�رية  االأزمة  ب�سبب  خ�س��سًا  للنزاعات،  نتيجة 

تعترب اأ�س�اأ كارثة اإن�سانية منذ احلرب العاملية الثانية. وعلى 

خط م�از فقد ارتفع عدد االأ�سخا�س الذين يعان�ن من اجل�ع 

 1990 االأع�ام  بني  ملي�نًا   33 اىل  ملي�نًا   16 من  كبري  ب�سكل 

و2015. كما ان االأزمة ال�س�رية �سترتك تداعيات كبرية على 

اقت�ساد الدول املجاورة وا�ستقرارها. 

ما الذي حققه برنامج أنماط الغذاء 
املستدامة )SFSP( املشترك مع »يونيب« 

يف املنطقة؟
االأمن  �سمان  اإىل  امل�ستدامة  الغذاء  اأمناط  برنامج  ي�سعى 

االقت�سادية  االأ�س�ل  على  حتافظ  بطريقة  والتغذية  الغذائي 

من�  اأن  يعترب  وه�  املقبلة.  لالأجيال  والبيئية  واالجتماعية 

اأمناط الزراعة الغذائية يجب اأن يك�ن �سم�ليًا، واأن تتخطى 

اأهدافه عملية االإنتاج وي�سمل قيا�س فعالية جميع العمليات 

واالأنظمة  املمار�سات  على  ي�سجع  كما  الغذاء،  �سل�سلة  يف 

الغذائية امل�ستدامة. لقد جنح هذا الربنامج يف اإقناع ال�سركاء 

واحلل�ل  التحديات  يف  البحث  باأهمية  املعنية  واجلهات 

من  واملهدور  الفاقد  خف�س  مثل  العربي،  للعامل  املنا�سبة 

الأمناط  الط�عية  واملعايري  االر�سادية  االأدلة  وو�سع  الغذاء، 

■ الغذاء امل�ستدامة، والرتويج لنظام الغذاء املت��سطي. 

أنماط الغذاء املستدامة، والحد من خسائر اإلنتاج الغذائي، والتعاون الزراعي بين 
الدول العربية، وأثر النزاعات ىلع األمن الغذائي يف املنطقة العربية، كانت محاور 

مقابلة لـ »البيئة والتنمية« مع عبدالسالم ولد أحمد، نائب املدير العام واملمثل 
اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( يف إقليم الشرق األدنى 

وشمال أفريقيا. هنا مقتطفات

عبدالسالم ولد أحمد: هذا ما تفعله 
الفاو يف املنطقة العربية

مقابلة
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بر�سل�نة ـ »البيئة والتنمية«

الحد  المت��سط  البحر  ح��س  في  بلد  اأي  يلبي  ال 

االأدنى من �سرطين اأ�سا�سيين للتنمية الم�ستدامة: 

والحياة  الطبيعية،  ــ�ارد  ــم ال ميزانية  �سمن  العي�س 

ل�سبكة  جديدة  درا�سة  ا�ستنتجته  ما  هذا  ل�سكانه.  الكريمة 

م�ؤتمر  في  اإطالقها  تم   )GFN( العالمية  البيئية  الب�سمة 

 29 ي�مي  بر�سل�نة  في  عقد  الذي   SwitchMed Connect
و30 ت�سرين االأول )اأكت�بر(.

تراقب ال�سبكة ال�سرط االأول من خالل تتبع طلب الب�سرية 

)الب�سمة  االإيك�ل�جية  والخدمات  المتجددة  الم�ارد  على 

الطلب  هذا  ت�فير  على  ــس  االأر� قدرة  مقابل  في  البيئية( 

)القدرة البي�ل�جية(. ويتتبع م�ؤ�سر االأمم المتحدة للتنمية 

الب�سرية ن�عية الحياة في كل دولة.

ملجتمعات  ميكن  »كيف  عن�ان   GFN درا�سة  حملت 

تناق�س  ي�سهد  ع�سر  يف  تزدهر  اأن  املت��سط  البحر  منطقة 

م�ارد  ت�ستخدم  عم�مًا  املنطقة  اأن  تبني  وهي  املـــ�ارد؟« 

متجددة تف�ق ما ت�ستطيع نظمها االإيك�ل�جية ت�فريه بنح� 

قيا�سات  تفيد  نف�سه،  ال�قت  ويف  �سعف.  ون�سف  �سعفني 

م�ؤ�سر التنمية الب�سرية باأن غالبية البلدان املت��سطية ح�سنت 

ن�عية حياة م�اطنيها خالل ال�سن�ات االأخرية.

واملنتدى   MAVA م�ؤ�س�سة  من  بدعم  الدرا�سة  اإعداد  مت 

العربي للبيئة والتنمية )اأفد(. وهي تربز ازدياد �سي�ع النظم 

تنامي  يف  امل�ساهمة  الفئات  لدى  الربوتني  الكثيفة  الغذائية 

للب�سمة  حتليل  على  وبناء  املنطقة.  يف  البيئية  الب�سمة 

والنقل  االإ�سكان  قطاعي  اأي�سًا  حتدد  مدينة،   12 يف  البيئية 

يف املدن كمجالني رئي�سيني للتح�ل اإىل منطقة مت��سطية 

اأكرث ا�ستدامة.

البيئية  الب�سمة  �سبكة  مدير  غايل،  األي�ساندرو  يق�ل 

ا�ستهداف  خالل  »من  املت��سط:  البحر  منطقة  يف  العاملية 

لتدير  كبرية  فر�سًا  املنطقة  متلك  واالإ�سكان،  والنقل  الغذاء 

م�اردها بطريقة اأكرث ا�ستدامة ولت�سبح اأكرث مرونة و�سم�دًا 

من أسباب 
ارتفاع البصمة 
الغذائية نسبيًا 

يف منطقة البحر 
املتوسط ندرة 

املياه وانخفاض 
اإلنتاجية 

الزراعية وتنامي 
االعتماد ىلع 

الغذاء املستورد  
واالبتعاد عن 

النظام الغذائي 
املتوسطي 

التقليدي الصحي 
والصديق للبيئة

البصمة البيئية
يف بلدان املتوسط

البصمة البيئية والقدرة البيولوجية لدول حوض البحر املتوسط
اأرا�ص مبنية

مناطق �سيد

غابات

مراع

اأرا�ص زراعية

ب�سمة البناء

ب�سمة ال�سيد

ب�سمة منتجات الغابات

ب�سمة الرعي

ب�سمة الزراعة

ب�سمة الكربون

املعدل العاملي للب�سمة البيئية لكل فرد

املعدل العاملي للقدرة البيولوجية لكل فرد
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تعاين جميع دول حو�ص البحر املتو�سط من عجز بيئي، اإذ تتعّدى ب�سمتها البيئية قدرتها البي�ل�جية 

ب�سمتها  تف�ق  دول  يف  املنطقة  �سكان  من  املئة  يف   90 من  اأكرث  ويعي�س   .)2010 معطيات  )ح�سب 

والقدرة  البيئية  الب�سمة  البياين  الر�سم  هذا  يعر�س  للفرد.  البي�ل�جية  للقدرة  العاملي  املعدل  البيئية 

 .2010 عام  املت��سط  ح��س  يف  دولة  لكل  املختلفة  االأرا�سي  اأن�اع  ح�سب  البي�ل�جية  اال�ستيعابية 

ت�سجل الدول املرتفعة الدخل يف املنطقة اأعلى طلبات على امل�ارد من حيث الب�سمة البيئية. تتن�ع قيم 

الب�سمة الكرب�نية من دولة اإىل اأخرى وترتفع مع ارتفاع م�ست�يات الدخل للفرد.

الب�سمة البيئية

القدرة البيولوجية
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من الناحية االقت�سادية«.

البلدان  نتائج  اأن  »اأفد«،  عام  اأمني  �سعب،  جنيب  وراأى 

املت��سطية تعك�س النتائج التي ت��سل اإليها »اأطل�س الب�سمة 

و�سبكة  ــد«  »اأف اأنتجه  الذي  العربية«  البلدان  يف  البيئية 

على  الطلب  اأن  االأطل�س  وجد  وقد  العاملية.  البيئية  الب�سمة 

اأكرث  يبلغ  العربية  البلدان  يف  الطبيعة  وخدمات  منتجات 

البلدان  هذه  يف  االإيك�ل�جية  النظم  ت�ستطيع  ما  �سعفي  من 

اإنتاجه. واعترب اأن تغيري اأمناط اال�ستهالك واالإنتاج ه� مفتاح 

اإىل تقرير »اأفد« ل�سنة 2015 الذي يتناول  اإدارة امل�ارد، الفتًا 

على  الرتكيز  مع  العربية،  البلدان  يف  امل�ستدام  اال�ستهالك 

الطاقة واملياه والغذاء وعالقتها التالزمية مع تغري املناخ.

التنمية البشرية والبصمة البيئية
يقي�س م�ؤ�سر التنمية الب�سرية م�ست�ى التنمية يف بلد ما على 

ودخلهم.  وتعليمهم  مل�اطنيه  املت�قع  العمر  مت��سط  اأ�سا�س 

على   0.7 امل�ست�ى  يحدد  واحد،  اإىل  �سفر  من  مقيا�س  وعلى 

اأنه العتبة مل�ست�ى عال من التنمية )0.8 لتنمية عالية جدًا(. 

تلك  املت��سطية  البلدان  غالبية  جتاوزت   2000 العام  ومنذ 

العتبة. وحدهما املغرب وم�سر ت�سجالن حاليًا م�ست�ى يقل 

عن 0.7، لكن م�ست�اهما يتح�سن اأي�سًا.

قــدرات  »�سمن  مفه�م  فتقي�س  البيئية  الب�سمة  اأمــا 

القدرات  على  املتناف�سة  الطلبات  جمع  خالل  من  الطبيعة«، 

االإنتاجية، مبا فيها الغذاء واالألياف واالأخ�ساب واحتجاز ثاين 

اأوك�سيد الكرب�ن وق�اعد البنى التحتية.

 1.8 ك�كبنا  ي�فر  احلالية،  ال�سكان  م�ست�يات  بح�سب 

وهكذا،  بي�ل�جيًا.  املنتجة  امل�ساحة  من  للفرد  عاملي  هكتار 

على رغم اأن م�ارد الدول تختلف كثريًا، فاإن معدل الب�سمة 

من  كثريًا  اأقل  ينخف�س  اأن  يجب  العامل  يف  للفرد  البيئية 

ولت�فري  ال�سكان  من  اأكرب  ــداد  اأع ال�ستيعاب  العتبة،  هذه 

م�ساحة كافية للحياة الربية. لكن غالبية البلدان املت��سطية، 

بيئية  ب�سمة  لديها  و�س�رية،  واملغرب  فل�سطني  با�ستثناء 

للفرد اأعلى من هذه العتبة.

البصمة الغذائية وبصمة املدن
البحر  منطقة  يف  للمقيمني  الغذائية  الب�سمة  معدل  يبلغ 

اإىل   0.6 من  مرتاوحة  للفرد،  عاملي  هكتار   0.9 نح�  املت��سط 

الهند  مثل  بلدان  يف  مما  اأعلى  اأنها  اأي  عاملي،  هكتار   1.5

)0.4( وال�سني )0.5( وحتى اأملانيا )0.8(.

منطقة  يف  ن�سبيًا  الغذائية  الب�سمة  ارتفاع  اأ�سباب  من 

الزراعية،  االإنتاجية  وانخفا�س  املياه،  ندرة  املت��سط  البحر 

وتنامي االعتماد على الغذاء امل�ست�رد، واالبتعاد عن النظام 

للبيئة.  وال�سديق  ال�سحي  التقليدي  املت��سطي  الغذائي 

التي  الزيت�ن،  وزيت  واخل�سار  احلب�ب  ا�ستهالك  من  فبداًل 

ب�سمة  ولها  املت��سطي  الغذائي  النظام  يف  مثالية  تعترب 

اللح�م  من  مزيدًا  املنطقة  بلدان  ت�ستهلك  منخف�سة،  بيئية 

ومنتجات االألبان ذات الب�سمة البيئية املرتفعة.

هدر  وخف�س  الزراعية  االإنتاجية  حت�سني  فــاإن  لذلك 

الربوتني  والقليلة  ال�سحية  الغذائية  النظم  وترويج  الطعام 

متثل فر�سًا جيدة خلف�س الب�سمة البيئية يف املنطقة.

وت�سمنت الدرا�سة املت��سطية اأي�سًا نتائج حتليل الب�سمات 

يف  مدينتني  اأو  مدينة  اأن  ووجدت  مدينة.   12 يف  البيئية 

ال�طنية.  البيئية  الب�سمة  يف  رئي�سي  ب�سكل  ت�ساهم  بلد  كل 

وت�سمل نتائج املدن ما ياأتي: 

ب�سمة  اأعلى  �سجلت  التي  املت��سطية  املدينة  هي  القاهرة  	●

�سكان  وي�سكل  وروما.  بر�سل�نة  تليها  اإجمالية،  بيئية 

القاهرة نح� 16 يف املئة من �سكان م�سر، ويتطلب�ن نح� 

85 يف املئة من جممل القدرة البي�ل�جية للبالد.

الب�سمة  ذات  املت��سطية  املدن  هي  ورومــا  واأثينا  جن�ا  	●

البيئية االأعلى للفرد.

اأنطاليا والقاهرة واإزمري هي املدن املت��سطية ذات الب�سمة  	●

البيئية االأدنى للفرد.

جمم�ع  يف�ق  اأثينا  يف  املتجددة  ــ�ارد  امل على  الطلب  	●

يف   22 بن�سبة  الي�نان  يف  الطبيعية  ــ�ارد  امل اإمــدادات 

�سكان  ثلث  نح�  ي�سكل�ن  العا�سمة  �سكان  اأن  علمًا  املئة، 

البيئية  للب�سمة  الرئي�سي  املحرك  ه�  والنقل  الي�نان. 

القدرة  من  املئة  يف   36 نح�  وحده  يتطلب  اإذ  اأثينا،  يف 

البي�ل�جية للبالد. وبالتايل فاإن �سيا�سات النقل يف اأثينا 

البيئية  الب�سمة  يف  ملح�ظ  خف�س  اإىل  ت�ؤدي  اأن  ميكن 

للي�نان.

تتيح  باحلياة،  ناب�سة  معي�سة  مراكز  »املدن  غايل:  يق�ل 

واالإ�سكان  النقل  �سيا�سات  خالل  من  امل�ارد  كفاءة  تعزيز  لنا 

وكفاءة الطاقة. لكن املدن اأي�سًا مبثابة رافعة اجتماعية، تتيح 

اال�ستهالك.  تزيد  وبذلك  حياتهم  ن�عية  حت�سني  للمقيمني 

لذلك يجب فهم اخليارات التفا�سلية بني هاتني الديناميتني، 

نح�  التحرك  يف  ت�ساهم  كي  االأ�سا�س،  هذا  على  املدن  واإدارة 

■ اال�ستدامة بداًل من االبتعاد عنها«.  

البصمة البيئية لالستهالك الغذائي )2010(

اللحوم

احلليب وم�ستقاته

ال�سمك

اخل�سر والفواكه

احلبوب

مواد غذائية اأخرى

هكتارات عاملية للفرد

�سلوفينيا

م�سر

البانيا

املغرب

تون�ص

قرب�ص

معدل دول املتو�سط

تركيا

فرن�سا

اإيطاليا

كرواتيا

اإ�سبانيا

اليونان

مالطا

الربتغال
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وا�سنطن ـ   »البيئة والتنمية«

واملالب�س  املاأك�الت  �سراء  على  امل�ستهلك�ن  يقبل 

وغريها،  االإلكرتونية  واالأجهزة  الغذائية  واملنتجات 

التي تت�سابق امل�سانع يف ت�فريها باأ�سعار تناف�سية، من دون 

اأن يدروا باالإ�سابات التي رمبا حلقت بالعمال اأو االأ�سرار التي 

ت�سنيع  عملية  اأثناء  املحلية  االإيك�ل�جية  النظم  لها  تعر�ست 

هذه ال�سلع.

م�ست�يات  حتطم  الــن،  اإىل  ال�سيارات  اإىل  الفحم  من 

تقرير  اأحدث  ويحذر  قيا�سية.  اأرقامًا  العامل  يف  اال�ستهالك 

بعن�ان  وا�سنطن  يف  البيئية  لالأبحاث  وات�س«  »وورلد  ملعهد 

من  م�ستقبلنا«،  حتدد  التي  االجتاهات  حي�ية:  »عالمات 

يت�سبب  قد  املناخ  وتغري  والتل�ث  امل�ارد  ا�ستنزاف  ت�سارع  اأن 

ويتفح�س  مثيل.  لها  ي�سبق  مل  وبيئية  اجتماعية  بتكاليف 

الطاقة،  هي:  رئي�سية  جماالت  �ستة  يف  التط�رات  التقرير 

العاملي  االقت�ساد  والزراعة،  الغذاء  النقل،  واملناخ،  البيئة 

وامل�ارد، ال�سكان واملجتمع.

حي�ية«  »عالمات  م�سروع  مدير  ريــر،  مايكل  يق�ل 

الب�سمة  يعرف�ن  ال  غالبًا  »امل�ستهلك�ن   :)Vital Signs(

أرقام قياسية 
يف االستهالك

تقرير وورلد واتش عن
االتجاهات التي تحدد مستقبلنا

اأن�ساأت ال�سني اأكرب �سبكة للقطارات الفائقة ال�سرعة يف العامل 

ا�ستاأثرت بنحو 40 يف املئة من ال�سفر ال�سريع 
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التي  املياه  مثل  ي�سرتونها،  التي  للمنتجات  الكاملة  البيئية 

التي  واملبيدات  حلم،  �سريحة  اأو  قمي�س  الإنتاج  ا�ستهلكت 

حتدثه  الذي  املحلي  والدمار  القطن،  مزارع�  لها  يتعر�س 

�سركات االأخ�ساب التي تقطع اأ�سجار الغابات الإنتاج ال�رق«.

أسماك ولحوم وبن وقطن
من  كثري  ا�ستنزاف  اإىل  لالأ�سماك  املتزايد  اال�ستهالك  اأدى 

يتم  التي  الكميات  اأن  حتى  العامل،  يف  الطبيعية  امل�سائد 

الع�سرين  ال�سن�ات  خالل  ت�ساعدًا  ت�سهد  تعد  مل  ا�سطيادها 

مزارع  يف  االأ�سماك  اإنتاج  ازداد  ذاته،  ال�قت  ويف  املا�سية. 

نح�  وياأتي   ،1984 العام  منذ  اأ�سعاف   10 نح�  املائية  االأحياء 

ن�سف كمية االأ�سماك التي ياأكلها الب�سر حاليًا من هذه املزارع. 

ح�ل  خماوف  يثري  املائية  االأحياء  ملزارع  الكبري  الت��سع  لكن 

االأمرا�س  وانت�سار  والتل�ث  والبحرية  الربية  امل�ائل  تده�ر 

بني جتمعات االأ�سماك املزدحمة التي تتم تربيتها يف ظروف 

اال�ستزراع ال�سمكي املكثف.

اأ�سعاف  اأربعة  من  اأكرث  للح�م  العاملي  االإنتاج  وارتفع 

عام  طن  ماليني   308 وبلغ  ــري،  االأخ القرن  ن�سف  خــالل 

من  كميات  والغنية  ال�سناعية  البلدان  �سكان  وياأكل   .2013

اأخرى.  ال�سكان يف بلدان  ياأكله  اللح�م تزيد على �سعفي ما 

اإنتاج اللحم البقري كمية من املياه تزيد كثريًا عما  وي�ستهلك 

ي�ستهلكه اإنتاج اأن�اع اأخرى من اللح�م، فاإنتاج كيل�غرام منه 

يتطلب نح� 16 األف ليرت. ويفر�س النم� املطرد الإنتاج اللح�م 

و�سحية  بيئية  تكاليف  العاملي  امل�ست�ى  على  وا�ستهالكها 

واحلب�ب  املياه  على  النطاق  ال�ا�سع  العتماده  نظرًا  كبرية، 

العلفية وامل�سادات احلي�ية واملراعي.

وفيما ارتفع اإنتاج الن وا�ستهالكه يف العامل اإىل �سعفني 

منذ �سبعينات القرن الع�سرين، فهناك خماوف ب�ساأن ظروف 

الغابات  وزوال  الزراعية  الكيميائية  امل�اد  وا�ستخدام  العمال 

وتاأثريات ذلك على التن�ع البي�ل�جي. ويرزح نح� 25 ملي�ن 

يف  حــادة  تقلبات  رحمة  حتت  العامل  اأنحاء  يف  بن  ــزارع  م

اأكرث  جتارة  تعزيز  اإىل  متعددة  مبادرات  وت�سعى  االأ�سعار. 

يف  الع�س�ية  الزراعة  وت�سجيع  للعمال  اأف�سل  وظروف  عداًل 

هذا القطاع. لكن اأ�سناف الن التجارية التي حازت �سهادات 

االإنتاج امل�ستدام ال تزيد على ُع�سر جتارة الن العاملية، مع اأنها 

تتنامى ب�سرعة.

العامل  يف  ال�سغار  القطن  مــزارعــي  جحافل  وتــ�اجــه 

غري  االأ�سعار  دعم  اإىل  االأ�سعار  تقلب  من  قاهرة،  حتديات 

العادل الذي تقدمه بلدان غنية ملزارعيها. والقطن حم�س�ل 

اآفات  كثيف اال�ستهالك للمبيدات، ومن تداعيات ذلك ن�س�ء 

املياه ال�سطحية  مقاومة للمبيدات، وم�ساكل �سحية، وتل�ث 

�سروال  اإنتاج  اإن  اإذ  كبرية،  مائية  ب�سمة  وللقطن  واجل�فية. 

األف ليرت من املياه.  جينز على �سبيل املثال ي�ستهلك نح� 11 

لتعزيز  متعددة  مبادرات  ثمة  الــن،  مع  احلــال  هي  وكما 

متثل  لكنها  القطاع،  هذا  يف  والبيئية  االجتماعية  املعايري 

ح�سة �سغرية من اإنتاج القطن العاملي.

تدوير هزيل
ويعاد  بقليل،  �سرائها  بعد  ال�رقية  املنتجات  ُترمى  ما  غالبًا 

االأ�سجار  على  يحافظ  ذلك  اأن  مع  منها،  �سئيلة  ن�سبة  تدوير 

املنتج  ال�رق  جمم�ع  ن�سف  اأكرث  وي�ستخدم  واملياه.  والطاقة 

ال�رق  ا�ستهالك  ويتنامى  والت��سيب.  التغليف  الأغرا�س 

الفردي  اال�ستهالك  لكن  اآ�سيا،  �سرق  يف  ملح�ظ  ب�سكل 

على  كثريًا  يزيد  زال  ما  الغنية  العربية  البلدان  ل�سكان 

ا�ستهالك اأي جمتمع اآخر.

ط�ال  ارتفاعه  البال�ستيك  من  العاملي  االإنتاج  ووا�سل 

Vital Signs, Volume 22: 
The Trends That Are 
Shaping Our Future
By The Worldwatch 
Institute. 152 pages. Island 
Press (September 15, 2015). 
ISBN: 978-1610916721

على رغم انخفا�ش وترية 

اجلوع عامليًا، ما زال �سخ�ش 

من كل 9 اأ�سخا�ش ال يح�سل 

على طعام كاٍف

االستهالك املتزايد للحوم، وتنامي 

مزارع األسماك، وتضخم أسطول 

السيارات العاملي، وتعاظم إنتاج 

البالستيك، بعض اتجاهات يتناولها 

تقرير معهد »وورلد واتش« 

األميركي لألبحاث البيئية، مع أرقام 

ومالحظات خاصة باملنطقة العربية
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أرقام من املنطقة العربية يف تقرير »وورلد واتش«
حصلت مجلة »البيئة والتنمية« 
بشكل حصري ىلع أبرز البيانات 
واملعلومات الواردة يف تقرير 

معهد »وورلد  واتش« حول 
االستهالك يف منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا. هنا أهمها

يوؤدي الفحم دوراً ثانويًا لإنتاج الطاقة يف ال�سرق   ●

هما  الطبيعي  والغاز  النفط  حيث  الأو���س��ط، 

م�سدرا الطاقة الرئي�سيان.

الأو�سط  وال�سرق  اأفريقيا  و�سمال  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  �سهدت   ●

اإ�ساف�ة 90 ميغاواط جديدة فقط من طاق�ة الرياح ع�ام 2013، لتملك 

املركبة.  القدرة  من  ميغاواط   1255 جمتمعة  الثالث  املناطق  هذه 

بلدان فقط �سمن   9 الرياح يف  املئة من من�ساآت طاقة  يف   99 ويرتكز 

 291( واملغرب  ميغاواط(   550( م�سر  مقدمتها  يف  املناطق،  هذه 

ميغاواط( واإثيوبيا )171 ميغاواط( وتون�ص )104 ميغاواط( واإيران 

الأج�ل  اأخرى عن خطط طويلة  دول  واأعلنت عدة  )91 ميغاواط(. 

لرتكيب مزارع الرياح على نطاق جتاري، منها الأردن وال�سعودية.

ن�ساط حمدود يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ّجل يف منطقة  �سُ  ●

ما يتعلق بالألواح الكهر�سوئية لإنتاج الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية. 

ولكن من املتوقع اأن حترز هذه ال�سوق تقدمًا يف الأردن وال�سعودية 

لتوقيع  نظراً  املقبلة،  ال�سنوات  خالل  واملغرب  والكويت  والإم��ارات 

عدد من التفاقات واملناق�سات وبدء تنفيذ بع�ص امل�ساريع التجارية 

يف هذا املجال، خ�سو�سًا يف الإمارات واملغرب.

اإيران  تليها  الطبيعي،  الغاز  احتياطات  اأكرب  متلك  رو�سيا  زالت  ما   ●

وقطر. اأما موارد الغاز ال�سخري العاملية القابلة لال�ستخال�ص تقنيًا 

يف  خا�ص  ب�سكل  ترتكز  مكعب،  قدم  تريليون   7300 بنحو  فتقدر 

الأرجنتني )802 تريليون(،  ال�سني )1115 تريليون قدم مكعب(، 

املتحدة  الوليات  تريليون(،   573( كندا  تريليون(،   707( اجلزائر 

 437( اأو�سرتاليا  تريليون(،   545( املك�سيك  تريليون(،   567(

امل�ستمرة قد تخف�ص  التنقيب  تريليون قدم مكعب(. لكن عمليات 

اأو تزيد التقديرات احلالية، خ�سو�سًا للجزء الذي ميكن ا�ستخراجه 

بلدان  يف  الزيني  ال�سخر  موارد  ل�ستخراج  جهود  وُتبذل  اقت�ساديًا. 

متعددة، منها اجلزائر والأرجنتني واأو�سرتاليا وكولومبيا واملك�سيك 

اإنتاجًا على  الآن  البلدان مل يحقق حتى  اأيًا من هذه  لكن  ورو�سيا. 

نطاق جتاري.

العتماد على واردات احلبوب يزيد على 50 يف املئة يف ال�سرق الأو�سط   ●

للزراعة،  الرئي�سي  العائق  هي  املياه  ندرة  حيث  اأفريقيا،  و�سمال 

ف�ساًل عن عدم كفاءة الري.

املتحدة وكندا  الوليات  الفرتا�سية هي  امل�سدرة للمياه  البلدان  اأكرب   ●

وتايالند  واإندوني�سيا  وباك�ستان  والهند  والأرجنتني  والربازيل 

ال�سرق  منطقة  الفرتا�سية  املياه  م�ستوردي  واأك��رب  واأو�سرتاليا. 

وكوريا  واليابان  واأوروب���ا  واملك�سيك  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 

اجلنوبية. الأردن، على �سبيل املثال، ي�ستورد مياهًا افرتا�سية تعادل 

خم�سة اأ�سعاف موارده املائية املتجددة ال�سنوية.

ح�سة  اأ�سغر  ثاين  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تنتج   ●

الو�سطى  اأمريكا  بعد  املئة(  يف   7.3( العاملي  البال�ستيك  اإنتاج  من 

ال�سكان  وعدد  القت�ساد  منو  مع  ولكن  املئة(.  يف   4.8( واجلنوبية 

ي�ستمر منو الطلب على املنتجات البال�ستيكية يف املنطقة. 

لكن   .2013 عام  منه  طن  ملي�ن   299 اإنتاج  ومت  عامًا،   50

يف  املئة  يف   9 تتجاوز  ومل  منخف�سة،  بقيت  التدوير  معدالت 

ال�اليات املتحدة مثاًل. وتنتهي غالبية املنتجات البال�ستيكية 

النظم  مل�ثة  االأطــنــان،  مباليني  واملحيطات  املطامر  يف 

ومف�سدة  �سراكها  يف  البحرية  االأحياء  وم�قعة  االإيك�ل�جية 

مكان  كل  يف  البال�ستيك  وينت�سر  املجتمعات.  حياة  ن�عية 

واالأغذية  ال�سحية  الرعاية  اىل  والعمارة  النقل  من  وقطاع، 

الفردي  اال�ستهالك  ويبقى  اال�ستهالكية.  وال�سلع  واملرطبات 

خم�سة  بنح�  اأكــرب  ال�سمالية  واأمريكا  الغربية  ــا  اأوروب يف 

ي�ستاأثر  الــ�رق،  حال  يف  وكما  اآ�سيا.  يف  ه�  مما  اأ�سعاف 

الت��سيب والتغليف بح�سة �سخمة من ا�ستهالك البال�ستيك.

البلي�ن  حاليًا  العامل  يف  ال�سيارات  اأ�سط�ل  ويتجاوز 

ثاين  انبعاثات  ــالق  واإط اله�اء  تل�ث  يف  ت�ساهم  �سيارة، 

اأوك�سيد الكرب�ن امل�سببة لالحتبا�س احلراري.

املنفلتة  اال�ستهالكية  النزعة  »تكمن  رير:  مايكل  يق�ل 

خيارات  تلعب  لــذا  التحديات.  هــذه  من  كثري  �سلب  يف 

وال�سلع  امل�اد  هذه  اإىل  وبالن�سبة  حا�سمًا«.  دورًا  اال�ستهالك 

وغريها، ال بد من تخفي�س اال�ستعمال الق�سري االأجل وغري 

ال�سروري، واإيجاد بدائل اأكرث رفقًا بالبيئة. ولئن تكن ت�عية 

كثرية  تغيريات  اإجراء  يجب  لكن  مهمًا،  عاماًل  امل�ستهلكني 

قبل اأن جتد املنتجات طريقها اىل رف�ف املتاجر، وهذا يتطلب 

■ عماًل تق�م به احلك�مات. 

حمطة االإبراهيمية لطاقة الرياح تبعد 80 كيلومرتًا عن عّمان عا�سمة االأردن
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رئي�سي  م�سدر  هي  امل�ستعملة  ال�سيارات  بطاريات 

كبري  �سحي  خطر  نف�سه  ال�قت  ويف  للدخل 

العا�سمة  التي تبعد 45 كيل�مرتًا عن  ل�سكان قرية �سينانغكا 

غري  �سناعة  القرية  يف  ن�ساأت  فقد  جاكرتا.  االإندوني�سية 

ت�سعينات  يف  احلم�سية  الر�سا�س  بطاريات  لتدوير  نظامية 

القرن الع�سرين، بعد اأن تعذر على امل�سانع الثالثة التي تت�ىل 

الكبرية  الكمية  معاجلة  البالد  يف  البطاريات  من  التخل�س 

من البطاريات امل�ست�ردة. فبداأ العمال ياأخذون بطاريات اىل 

بطريقة  تفكيكها  لكن  اإ�سايف.  دخل  على  للح�س�ل  منازلهم 

ال�سام  بالر�سا�س  القرية  ل�ث  ومنازلهم  حدائقهم  يف  بدائية 

الذي يتلف االأع�ساب.

يق�ل ب�دي �س��سيل�ريني، من�سق م�سروع تطهري القرية 

بالك�سميث  معهد  به  يق�م  الذي  الر�سا�سي  التل�ث  من 

الأبحاث �سحة البيئة ومركزه ني�ي�رك: »النا�س ال يعرف�ن ما 

هي التاأثريات التي خلفتها هذه العمليات، بل ي�سعرون باأنهم 

الذي  اله�اء  يف  غريبًا  اأمرًا  ثمة  واأن  التنف�س،  ي�ستطيع�ن  ال 

ي�ستن�سق�نه«.

بالف�ؤو�س  البطاريات  يفكك�ن  �سينانغكا  �سكان  كان 

حماط  مرت  عمقه  جرن  يف  حمت�ياتها  ويلق�ن  وال�سكاكني، 

ي�سكب�ن  ذلك  بعد  باالإ�سمنت.  املثبت  الط�ب  من  بجدار 

النار  ي�سرم�ن  ثم  ف�قها،  الفحم  وي�سع�ن  احلم�سية  املياه 

يف البطارية، في�ستعيدون الر�سا�س ال�سائل وي�سنع�ن منه 

نفايات  اأما  النظامية.  التدوير  م�سانع  اىل  يبيع�نها  �سبائك 

عمليات ال�سهر فكانت تلقى يف حفر �سحلة ومكبات �سطحية 

يف اأنحاء القرية ويف ملعب كرة القدم ويف ال�ادي املجاور.

وكان ملعب كرة القدم مق�سدًا ملئات التالميذ يف مدر�سة 

تدوير بطاريات 
السيارات سمم 

قرية إندونيسية 
لكن مشروعًا 

تطهيريًا أثبت أن 
إعادة التأهيل 

ممكنة مع ازدياد 
الوعي وتقبّل 

السكان وتطبيق 
القوانين

امللعب القاتل
إعادة تأهيل مكب للبطاريات يف إندونيسيا

اأطفال حفاة يف ملعب القرية

بعد معاجلته من خملفات البطاريات
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تعر�س  ال�سنني،  مر  وعلى  مرت.  مئة  عنه  تبعد  التي  القرية 

اأقدامهم  حتت  املنت�سرة  اخلطرة  للم�اد  الفتيان  من  كثري 

احلافية اأثناء اللعب.

عمليات  اأن  تدريجيًا  يدرك�ن  القرية  �سكان  بع�س  بداأ 

ال�سهر الع�س�ائي ت�ؤثر على بيئتهم وعلى �سحتهم. فا�ستك�ا 

منع  البلدية  ال�سلطات  حاولت  عندما  لكن  القرية.  بلدية  اىل 

اإحراق  اإىل  البطاريات واجهت معار�سة �سر�سة و�سلت  �سهر 

مركز البلدية.

تطهري  م�سروع  بالك�سميث  معهد  اأطلق   2013 العام  ويف 

�سينانغكا.  يف  التل�ث  م�اقع  اأ�س�اأ  اأحد  القدم،  كرة  ملعب 

اأن  �سك  دون  من  ليبني  �سنة،  خالل  امل�سروع  اجناز  ومت 

اأخرى  مناطق  ويف  القرية  هذه  يف  للتنفيذ  قابل  االإ�سالح 

ال�سكان  نظر  وجهة  تغيري  اإمكان  اأثبت  كما  بال�سم�م.  مل�ثة 

املحليني و�سانعي القرار جتاه م�ساكل التل�ث.

تأثيرات صحية
القرية  يف  عديدة  اأماكن  وج�د  والتحقيقات  التحاليل  بينت 

تعاين من تل�ث الرتبة، حيث م�ست�يات الر�سا�س اأعلى من 

200 األف جزء يف امللي�ن، يف حني اأن احلد االأعلى املاأم�ن يف 

وكالة  معايري  وفق  امللي�ن  يف  جزء   400 ه�  ال�سكنية  املناطق 

تلميذًا   40 من  دم  عينات  واأظهرت  االأمريكية.  البيئة  حماية 

وج�د ر�سا�س مبعدل 37 ميكروغرامًا يف كل د�سيليرت، يف 

حني اأن املقيا�س لدى منظمة ال�سحة العاملية ه� 10.

م�سهر  �ساحب  اأطفال  »�ساهدت  �س��سيل�ريني:  قال 

البطاريات، وهم اأي�سًا م�ساب�ن باإعاقات عقلية وج�سدية«.

تل�ث  من  الناجت  بالر�سا�س،  للت�سمم  تك�ن  اأن  ميكن 

ماأ�س�ية  اأكرث  تك�ن  رهيبة  �سحية  تاأثريات  اله�اء،  اأو  الرتبة 

عندما تتعر�س له الن�ساء احل�امل.

وكانت جمعية حملية اأعدت خريطة مبدئية لتل�ث الرتبة 

طرحت  �ساخنة«  »بقعة   70 امل�ساح�ن  وحدد  �سينانغكا.  يف 

فيها البطاريات امل�ستعملة، مبا فيها امل�ساهر ونقاط التجميع. 

وقدر جممل حجم الرتبة املل�ثة باأكرث من 2500 مرت مكعب.

اأجرى  ال�ساخنة،  للنقاط  اجلمعية  خريطة  وبا�ستخدام 

امل�اقع  وحدد  للم�اقع،  تقييمًا  بالك�سميث  معهد  فريق 

يف  للر�سا�س  تركيز  اأعلى  ت�سهد  التي  االأوائل  الع�سرة 

للخطر.  املعر�سني  ال�سكان  من  عدد  اأكرب  فيها  ويقيم  الرتبة 

امل�سروع  لتنفيذ  القدم  كرة  ملعب  اختيار  مت  النهاية،  ويف 

اال�سالحي التجريبي.

اأيل�ل  بني  امل�قع  يف  االإ�سالحية  العمليات  اأجريت 

)�سبتمرب( 2013 واآذار )مار�س( 2014. ومتا�سيًا مع معايري 

ا�سرتاتيجية  ا�سُتخدمت  االأمريكية،  البيئة  حماية  وكالة 

كرة  ملعب  تربة  نب�س  فتم  املل�ثة.  الرتبة  لعزل  التغليف 

العميقة  احلفرة  وتبطني  اأمتار،  �ستة  عمق  حتى  القدم 

اإىل  الر�سا�س  ت�سرب  ملنع  ال�سل�سايل  الطني  من  بطبقات 

املياه اجل�فية. وبعد اإعادة فر�س الرتبة املل�ثة، متت تغطية 

اآمن  االآن  وه�  مرتين،  ب�سماكة  نظيفة  برتبة  امللعب  اأر�س 

للعب.

حد  اىل  النظامية  الر�سا�س  �سهر  عمليات  ت�قفت  لقد 

كبري يف �سينانغكا خالل العقد املا�سي، بعد حظر ا�سترياد 

اإندوني�سيا.  اىل  امل�ستعملة  احلم�سية  الر�سا�س  بطاريات 

لهذه  الع�س�ائي  التدوير  وكذلك  قائمًا،  زال  ما  التل�ث  لكن 

الزراعة  مثل  للدخل  اأخرى  مب�سادر  ومقارنة  البطاريات. 

ومزارع املطاط، يعترب �سهر الر�سا�س اأ�سهل واأكرث ربحية، 

واإن يكن غري قان�ين.

وعي  ي�ؤدي  اأن  ياأمل  بالك�سميث  معهد  لكن 

يق�ل  االأو�ساع.  حت�سني  اإىل  الق�انني  وتطبيق  املخاطر 

النا�سئة  الق�سايا  تدرك  احلك�مات  »باتت  �س��سيل�ريني: 

عن �س�ء اإدارة النفايات اخلطرة، لذا ميكننا تقدمي ت��سيات 

الإ�سالح ال�سيا�سات. لقد بداأت بلدان كثرية تخ�س�س اأم�ااًل 

■ يف امل�ازنات ال�طنية لتطهري امل�اقع املل�ثة«. 

مت نب�ش تربة امللعب وتغليفها 

ملنع ت�سرب الر�سا�ش اإىل املياه 

اجلوفية. وبعد اإعادة فر�ش 

الرتبة امللوثة متت تغطية 

اأر�ش امللعب برتبة نظيفة 

ب�سماكة مرتين

ال�سور:

معهد بالك�سميث
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واحللي  الهدايا  لبيع  اأمريكية  �سركة  ت�ساهم 

امل�سن�عة يدويًا يف النه��س بحياة اآالف الن�ساء يف 

باللغة  االأم«  »االأر�س  اأي    ،Matr Boomie وتعتمد  الهند. 

لالرتقاء  اجتماعيًا،  اأثرًا  يحدث  الذي  العمل  من�ذج  الهندية، 

من  الهند،  اأنحاء  يف  حرفية  اأعمااًل  يزاولن  امراأة   2000 بنح� 

يف  رواجًا  ت�سهد  باتت  التي  االأنيقة  منتجاتهن  ت�س�يق  خالل 

االأ�س�اق الغربية.

يف  الن�ساء  متكني  يف  م�ساعف  اأثر  املبادرة  لهذه  اأ�سبح 

معظم  لتاأمني  الرجال  على  يعتمدن  حيث  الهندية،  االأرياف 

غ�بتا:  ماني�س  ال�سركة  م�ؤ�س�س  يق�ل  االأ�سا�سية.  حاجاتهن 

معنا  ليعملن  ن�ساء  عن  نبحث  قرية،  اىل  نذهب  »عندما 

فيتح�ل  املطل�بات،  هن  الن�ساء  ت�سبح  فجاأة  كحرفيات. 

احرتام املجتمع اإليهن«.

الفن�ن  ا�ستخدام  على  الن�ساء  ب�مي«  »ماتر  ت�ساعد 

أعطها عمالً
... ال صدقة

فرص عمل يف الحرف التقليدية
لنساء الهند املهّمشات

م�سغوالت يدوية 

معرو�سة يف متجر 

يف والية مرييالند 

االأمريكية
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تعليم الن�ساء الهنديات

املنخرطات يف امل�سروع

القراءة والكتابة واحل�ساب

هدايا  ل�سنع  وجّداتهن  اأمهاتهن  من  تعلمنها  التي  التقليدية 

ت�سبح  »عندئذ  غ�بتا:  وي�سيف  العامل.  دول  يف  تباع  وحلي 

اأي  مع  اأو  معنا  العمل  وميكنهن  اأعمال،  �ساحبات  الن�ساء 

املنظمات  نهج  عن  متامًا  خمتلف  من�ذج  هذا  اأخرى.  �سركة 

الط�يلة  اال�ستدامة  بني  االختالف  على  مثال  وه�  اخلريية، 

االأجل وال�سدقة«.

الل�اتي  الن�ساء  ق�سة  تروي  بطاقة  منتج  كل  يحمل 

الر�سائل  هذه  اإن  ب�مي«  »ماتر  زبائن  ويق�ل  �سنعنه. 

امللهمة هي جزء اأ�سا�سي من جاذبية املنتجات.

اأفرزت  القفزة باجتاه عمل جتاري تديره امراأة  هذه 

ب�سجالت  لالحتفاظ  والكتابة  القراءة  تعلم  اىل  حاجة 

غري  »ذراعًا«  ال�سركة  اأ�س�ست  لذلك  واالإمدادات.  الطلبات 

الن�ساء  لتعليم  القرى  اىل  معلمات  اإر�سال  مهمتها  ربحية 

واالنكليزية.  الهندية  باللغتني  واحل�ساب  والكتابة  القراءة 

ولهذا اأثر يتعدى العمل. قالت اإحدى الن�ساء املتعلمات حديثًا 

واأحتفظ  زوجي،  مثل  اجلريدة  قراءة  االآن  »ميكنني  بفخر: 

ب�سجل للمدخرات«.

وت�سرح رو�سي غ�بتا، زوجة ماني�س و�سريكته يف العمل: 

»تقليديًا، كان على الن�ساء االعتماد على الرجال يف كل �سيء 

وجميع  امل�سرف  مع  التعامل  ذلك  يف  مبا  بالكتابة،  يتعلق 

القراءة  قدرة  الن�ساء  متتلك  عندما  ولكن  ال�رقية.  االأعمال 

بل  املالية،  اأم�رهن  تدبري  فقط  لي�س  فيمكنهن  والكتابة، 

تدبري حياتهن«.

العمل مع احلرفّيات ك�سف ع�امل اأخرى ت�ؤثر يف الفتيات 

جدًا،  تقليدي  جمتمع  »الهند  غ�بتا:  رو�سي  تق�ل  والن�ساء. 

�سيء.  كل  حتكم  التي  والق�انني  الطق��س  من  كثري  وفيها 

باأن  ال�سهرية  الدورة  اأثناء  للمراأة  ي�سمح  ال  املثال،  �سبيل  على 

ل�  كما  فتعامل  مكان،  اأي  اىل  تغادر  اأو  املعبد  تدخل  اأو  تطبخ 

انها منب�ذة«. وهذا ال��سع يتغري عندما حت�سل الن�ساء على 

يف  معروفة  غري  كثرية  اأحيان  يف  هي  التي  ال�سحية  الف�ط 

القرى الريفية اأو غري مت�افرة اأو غالية الثمن.

قرر الزوجان غ�بتا الت�سدي لهذه امل�ساألة كعمل اآخر ذي اأثر 

�سركتهما.  مع  يعملن  الل�اتي  الن�ساء  على  و�سحي  اجتماعي 

�سغرية  اآلة  تنتج  الهند  يف  منظمة  »هناك  ماني�س:  يق�ل 

ميكنها �سنع ف�ط �سحية غري مكلفة ومن ن�عية جيدة. نحن 

نكفل �سراء االآلة للقرية، ونح�سر من يت�ىل تركيبها وتدريب 

عملية  الن�ساء  تت�ىل  ثم  ومن  ت�سغيلها.  على  حمليات  ن�ساء 

اإنتاج الف�ط وبيعها �سمن جمتمعهن بربح �سغري«.

الهنديات  الن�ساء  لدى  حقيقيًا  اأثرًا  حتدث  التغيريات  هذه 

اليدوية  التقليدية  فالفن�ن  الغربيات.  امل�ستهلكات  ولدى 

اجلميلة التي اأو�سكت اأن ت�سيع يف الهند باتت مت�افرة للبيع 

داخل متاجر اأنيقة يف اأمريكا واأوروبا واأو�سرتاليا وني�زيلندا، 

الهندية  االأرياف  يف  حمرومات  ن�ساء  باتت  نف�سه  ال�قت  ويف 

يتمتعن بفر�س للعمل والتعلم مثل ن�ساء املدن.

�سماع  من  فبداًل  انك�سرت.  »احللقة  غ�بتا:  رو�سي  تق�ل 

الدرجة  من  كم�اطنات  و�سعهن  يقبلن  ن�ساء  عن  ق�س�س 

هذه  جتاري.  بعمل  لقيامهن  بالثقة  ي�سعرن  نراهن  الثانية، 

ثم  ومن  املنزلية،  القرارات  يف  اأكرث  للم�ساركة  تدفعهن  الثقة 

نرى  ال�سيا�سة.  ويف  االنتخابات  ويف  جمتمعهن  قرارات  يف 

اأن التغريات تاأتي اأ�سرع فاأ�سرع يف املجتمع، والن�ساء يبنني يف 

■ ال�قت ذاته حياة اأف�سل لبناتهن«. 
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جيفري باركر 

ال�صغري«،  اجلليدي  الع�صر   « املناخ  علماء  ي�صميه 

القرن  خالل  ال�صاملة«.  »الأزم��ة  املوؤرخون  ويدعوه 

�صيف  وف�صول  طويلة  �صتاء  ف�صول  ت�صببت  ع�صر،  ال�صابع 

اأنحاء  يف  املحا�صيل  وتلف  الزراعية  املوا�صم  با�صطراب  باردة 

اأوروبا. وهو كان القرن الأبرد خالل فرتة متدد لالأنهار اجلليدية 

التا�صع  القرن  منت�صف  حتى  ع�صر  الرابع  القرن  اأوائل  من  دامت 

ال�صتة  القرون  عرفته  �صيف  اأبرد  ثالث   1641 �صيف  وكان  ع�صر. 

�صتاء  اأبرد    1642   �   1641 �صتاء  كان  حني  يف  اأوروبا،  يف  املا�صية 

من  ا�صتمر  الذي  ال�صتثنائي  الربد  وخالل  ا�صكندينافيا.  عرفته 

م�صيق  �صهد  ت�صعيناته،  حتى  ع�صر  ال�صابع  القرن  ع�صرينات 

البو�صفور وبحر البلطيق جليدًا �صميكًا بحيث ا�صتطاع النا�س اأن 

يجتازوهما �صريًا من جانب اإىل اآخر.

القا�صية  املناخية  والأحداث  اأوروبا  يف  القار�س  الربد  واأ�صفر 

وتلف  وفي�صانات  جفاف  موجات  �صل�صلة  عن  اأخرى  اأماكن  يف 

وث��ورات.  وح��روب  ق�صرية  ن��زوح  ح��الت  اإىل  اأدت  للمحا�صيل 

وبنتيجة ذلك هلك رمبا ثلث ال�صكان.

التنبوؤ  فاإما  املناخ،  تغري  تاأثريات  يف  للنظر  طريقتان  هناك 

�صل�صلة  درا�صة  واإما  احلالية،  الجتاهات  على  بناء  بامل�صتقبل 

اأحداث موثقة جيدًا وقعت يف املا�صي.

مناخية  اأحواًل  باأن  يوحي  ع�صر  ال�صابع  القرن  خالل  حدث  ما 

متبدلة قد تكون لها عواقب �صيا�صية واجتماعية كارثية. واليوم 

نتيجة  مماثلة  م�صاعفات  من  وطنية  اأمريكية  وك��الت  حتذر 

اأكرث تكرارًا ول ميكن التنبوؤ  اأزمات  الحرتار العاملي، مبا يف ذلك 

بها ت�صمل املياه والغذاء و�صال�صل اإمداد الطاقة وال�صحة العامة. 

قد تنهار دول، وقد تفتك املجاعات باأعداد كبرية من ال�صكان، وقد 

داخلية  ا�صطرابات  وت�صبب  احلدود  والأمرا�س  الفي�صانات  تعرب 

اأو نزاعات دولية.

لقد حدد علماء الأر�س ثالثة عوامل ن�صطت عامليًا خالل القرن 

ال�صابع ع�صر: ازدياد ثورات الرباكني، وازدياد اأحداث النينيو اإىل 

ال�صاحل  على  عادي  غري  ب�صكل  املحيط  حرارة  )ارتفاع  �صعفني 

ال�صم�صية  البقع  واختفاء  اجلنوبية(،  لأمريكا  ال�صتوائي  الغربي 

ما يخف�س الدفق ال�صم�صي الذي ي�صخن الأر�س.

الأهلية  والنزاعات  احلروب  انت�صار  ع�صر  ال�صابع  القرن  �صهد 

اأو  �صابق  ع�صر  اأي  من  اأكرث  العامل  حول  دول  وتفكك  والثورات 

رو�صيا  التمرد  حركات  �صلت  وحده،   1648 العام  وخالل  لحق. 

)اأكرب دولة يف العامل( وفرن�صا )الدولة الأكرث �صكانًا يف اأوروبا(، 

ون�صبت حروب اأهلية يف اأوكرانيا واإنكلرتا وا�صكوتلندا.

املناخ وحده مل ي�صبب جميع كوارث القرن ال�صابع ع�صر، لكنه 

اجلدري  مثل  اأمرا�س  وتف�صت  منها.  الكثري  تفاقم  يف  �صاهم 

رديئة.  اأو  �صعيفة  املحا�صيل  كانت  حيث  اأكرب  ب�صكل  والطاعون 

وعندما قام الكاثوليك الأيرلنديون يف 23 ت�صرين الأول )اأكتوبر( 

بيوتها،  ترك  اىل  الربوت�صتانتية  الأقلية  دفعت  بانتفا�صة   1641

م�صحوبة  القار�س  الربد  من  مفاجئة  موجة  يتوقع  اأحد  يكن  مل 

ولقي  ثلجًا.  �صهدا  ما  نادرًا  ومكان  وقت  يف  كثيف  وثلج  بجليد 

اىل  �صيا�صيًا  احتجاجًا  حول  ما  بردًا،  حتفهم  الربوت�صتانت  اآلف 

كرومويل  اأوليفر  ا�صتغّل  وقد  بالثاأر.  املطالبة  اىل  اأدت  جمزرة 

الهيمنة  ل�صتعادة  العنيفة  حملته  لتربير  لحقًا  الأح��داث  تلك 

الربوت�صتانتية يف اأيرلندا.

تسببت أحوال مناخية قاسية يف القرن السابع عشر بكوارث طبيعية 

خلفت خسائر فادحة يف األرواح واملمتلكات ويمكن اعتبارها نذيرًا بما 

قد يخبئه املستقبل

دروس 
من العصر 
الجليدي 

الصغير

اأ�صتاذ  ب��ارك��ر  جيفري 

جامعة  يف  ال��ت��اري��خ 

الأمريكية  اأوهايو  ولية 

وم��وؤل��ف ك��ت��اب »اأزم���ة 

وتغري  احل��روب  عاملية: 

املناخ والكوارث يف القرن 

ال�صابع ع�صر«.

»�سوق على نهر تاميز« لوحة للر�سام اأبراهام دانييلز هونديو�س من العام 1684 

تظهر اإحدى الأ�سواق التي اأقيمت على النهر املتجمد يف لندن

عالم العلوم
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�صهدت  فقد  املبا�صرة.  اخل�صائر  من  مزيد  اإىل  اأدى  الربد  لكن 

ع�صر.  ال�صابع  القرن  يف  حم�صول  اأ�صواأ   1648 عام  الغربية  اأوروبا 

اأخرى  واأماكن  وا�صتوكهومل  �صقلية  يف  �صغب  اأعمال  ون�صبت 

الألب،  جبال  ويف  حاد.  ب�صكل  اخلبز  اأ�صعار  ارتفعت  عندما 

اأربعينات  خالل  القاعدة  هي  الرديئة  الزراعية  املوا�صم  اأ�صبحت 

القرن ال�صابع ع�صر، ووثقت ال�صجالت زوال حقول ومزارع وحتى 

منذ  مدى  اأبعد  اإىل  اجلليدية  الأنهار  تقدم  نتيجة  كاملة  قرى 

الع�صر اجلليدي الأخري. ومت توثيق اإحدى نتائج رداءة املحا�صيل 

الفرن�صية، حيث جاء  القوات امل�صلحة  الغذاء يف �صجالت  ونق�س 

ال�صابع  القرن  من  الثاين  الن�صف  يف  ولدوا  الذين  اجلنود  فيها: 

ع�صر كانوا يف املتو�صط اأق�صر �صنتيمرتين ون�صف �صنتيمرت من 

الذين ولدوا بعد القرن ال�صابع ع�صر، واجلنود الذين ولدوا خالل 

�صنوات املجاعة كانوا اأق�صر ب�صكل ملحوظ من البقية.

من  ع�صر  ال�صابع  القرن  يف  جنت  العامل  من  قليلة  مناطق 

اجلفاف  موجات  من  مزيج  ترافق  ال�صني،  يف  الطق�س.  ق�صاوة 

يف  وتخفي�صات  ال�صرائب  يف  ارتفاع  مع  الكارثية  واملحا�صيل 

موازنات الربامج احلكومية، ما اأطلق موجة من النهب والفو�صى، 

دام  ال�صمال  من  عنيف  بغزو  اجلوعى  مان�صو  ع�صرية  رجال  وقام 

اأفريقيا جماعات وحروبًا  جياًل. و�صهدت اأمريكا ال�صمالية وغرب 

�صارية. واأدى جفاف اأعقبته في�صانات اإىل مقتل اأكرث من مليون 

�صخ�س يف ولية غوجارات الهندية بني عامي 1627 و1630. ويف 

اليابان، ن�صب مترد وا�صع النطاق على جزيرة كيو�صو يف اأعقاب 

جماعة  قتلت  �صنوات  خم�س  وبعد  عجاف،  ح�صاد  موا�صم  عدة 

اأعقبها �صتاء قا�س نحو ن�صف مليون ياباين.

يوقف  اأو  بركانية  ثورة  مينع  اأن  ب�صري  تدخل  لأي  ميكن  ل 

ظاهرة نينيو اأو يوؤخر بدء موجة جفاف، على رغم اأن اأيًا منها قد 

ي�صبب جماعة وا�صطرابًا اقت�صاديًا وعدم ا�صتقرار �صيا�صي. لكن 

بعك�س اأ�صالفنا الذين واجهوا هذه التغريات قبل 350 عامًا، نحن 

منلك اليوم املوارد والتكنولوجيا لال�صتعداد لها.

بريطانيا  علماء  كبري  كينغ،  ديفيد  حذر  املثال،  �صبيل  على 

اأنه، يف  ال�صابق ومبعوثها احلايل يف مفاو�صات تغري املناخ، من 

»علينا  البحار،  م�صتويات  يف  يرحم  ل  ارتفاعًا  يبدو  ما  مواجهة 

واملناطق  للفي�صانات  م�صتدامة  اإدارة  يف  املزيد  ن�صتثمر  اأن  اإما 

متزايدة«.  في�صانات  مع  نعي�س  كيف  نتعلم  اأن  واإما  ال�صاحلية، 

ن�صتعّد  اأو  الآن،  لن�صتعّد  ندفع  فقط:  خياران  لدينا  باخت�صار، 

لندفع املزيد لحقًا.

فقد  للرتاخي.  مروعة  بعواقب  ال�صومال  جتربة  وتذكرنا 

اأحدث جفاف يف املنطقة بني عامي 2010 و2012 جماعة حملية، 

فاقمتها حرب اأهلية عرقلت جهود الإغاثة واأودت بحياة نحو ربع 

مليون �صخ�س، ن�صفهم دون �صّن اخلام�صة.

الطق�س  بني  قاتاًل  ت�صافرًا  ع�صر  ال�صابع  القرن  �صهد  لقد 

واحلروب والثورات اأودى بحياة املاليني. وباإمكان كارثة طبيعية 

باأحجام مماثلة اليوم، �صواء اأكانت من �صنع الب�صر اأم ل، اأن تقتل 

وعنفًا،  وتهجريًا  ا�صطرابًا  حتدث  اأن  اأي�صًا  �صاأنها  ومن  الباليني. 

واأن تعر�س الأمن الدويل وال�صتدامة والتعاون الدويل للخطر.

فيما نحن نتجادل يف ما اإذا كانت الن�صاطات الب�صرية ت�صبب 

تغري املناخ اأو ل، لنتذكر حجم الكوارث املتاأتية عن املناخ التي يبني 

التاريخ ا�صتحالة جتنبها، ولن�صتعد. 

سيارة عنكبوتية
تتحدى املناطق الوعرة

حقيبة تتبع املسافر
ميدالية ذهبية لطالب لبنانيين
يف معرض نورنبيرغ الصناعي

ت��دخ��ل ال�����ص��ي��ارة امل��ت��اأرج��ح��ة 

الأربع  العجالت  ذات  »�صوينكار« 

خط  اإىل  قريبًا  العنكبوتية  والأذرع 

�صركة  انتهت  اأن  بعد  الت�صنيع، 

اإنتاجها  من  الفرن�صية  »ميكانروك« 

الهند�صة  �صركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

وهي  رامبو«.  »با�صكال  املعمارية 

عجالتها  وتتحرك  بالكهرباء،  تعمل 

كل على حدة، وت�صري يف طرق وعرة 

من دون �صجيج اأو تلوث.

حمركها  ال�صيارة  يف  عجلة  ولكل 

احلركة  اأن  كما  اخلا�س،  الكهربائي 

يتحرك  جتعله  ذراع  لكل  امل�صتقلة 

يف  وي��ت��اأرج��ح  منف�صل.  ب�صكل 

ال�صيارة،  �صائق  مقعد  الو�صط 

حركتها  رغم  قائم  و�صع  يف  ويظل 

وارتفاعًا  وي�صارًا  ميينًا  العنكبوتية 

وهبوطًا.

يبلغ عر�س �صوينكار 1.3 مرت، وهي 

م�صنوعة من الألومنيوم ووزنها 150 

ترتاوح  ب�صرعة  وت�صري  كيلوغرامًا، 

بني 30 و40 مرتًا يف ال�صاعة، وميكن 

اأن ت�صري بن�صبة انحدار ت�صل اإىل 70 

يف املئة.

ال�صيارة  »م��ي��ك��ان��روك«  وت��ط��ور 

جم��الت  يف  لتعمل  العنكبوتية 

والدفاع  امل��دين  الأم��ن  منها  اأخ��رى 

والزراعة.

فاز خم�صة طالب من مدر�صة اجلمهور يف لبنان مبيدالية ذهبية يف معر�س 

نورنبريغ ال�صناعي يف اأملانيا، الذي اأقيم يف ت�صرين الأول )اأكتوبر(.

وقد تفّوق اخرتاعهم »حقيبة تتبعني« )Follow Me Suitcase( على 750 

اخرتاعًا من بلدان العامل. وهو عبارة عن حقيبة ذكية جمهزة مبحرك ونظام 

حتديد املواقع )GPS( تتبع امل�صافر يف جميع حتركاته، بهدف توفري الراحة 

له واحلد من ال�صرقات.
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منظمة الصحة العاملية تحذر: 
اللحوم املصنّعة تسبب السرطان

�صنف املركز الدويل لأبحاث ال�صرطان التابع 

ملنظمة ال�صحة العاملية اللحوم امل�صنعة، مثل 

البايكون والهوت دوغ والنقانق، �صمن فئة 

الأغذية »امل�صببة لل�صرطان لدى الإن�صان«. 

كما �صنف اللحوم احلمراء �صمن خانة 

الأطعمة التي يرجح اأن تكون م�صرطنة، وهي 

ت�صمل حلم البقر والغنم واخلنزير.

الضوضاء تضاعف أمراض القلب
خل�صت درا�صة اأمريكية اإىل اأن الأ�صخا�س 

�صون لل�صو�صاء لفرتة طويلة يف  الذين يتعرَّ

مكان العمل، اأو اأثناء الأن�صطة الرتفيهية، هم 

اأكرث عر�صة ب�صعفني تقريبًا لالإ�صابة باأمرا�س 

القلب و�صغط الدم املرتفع.

 علماء يطلبون ترخيصًا 
لتعديل األجنّة وراثيًا

ي�صعى باحثون يف معهد »فران�صي�س كريك« 

الربيطاين للح�صول على ترخي�س من 

»هيئة التخ�صيب الب�صري وعلم الأجنة« 

احلكومية با�صتخدام تقنّية مثرية للجدل 

ل يف تعديل الأجّنة الب�صرية من اأجل  تتمثَّ

معاجلة م�صكلة العقم. ويهدف البحث اإىل 

فهم اجلينات التي يحتاج اإليها اجلنني الب�صري 

ليتطور بطريقة �صحيحة. ويوؤّكد املعهد اأن 

اأغرا�س امل�صروع بحثّية بحتة، ولن ت�صتعمل 

تطبيقاته خارج نطاق البحث العلمي، ولكن 

املعرفة التي �صت�صتخل�س منه ميكن اأن ت�صاعد 

يف عالج م�صاكل اخل�صوبة.

 انخفاض إصابات املالريا ٪60
اأفاد تقرير م�صرتك ملنظمة ال�صحة العاملية 

ومنظمة اليون�صيف اأن حالت الوفاة مبر�س 

املالريا انخف�صت بن�صبة 60 يف املئة على 

م�صتوى العامل خالل ال�صنوات اخلم�س ع�صرة 

الأخرية، واأنه مت اإنقاذ حياة اأكرث من 6 ماليني 

�صخ�س، معظمهم اأطفال، من خالل تطوير 

طرق ت�صخي�س املر�س والعالج ومقاومة 

البعو�س الذي يحمل املر�س.

إحياء حيوانات
ما قبل التاريخ

يعمل علماء رو�س على م�شروع لإعادة 

اإحياء حيوانات منقر�شة منذ اآلف ال�شنني، 

عرب حماولة ا�شتن�شاخها انطالقًا من عينات 

متكاملة من احلم�س النووي.

الذي  املاموث  �شغري  للدرا�شة  الرئي�شية  العينات  ت�شكل  التي  احليوانات  قائمة  وتت�شمن 

على  عام   12400 بعد  الثلج  حتت  كامل  �شبه  ب�شكل  حمفوظة  �شيبرييا  يف  جيفته  اكت�شفت 

اأ�شالف وحيد القرن عمرها  اإىل 4500 �شنة خلت، وعينات من  نفوقه، وعينة حل�شان يعود 

اأكرث من 8000 �شنة، واملاموث ال�شهري »يوكا« املحفوظ ب�شورة جيدة منذ 39 األف �شنة.

وياأمل الباحثون ببناء حممية لهذه احليوانات امل�شتن�شخة تكون مطابقة اإىل حد كبري للبيئة 

الأ�شلية التي كانت تعي�س فيها من حيث الغطاء النباتي واملناخ. وهي فكرة م�شابهة ل�شل�شلة 

الأفالم ال�شهرية »جورا�شيك بارك«.

بيت يف قوقعة
يعمل املهند�س املك�صيكي خافري �صينو�صيني وفق 

الع�صوية«،  املعمارية  »الهند�صة  �صماها  طريقة 

جمددًا  تربطنا  الع�صوية  الأ�صكال  اأن  لعتقاده 

نزاع  يف  ل  الطبيعة  مع  وئام  يف  لنعي�س  بجذورنا 

معها.

التقليدي  غ��ري  البيت  ه��ذا  �صينو�صيني  بنى 

مراعيًا  مك�صيكو،  العا�صمة  يف  �صابني  لزوجني 

ُت�صاهد  كما  الطبيعة  مبادئ  اخلالق  ت�صميمه  يف 

النباتات واحليوانات، ويف هذه احلالة يحاكي  يف 

اللولب اللوغاريثمي لقوقعة بحرية.

التعبري عن مبادئ الطبيعة حقق نتائج ا�صتثنائية 

يف »بيت نوتيلو�س«. يف القاعة الرئي�صية ت�صعر 

ف�صحة  بك  حتيط  عمالق،  حيوان  رحم  داخل  اأنك 

فوق  من  طبيعي  �صوء  يغمرها  ح��ادة،  زواي��ا  بال 

وعرب جدار من الزجاج امللون.

عندما تدخل من اخلارج، ت�صعد �صلمًا يف�صي بك 

الزجاج  من  كبرية  نافذة  عابرًا  البيت،  داخل  اىل 

مع  متوازية  اأر�صية  ول  متوازية  جدران  ل  امللون. 

ال�صقف. اإنه حيز »مائي« يف ثالثة اأبعاد، وت�صعر 

بديناميكية بعد رابع اإذ مت�صي على ال�صلم اللولبي 

وكاأنك تعوم على نباتات بحرية. اأما غرفة اجللو�س 

وغرفة النوم واحلمام فهي يف و�صط اللولب.
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سوق البيئة

طيران اإلمارات تكافح التجارة غير املشروعة بالحياة البرية
وتشارك جامعة أكسفورد يف مختبر بيانات

ا�صطول  م��ن  ط��ائ��رت��ان  تقلع 

العمالقة  الإم����ارات«  »ط���ريان 

من  وعليهما   A380 اإي��رب��ا���س  

خا�صة  �صخمة  مل�صقات  اخل��ارج 

من  »م��ت��ح��دون  منظمة  ل��دع��م 

تن�صق  التي  الربية«،  احلياة  اأجل 

اجلهود العاملية للمنظمات الدولية 

غري  الجت��ار  حماربة  يف  العاملة 

امل�صروع يف احلياة الربية. وتهدف 

من  بع�صًا  ت�صور  التي  املل�صقات، 

اإىل  امل��ه��ددة،  الربية  احليوانات 

ال�صيد  خطورة  مبدى  الوعي  رفع 

و�صرورة  امل�صروعة،  غري  والتجارة 

هذه  لوقف  عاجلة  اإجراءات  اتخاذ 

املمار�صات.

ريت�صموند،  هيو  اللورد  ورح��ب 

الربية،  احلياة  عمل  فريق  رئي�س 

ملكافحة  الإم��ارات  طريان  بجهود 

الجت���ار غ��ري امل�����ص��روع. وق��ال: 

بيئية،  ق�صية  جمرد  لي�صت  »هذه 

احلياة  يف  امل�صروعة  غري  فالتجارة 

منظمة  جرمية  الآن  تعترب  الربية 

وخطرة عابرة حدود الدول«.

رئي�س  ك��الرك،  تيم  ال�صري  وق��ال 

العامل  »يواجه  الإم��ارات:  طريان 

اأزمة ال�صيد اجلائر، وعلى اجلميع 

هذه  لوقف  ب��دوره��م  يقوموا  اأن 

الأوان.  ف��وات  قبل  املمار�صات 

نرى  الإم���ارات  ط��ريان  يف  نحن 

مبا  العاملية،  النقل  �صناعة  اأن 

ميكنها  ال��ط��ريان،  �صركات  فيها 

�صل�صلة  لك�صر  مهم  دور  لعب 

غري  الربية  احلياة  لتجارة  التوريد 

باأداء  ملتزمون  ونحن  امل�صروعة. 

دورنا يف هذا اخل�صو�س«.

طريان  اأطلقت  اآخ�ر،  �صعيد  على 

البيانات  لعلوم  خمتربًا  الإم��ارات 

اأك�صفورد  جامعة  مع  بال�صراكة 

ي�صتخدم  و�صوف  الربيطانية. 

العلماء  من  دوليًا  فريقًا  املخترب 

الجتماع،  وعلماء  واملهند�صني 

جمموعة  من  اخلرباء  من  وكوكبة 

اأك�صفورد،  وجامعة  الإم����ارات 

للتنبوؤ  جديدة  طرائق  لختبار 

املتوفرة  املقاعد  و�صبط  بالطلب 

عرب �صبكة طريان الإمارات.

و�صريكز خمترب اأك�صفورد  �  طريان 

الذي  البيانات،  لعلوم  الإم��ارات 

اأك�صفورد  مركز  مقره  �صيكون 

للمعلومات يف اجلامعة، على علم 

البيانات وعلم الأمتتة والريا�صيات 

للم�صاعدة  ال�صخمة،  والبيانات 

قلب  يف  ال��ب��ي��ان��ات  و���ص��ع  على 

وت�صهيل  ال�صركة  ا�صرتاتيجية 

ان�صيابية اأداء الأعمال.

بو�صع  الإم��ارات  طريان  وُتعرف 

اأعمالها،  �صلب  يف  دومًا  البتكار 

بدءًا من خدمة الإنرتنت الال�صلكي 

ونظام  الأج��واء،  يف  ف��اي«  »واي 

احلائز  الفريد  اجل��وي  الرتفيه 

ت�صغيل  اإىل  و�صوًل  عاملية،  جوائز 

اإيربا�س  اأ�صطول من طائرات  اأكرب 

A380 الأحدث تقنيًا يف العامل. 
غريندرود  بيرت  الربوف�صور  وقال 

من جامعة اأك�صفورد اإنه اأ�صبح يف 

الو�صول  الطريان  �صركات  اإمكان 

من  اأك��رث  البيانات  من  مزيد  اإىل 

اأ�صعار  من  ب��دءًا  م�صى،  وقت  اأي 

الإن��رتن��ت  ع��رب  املباعة  ال��ت��ذاك��ر 

و�صوًل اإىل املو�صيقى املف�صلة لدى 

اأنه  واأ�صاف  الدائمني.  امل�صافرين 

ال�صركات  هذه  على  الآن  ينبغي 

وحتليلها  م��ع��ًا  البيانات  جمع 

»ونحن  ال�صحيحة،  بالطريقة 

خرباء  لدينا  اأك�صفورد  جامعة  يف 

ال�صلة،  ذات  املجالت  جميع  يف 

طريان  م�صاعدة  من  �صيمكننا  ما 

خدمات  تقدمي  على  الإم����ارات 

�صخ�صية لعمالئها اأكرث خ�صو�صية 

من ذي قبل«.

طيران اإلمارات إلى سيشيل
اإىل تاأ�شرية لزيارة جزر �شي�شيل يف املحيط  ال�شياح  ل يحتاج 

الهندي، بل فقط اإىل جواز �شفر �شالح ل�شتة اأ�شهر على الأقل. 

اإىل  اأنها بعيدة، لكنها لي�شت كذلك بالن�شبة  ويعتقد كثريون 

ال�شرق الأو�شط واخلليج، بل هي على بعد اأربع �شاعات من 

دبي مثاًل، حيث ت�شريرّ »طريان الإمارات« 11 رحلة اأ�شبوعيًا اإىل 

جزيرة ماهه. كما توفر رحالت اإليها من اأوروبا ودول اأخرى، 

ميكن خاللها التوقف يف دبي.

وت�شتهر جزر �شي�شيل الـ 150 بجمالها الطبيعي و�شواطئها 

الرملية البي�شاء و�شعابها املرجانية امللونة وطيورها النادرة 

و�شالحفها العمالقة، ف�شاًل عن �شعبها الودود.
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مصر تستقطب استثمارات 
ضخمة للطاقة املتجددة

م�صر  يف  املتجددة  الطاقة  اأ�صواق  ت�صتقطب 

عامليني،  م�صتثمرين  من  �صخمة  ا�صتثمارات 

والتنمية  الإعمار  لإعادة  الأوروبي  البنك  بينهم 

الإماراتية. م�صدر  و�صركة 

اأعلن البنك الأوروبي للتنمية تلقيه 67 طلبًا  فقد 

طاقة  م�صاريع  تطوير  تعتزم  خا�صة  �صركات  من 

الأوروب��ي  البنك  و�صاهم  م�صر.  يف  متجددة 

الفرن�صية  الوكالة  اأعلنت  فيما  ماليني،  بب�صعة 

�صمن  دولر  مليون  ب�60  م�صاهمتها  للتنمية 

م�صر.  يف  الدويل  التجاري  البنك  مع  اتفاقية 

 90 اإىل  �صكانها  عدد  و�صل  التي  م�صر،  وتعترب 

العامل،  يف  اكتظاظًا  البلدان  اأكرث  من  مليونًا، 

ام��دادات  اإىل  فيها  �صا�صعة  مناطق  وتفتقر 

ماأمونة. كهربائية 

يقابله  الذي  الطاقة،  ام��دادات  يف  العجز  هذا 

الرياح وال�صم�س،  توافر موارد غري حمدودة من 

يف  للم�صتثمرين  مغرية  امل�صرية  ال�صوق  يجعل 

جمال الطاقة املتجددة. وقد بداأت �صركات رائدة 

خالل الفرتة الأخرية ولوج الفر�س ال�صتثمارية 

طليعتها  يف  ال��و���ص��ع،  ه��ذا  يتيحها  ال��ت��ي 

اأكواباور  و�صركة  الإماراتية  م�صدر  جمموعة 

حمطات  لبناء  اتفاقًا  وقعتا  اللتان  ال�صعودية، 

 1.5 بقدرة  ال�صم�صية  بالطاقة  الكهرباء  لتوليد 

الرياح  من  الكهرباء  لتوليد  واأخرى  جيغاواط، 

بقدرة 500 ميغاواط.

من  املئة  يف   20 لإنتاج  هدفًا  م�صر  و�صعت  وقد 

طاقتها من ال�صم�س والرياح بحلول �صنة 2020.

البنك اللبناني الفرنسي 
يقرض مشاريع املباني الخضراء

تفوق  قرو�صًا  الفرن�صي  اللبناين  البنك  ق��ّدم 

املباين  مل�صاريع  دولر  مليون   180 قيمتها 

التمويل  موؤ�ص�صة  مع  �صراكته  عرب  اخل�صراء، 

البنك  جمموعة  يف  الع�صو   )IFC( الدولية 

 2011 ع��ام  ال�صراكة  ه��ذه  ب��داأت  وق��د  ال��دويل. 

بهدف م�صاعدة امل�صرف على زيادة عرو�صه من 

املنازل  واأ�صحاب  واملدار�س  لل�صركات  القرو�س 

�صديقة  م�صاريع  يف  ال�صتثمار  يف  الراغبني 

. للبيئة

استخراج مياه جوفية بالطاقة الشمسية يف البقاع
البقاع  يف  مقنة  بلدة  يف  ال�صم�صية  بالطاقة  اجلوفية  املياه  ل�صتخراج  م�صروع  افتتح 

والبالد  بريوت  بنك  من  »كفالت«  بقر�س  القرية  بلدية  رئي�س  ا�صتعان  فقد  اللبناين. 

العربية لرتكيب نظام كهر�صوئي ل�صتخراج املياه اجلوفية لري ب�صتانه، يف حل م�صتدام 

ي�صمن القت�صاد بالطاقة وحماية البيئة عرب ا�صتخدام الطاقة النظيفة املتجددة.

هذا القر�س مثال على اأهمية التعاون بني ال�صركات اخلا�صة وامل�صارف وم�صرف لبنان 

رة. الذي يدعم مثل هذه القرو�س املي�صّ
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تاأليف كاميال تولمين. الطبعة العربية: ترجمة رجب �شعد ال�شيد.   252 �صفحة، املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2015

مناخ أفريقيا يتغير

املناخ يف  العام 2009، �شدر كتاب »تغري  يف 

التي  توملني،  كاميال  تاأليف  من  اأفريقيا« 

اأفريقيا  يف  العملية  حياتها  معظم  ق�شت 

واكت�شبت خربة وا�شعة ب�شوؤونها. واأ�شدر 

موؤخراً،  القاهرة  يف  للرتجمة  القومي  املركز 

اأفريقيا  »مــنــاخ  بعنوان  عربية  طبعة 

يتغري«.

يعر�س الكتاب التبعات املحتملة لتغري 

املناخ يف اأرجاء اأفريقيا وقطاعاتها املتباينة. 

يوؤثر يف مدى  الثالث كيف  الف�شل  فنقراأ يف 

املناطق  بع�س  تنقلب  حيث  املياه،  تي�شر 

رطوبة،  اأكــرث  غريها  وي�شبح  جفافًا  اأكــرث 

مع �شاآلة ال�شتثمار املخ�ش�س حاليًا لإدارة 

املتزايد  للطلب  ت�شتجيب  كي  املياه  موارد 

الغذاء  لأنظمة  الرابع  الف�شل  واأُفرد  عليها. 

الزراعة  على  الدول  معظم  تعويل  ومدى 

واملوارد الطبيعية. ونظراً لحتمالت ارتفاع 

الأمطار  على  يطراأ  وما  ــرارة  احل درجــات 

الأفارقة  املزارعون  �شيواجه  تبدلت،  من 

مزيداً من م�شاكل الزراعة. ويعالج الف�شل 

الفائق  ودورها  الغابات  مو�شوع  اخلام�س 

والقوت  للدخل  حملي  كم�شدر  الأهمية 

قومي،  اقت�شادي  وكاحتياطي  واخلدمات، 

وكمورد عاملي ل غنى عنه ل�شحة نظام مناخ عاملنا. وتاأتي املدن 

التنمية  برامج  اأن  املوؤلفة  فرتى  ال�شاد�س،  للف�شل  مو�شوعًا 

ملا  ا�شتيعابها  من  بالرغم  كبري،  حدٍّ  اإىل  الأفريقية  املدن  اأهملت 

يرتاوح بني 30 و50 يف املئة من جمموع ال�شكان يف كثري من اأجزاء 

م�شكلة،  اأنه  على  والبلدات  املدن  منو  اإىل  ُينظر  وكان  القارة. 

اإىل  لالجتاه  كتنويع  اأو  القت�شادي  النمو  على  كموؤ�شر  ولي�س 

الف�شل  النمو. ويعر�س هذا  اأجل  اأ�شواق ون�شاطات جديدة من 

اأفريقيا  مدن  من  كثري  على  املناخ  تغري  يوؤثر  اأن  يحتمل  كيف 

هذه  مع  تتكيف  اأن  ينبغي  وكيف  ال�شغرية،  وبلداتها  الكبرية 

التغريات.

وي�شدد بع�س املهتمني بال�شاأن البيئي على احتمال ن�شوب 

�شراع حول املوارد التي تزداد �شاآلة، مثل املياه والغذاء والأرا�شي. 

ا حقًا قريبني من  اإذا كنَّ م الف�شُل ال�شابع هذه الروؤى، وما  ويقيرّ

من  للتقليل  به  القيام  ينبغي  وما  املناخ«،  تغري  حروب  »اأوىل 

ر املوارد ب�شراع مدمر. ويناق�س  خماطر اأن يت�شبب تغري يف تي�شرّ

وما  العاملية،  الكربون  �شوق  يف  اأفريقيا  و�شع  الثامن  الف�شل 

حيث  الكربون،  املنخف�س  القت�شاد  من  تخ�شره  اأو  جتنيه  قد 

للدخل.  مهمًا  الكربون م�شدراً  بيع  متثل م�شاعدات مقاي�شات 

لعدم  مدفوعات  امل�شاعدات  هــذه  ومــن 

احليوي  الوقود  واإنتاج  الغابات  اجتثاث 

الــدول  قابلية  وتعتمد  )بــيــوفــيــول(. 

الكربون  �شوق  من  لال�شتفادة  الأفريقية 

وم�شاحلها  نظرها  وجهات  مراعاة  على 

النخراط ب�شكل  البداية، ويعني ذلك  منذ 

املت�شلة  الدولية  املفاو�شات  يف  اأ�شا�شي 

بهذه امل�شاألة.

الكتاب ب�شكل عام ي�شتحق القراءة. اإل 

الواردة  امل�شتقبلية  ال�شتقراءات  اأن بع�س 

على  ومنها  ظ،  بتحفرّ تناولها  يجب  فيه 

حـرارة  ارتفاع  حول  جاء  ما  املثال  �شبيل 

اإذ ان  الأر�س 11 درجة مئوية �شنة 2070، 

مما  بكثري  اأخطر  هي  الزيادة  هذه  عواقب 

ارتفاع  اأن  اإذا علمنا  الكتاب، خا�شًة  و�شفه 

معدل احلرارة العاملية ما بني 3 و4 درجات 

من  الأر�س  كوكب  لنقل  كافية  كانت  فقط 

الع�شـر اجلليدي الأخري اإىل الع�شر احلايل.

قصص من أفريقيا
ال�شيد،  �شعد  رجب  الكتاب  برتجمة  قام 

الثاين  ت�شرين  يف  �ــشــارك  قــد  كــان  ــذي  ال

)نوفمرب( 2002 بتزكية من جملة »البيئة 

والتنمية« يف حلقة تدار�س حول ا�شتدامة املدن يف اأفريقيا، نظمها 

اأفريقيا مكتب  البيئيني يف منطقة �شرق  اب وال�شحافيني  للكترّ

UN – HABITAT يف مقره بالعا�شمة الكينية نريوبي. وكانت 
ورقته البحثية بعنوان »هل تغرق الإ�شكندرية ثانيًة؟« عر�س 

فيها نتائج درا�شات جيوفيزيائية تثبت تكرارية تعر�س موقع 

الإ�شكندرية لزلزل قوية )6.3 اإىل 7.6 درجات مبقيا�س ريخرت(، 

الإ�شكندرية«،  »منار  وبينها  املدينة  من�شاآت  هدم  زلزال  ومنها 

تتعر�س  »هل  ويت�شاءل:  ال�شبع.  الدنيا  عجائب  من  كان  الذي 

من  الثاين  الطابق  بهذا  تنتهي  م�شابهة  لظروف  الإ�شكندرية 

املدينة اإىل اأن يلقى م�شري طابقها ال�شفلي؟«

وقد اآثر املرتجم اأن يحكي يف مقدمة الكتاب ق�شة تلك امل�شاركة، 

لعلها تلقي مزيداً من ال�شوءعلى بع�س نواحي الكتاب. ف�شجل 

وقائع جل�شة »تالقح اأفكار« )brain storming( حتدث فيها 

اأثيوبي  �شحايف  وافتتحها  احللقة،  تلك  يف  امل�شاركني  من  عدد 

واحلياة   21 القرن  ل�شتقبال  مهياأة  اأفريقيا  »هل  ب�شوؤال: 

فيه؟« واأجاب: »نعم، اإنها جديرة باحلياة يف القرن 21، ب�شرط 

التنمية،  فخاخ  ت�شميته  ميكن  ما  على  التغلب  يف  تنجح  اأن 

من  مفرغة  حلقة  يف  اخللف،  اإىل  ت�شدها  طوياًل  اأمداً  ظلت  التي 

المكتبة الخضراء

ستواجه البلدان 
األفريقية مشاكل 

زراعية ومائية 
وغذائية قاسية

وقد تشهد القارة 
أولى حروب املناخ



79چهللا نوفمرب/دي�سمرب 2015

هو  كامل  قرن  مدى  على  ب�شرية  ومعاناة  وال�شراع  التخلف 

القرن الع�شرون. اأما القرن 21 فاإنه يوفر لأفريقيا فر�شًا جديدة 

فريدة من نوعها، تتوقف على ثالثة عوامل مهمة. اأولها العمل 

وتر�شيخ  اأفريقيا  يف  ال�شيا�شية  امل�شاركة  م�شتوى  زيادة  على 

بعد  اأفريقيا،  اأمام  متاحة  الفر�شة  اأن  والثاين  امل�شاءلة.  مبداأ 

انتهاء احلرب الباردة، لتتحول من جمرد �شاحة ملعارك الآخرين 

ال�شرتاتيجية والأيديولوجية، كما كانت احلال اإبان ع�شر احلرب 

والتجارة  الأعمال  رجال  يق�شدها  جديدة  وجهة  اإىل  الباردة، 

والتنمية. اأما العامل الثالث فهو ما تقدمه العوملة وتكنولوجيا 

اغتنمتها  اإن  لأفريقيا،  هائلة  فر�س  من  والت�شالت  املعلومات 

تخطت مراحل التنمية.

حديثها  طابع  وكــان  موري�شيو�س،  من  كاتبة  وحتدثت 

عاطفيًا، اإذ قالت : »تتخذ قارتنا الأفريقية هيئة اأقرب اإىل �شورة 

فالقارات  العامل.  يف  لل�شعور  مركزاً  تكون  اأن  غرابة  فال  القلب، 

ميكن  اإذ  وح�شب،  جغرافية،  ومواقع  اأماكن  جمــرد  لي�شت 

املجازية. ولكل منها روح مميزة، على  باملعاين  اأي�شاً  حتميلها 

اأن  ويبدو  الرنج�س.  واأزهار  والورود  الزنابق  به  تتميز  ما  نحو 

اأر�س  اإنها  اأفريقيا.  تعني  ماذا  اأحيانًا  عنه  يغيب  منا  البع�س 

اأحالمنا، وهي عامل ي�شكننا، فكل منا يحمل اأفريقيا يف داخله«.

وتناول �شحايف �شوداين م�شكلة اأفريقية ملتهبة هي ال�شراع 

وركزت  اخل�شو�س،  وجه  على  منها  واملائية  املــوارد،  اأجل  من 

مداخلته على اقت�شام مياه النيل. قال: »اإن ال�شراع على املوارد 

اأزيل، بداأ بهيمنة الدول العظمى على موارد الأر�س. فقد �شعت 

باملوارد  غنية  اأقاليم  على  لل�شيطرة  البائدة  الإمرباطوريات 

اآلف �شنة  اأكرث من �شتة  الفراعنة قبل  خارج حدودها، فتمكن 

من جلب الأخ�شاب من منطقة »ُبنت« اأو ال�شومال احلالية، كما 

�شرق  يف  الأحمر  البحر  جبال  يف  الذهب  عن  التنقيب  ا�شتطاعوا 

ال�شودان. ومن امل�شاكل التي بداأت تطل براأ�شها يف نهاية القرن 

املا�شي وتتوا�شل يف القرن احلايل م�شكلة املياه امل�شرتكة متمثلة 

دول،  ع�شر  فيها  فت�شرتك  النيل  مياه  اأما  الدولية.  الأنهار  يف 

التفاقيات على ن�شيب وافر منها، حتى  وحت�شل م�شر ح�شب 

النهر  مياه  وتو�شيل  ال�شحراء  يف  زراعية  بتو�شعات  قامت  اأنها 

القوانني  مع  يتنافى  مما  �شيناء،  اإىل  ال�شوي�س  قناة  حتت  من 

الدولية التي متنع نقل املياه من حو�س مائي اإىل اآخر«.

والعلماء  املفكرين  روؤية بع�س  اإىل خطاأ  تنزاين  كاتب  واأ�شار 

يف  �شائعة  باأخطاء  متاأثرين  الأفريقية،  للقارة  الأفارقة  غري  من 

اأفريقيا  اإىل  القارة  هذه  انق�شام  فكرة  على  موؤكدين  ثقافاتهم، 

البي�شاء واأفريقيا ال�شوداء. و�شوروا ال�شحراء الكربى كم�شاحة 

امتزاج  دون  وحتــول  اخرتاقها،  ي�شعب  ــس  الأر� من  �شا�شعة 

والعادات  واملعتقدات  ال�شلع  وتبادل  وال�شعوب  ال�شاللت 

والأفكار بني املجتمعات املوجودة على جانبيها، ور�شموا حدوداً 

ل ميكن عبورها بني ح�شارات م�شر القدمية والنوبة وح�شارات 

�شعوب جنوب ال�شحراء.

»تراجيديا  عن  �شيتحدث  اأنه  مــالوي  من  م�شارك  واأعلن 

اأعدته ثالث منظمات دولية غري  اأفريقية«، معتمداً على تقرير 

جديدة«  اقت�شاديات  »موؤ�ش�شة  و  »اأوك�شفام«  هي  حكومية، 

اأن  اإىل  ي�شري  والتنمية«،  املناخ  بتغري  املعنية  العمل  و»جمموعة 

اإذ �شي�شتد اجلفاف يف  اأحداث ج�شام،  اأفريقيا مقبل على  مناخ 

املناطق اجلافة احلالية يف �شمال القارة و�شرقها وغربها، بينما 

القارة زيادة يف  ال�شتوائية واأجزاء من جنوب  اأفريقيا  �شت�شهد 

اإذ  الأفريقية،  الأمطار. هكذا تتج�شد الرتاجيديا  معدلت هطول 

ل�شيطان  �شحية  الوقوع  اإما  يختاروا  اأن  الأفارقة  على  �شيكون 

الفي�شانات.  مياه  يف  الغرق  اأي  الأزرق  املــوت  ــا  واإم اجلفاف 

القارة  اأي  ال�شحية،  اأن  الرتاجيديا عندما نعلم  وتكتمل حلقات 

الأفريقية، ل �شاأن لها يذكر مبالب�شات تغري املناخ العاملي الذي 

الكربى  ال�شناعية  الدول  وتتقاع�س  الأذى.  هذا  كل  بها  اأحلق 

تغري  مع  للتكيف  عمومًا  النامية  والدول  اأفريقيا  م�شاعدة  عن 

الأوفر  بالن�شيب  التي ت�شببت  الدول،  اأن تلك  املناخ. والعجيب 

اآثار  مع  التكيف  برامج  تبخل على  والتي  العامل  مناخ  تغيري  يف 

امل�شدر  الأحفوري،  للوقود  ا�شتخدامها  يف  �شادرة  التغري،  هذا 

اإنها تدعمه �شنويًا مببالغ تفوق  الدفيئة، بل  الرئي�شي لغازات 

املطلوب لربامج التكيف.

اليون�شكو  منظمة  ملدير  ت�شريح  بقراءة  اجلل�شة  واختتمت 

ل  ع�شراً  نعي�س  »اإننا  فيه:  قــال  مايور  فيديريكو  ال�شابق 

احلرة.  املناف�شة  ميدان  يف  عليها  املتعارف  لالأ�شول  فيه  جمال 

ي�شود  حيث  الأ�شعف،  مواجهة  يف  الأقــوى  قانون  ع�شر  فهو 

لأغناها  البالد  اأفقر  فيه  تدفع  اأخالقياً،  مرفو�س  �شائن  و�شع 

لقد  اأغنى.  والغنية  اأفقر  الفقرية  البالد  لت�شري  واملواهب،  املال 

اكرتاث  دون  من  العاملية  القت�شادية  ال�شرتاتيجيات  �شيغت 

بالو�شع الجتماعي والثقايف لفقراء العامل، على نحو ما ج�شدته 

على  دائمًا  املر�شى  حيث  بالوهم«،  »مري�س  موليري  م�شرحية 

خطاأ، ويو�شف لهم الدواء نف�شه. فال اأحد يهتم بالنظر يف تنوع 

والتاريخ. من هنا كانت  والثقافات  والب�شرية  الطبيعية  املوارد 

الأخالقيات.  اإىل  العودة  مبثابة  اأفريقيا  م�شاعدة  اإىل  الدعوة 

اإذ ا�شتنزفها ب�شورة  فالغرب مدين لهذه القارة برثائه وقوته، 

ثم  الرق ومن  التاريخ، عن طريق نظام  لها مثيل يف  مل ي�شبق 

■ اأ�شكال خمتلفة من ال�شتعمار«. 

الإ�سكندرية: هل تغرق ثانية؟
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تدشين مؤسسة عبداهلل العطية 
لدراسات الطاقة يف قطر

د�صن ال�صيخ حمد بن خليفة اآل ثاين والد اأمري قطر 

والتنمية  الطاقة  درا�صات  يف  متخ�ص�صة  موؤ�ص�صة 

امل�صتدامة حتمل ا�صم وزير النفط ال�صابق عبدالل�ه 

حمد العطية الذي عمل يف جمال الطاقة لنحو 40 

�صنة. 

اأبوابنا  النا�س  يطرق  اأن  »نريد  العطية:  وق��ال 

لإعطائهم  ونتطلع  اأ�صئلتهم،  علينا  ليطرحوا 

لهذه  ونريد  الوا�صعة  خربتنا  خالل  من  الإجابات 

املوؤ�ص�صة اأن ت�صبح جمموعة رائدة يف املنطقة«.

الأول  تقريرها  التد�صني  يوم  املوؤ�ص�صة  واأ�صدرت 

ارتفاع  خ��ط��ورة  م��ن  اخلليج  دول  يحذر  ال��ذي 

تقلي�س  اإىل  يوؤدي  ما  حمليًا،  للطاقة  ا�صتهالكها 

على  العامل  يعمل  وقت  يف  ا�صتخدامها،  كفاءة 

و�صع نظم طاقة اأعلى كفاءة.

التكنولوجيا الحيوية يف
منتدى جامعة الخليج العربي

الزراعية  احليوية  التكنولوجيا  منتدى  خل�س 

والأمن الغذائي الذي عقدته جامعة اخلليج العربي 

موؤخرًا اإىل �صرورة ال�صتثمار يف البحث والتطوير 

الوراثي،  التعديل  ذلك  يف  مبا  املجال،  هذا  يف 

وهي  اخلليج،  بيئة  تواجه  التي  التحديات  ملواجهة 

درجة  وزي��ادة  الرتبة  خ�صوبة  وفقدان  املياه  �صح 

امللوحة والآفات وتغري املناخ.

حممد  عبدالعزيز  الدكتور  املنتدى  مدير  وق��ال 

اإنتاج  تطوير  يف  ت�صاهم  احليوية  التكنولوجيا  اإن 

حت�صني  عرب  ون��وع��ًا  كمًا  الزراعية  املحا�صيل 

يكون  بحيث  ال��زراع��ي  املنتج  وتطوير  ال��ب��ذور، 

حتماًل  واأكرث  واملبيدات  والآفات  لالأمرا�س  مقاومًا 

حت�صني  يف  ت�صاهم  كما  الرتبة.  ومتلح  للجفاف 

وكذلك  التخزين،  فرتة  واإطالة  الغذائية  القيمة 

بالإ�صافة  وال�صمكي،  احليواين  النتاج  حت�صني 

اإىل ا�صتخداماتها يف الك�صف عن الغ�س التجاري 

وغري ذلك.

يف  احليوية  التكنولوجيات  مناق�صة  ومت��ت 

قطاعات الزراعة.

 GEF مصرف لبنان يوقع مع
مشروعًا لدعم الطاقة املتجددة

وقع حاكم م�صرف لبنان ريا�س �صالمة مع مرفق 

بتمويل  يق�صي  اتفاقًا   )GEF( العاملي  البيئة 

من  لمركزية  �صغرية  اإن��ت��اج  وح��دات  م�صروع 

ال�صتثمارات  اإن   �صالمة  وقال  املتجددة.  الطاقة 

مليون   500 نحو  اإىل  و�صلت  البيئية  القرو�س  يف 

واأ�صبحت  مقرت�صًا،   256 منها  وا�صتفاد  دولر، 

 10 خلق  ما  املجال،  هذا  يف  تعمل  �صركات  هناك 

اآلف فر�صة عمل جديدة.

المفكرة البيئية

تشرين الثاني )نوفمبر( 2015

6-3
Ecomondo 2015

املعر�س الدويل ل�شتعادة املواد والطاقة 

والتنمية امل�شتدامة

رمييني، اإيطاليا.

en.riminifiera.it

6
 اليوم العاملي للحد من ا�شتنزاف البيئة

يف احلروب والنزاعات امل�شلحة

17-16
البيئة 2015: املوؤمتر ال�شنوي الثامن 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

 حمور املوؤمتر: ال�صتهالك امل�صتدام 

يف البلدان العربية. بريوت، لبنان.

هاتف: 321800 – 1 )961+(

فاك�س: 321900 – 1 )961+(

 www.afedonline.org

info@afedonline.org 

17-16
موؤمتر نوعية الهواء والتحكم يف ال�شو�شاء

اأبوظبي، الإمارات.

www.airqualityandnoisecontrol.com

12/11-11/30
COP21/CMP11

موؤمتر الأمم املتحدة حول تغري املناخ

باري�س، فرن�صا.

www.cop21paris.org

كانون األول )ديسمبر( 2015

8-7
موؤمتر الطاقة من النفايات

لندن، بريطانيا.

www.worldwastetoenergy.com

11
يوم اجلبال العاملي

21-18
World Future Energy Summit 2016

القمة العاملية لطاقة  امل�شتقبل 2016

يتزامن معها معر�س Ecowaste  لإدارة 

النفايات.

اأبوظبي، الإمارات.

www.worldfutureenergysummit.com

        

كانون الثاني )يناير( 2016

26-25
موؤمتر م�شاريع طاقة ال�شم�س والرياح

عّمان، الأردن.

www.solarandwindprojectsjordan.com

شباط )فبراير( 2016

24-22
PetroEnvironment

 ندوة ومعر�س حول التقدم البيئي

 يف �شناعة البرتول  والبرتوكيميائيات 

الظهران، ال�صعودية.

www.petroenvironment.com

البيئة 2015: املؤتمر السنوي الثامن
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(

هاتف: 321800   1  )961+( فاك�س:  321900  1  )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org

االستهالك املستدام
يف البلدان العربية

16 - 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015
فندق فينيسيا، بيروت، لبنان
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Behind every great nation lies a compelling story
 

We are a leading global public relations agency which helps our 
clients to shape their own stories and engage with the people 

who matter to them.
 

With clients including key government entities, successful 
home-grown organisations and top international brands, we 

are proud to be helping the MENA tell its story since 1982.
 

Weber Shandwick: your powerful partner in communication

webershandwickmena.com
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بقلم فرنسيسكو زيكلي

فولكسفاغن
أساءت األمانة

مليون  ن�صف  »فولك�صفاغن«  جمموعة  زودت 

بربنامج   Audiو  VW طرازي  من  �صيارة 

انبعاثات  قيا�س  يف  الفاح�صني  خداع  اىل  اأدى  كومبيوتر 

مبحرك  املزودة  ال�صيارات  هذه  ت�صويق  ومت  العادم. 

وقد  نظيف«.  »ديزل  �صيارات  اأنها  على  توربوديزل 

انعك�س هذا الرتكاب �صلبًا على جميع ال�صركات الأوروبية 

�صعر  وخف�س  ديزل،  مبحركات  �صيارات  تنتج  التي 

للفاح�صني  م�صاكل  �صبب  كما  »فولك�صفاغن«،  اأ�صهم 

وامل�صتهلكني والبيئة.

باعتبارها  الديزل  حمركات  ا�صتخدام  اأوروبا  ف�صلت 

تكنولوجيا »اأكرث رفقًا بالبيئة«. ونتيجة لذلك، بيع 75 يف 

املئة من جميع حمركات �صيارات الديزل يف اأوروبا. �صحيح 

اقت�صادًا  اأكرث  واأنها  اأقل  كربونًا  تنفث  الديزل  حمركات  اأن 

بيئية  م�صاكل  تطرح  لكنها  البنزين،  حمركات  من  بالطاقة 

اأخرى جتعلها غري مرغوب فيها. فهي تولد م�صتويات اأعلى 

من انبعاثات اأكا�صيد النيرتوجني. لذلك فر�صت ال�صلطات 

النيرتوجني،  اأكا�صيد  على  م�صددة  معايري  احلكومية 

متطايرة  ع�صوية  بات  مركَّ مع  مرتافقة  امللوثات،  هذه  لأن 

تنف�صية  واأمرا�صًا  دخانيًا  �صبابًا  ت�صبب  ال�صم�س،  و�صوء 

ويعترب  والرئتني.  القلب  باأمرا�س  املوت  احتمالت  وتزيد 

الأطفال وامل�صابون باأمرا�س يف اجلهاز التنف�صي مثل الربو 

والأ�صخا�س الذين يعملون اأو ميار�صون الريا�صة يف اخلارج 

الدخاين  لل�صباب  ال�صلبية  لالآثار  خا�س  ب�صكل  معر�صني 

مثل الأ�صرار التي تلحق بالرئتني.

عمل  ا�صرتاتيجية  �صلب  يف  رئي�صي  مبداأ  ال�صتدامة 

لتحقيق  ال�صتدامة  اأداء  ببيانات  والتالعب  ال�صركات. 

فح�صب،  اأخالقي  غري  عماًل  لي�س  ال�صوق  يف  اأكرب  ح�صة 

ذلك  على  وبرهان  �صركة.  اأي  اأداء  على  كبري  اأثر  له  بل 

من  مليونًا   11 نحو  تطاول  قد  التي  »فولك�صفاغن«  ق�صة 

الوليات  يف  جنائية  اتهامات  ال�صركة  وتواجه  �صياراتها. 

املتحدة �صوف توؤثر يف اأدائها القت�صادي. فبعدما جتاوزت 

ك�صانع   2015 �صنة  من  الأوىل  الثالثة  الأ�صهر  يف  »تويوتا« 

 6.5 �صتخ�ص�س  اإنها  الآن  تقول  العامل،  يف  الأول  ال�صيارات 

جلعل  ال�صنوية،  اأرباحها  ن�صف  يعادل  ما  يورو،  بليون 

�صياراتها مطابقة ملعايري التلوث.

�صركة  يتجاوز  الفا�صلة  القيادة  هذه  تاأثري  لكن 

اأوروبية  �صركات  اأ�صهم  اأي�صًا  انخف�صت  اإذ  »فولك�صفاغن«، 

اإم  و»بي  و»رينو«  »داميلر«  مثل  ال�صيارات  ل�صنع  اأخرى 

حتقيقات  وفرن�صا  واأملانيا  املتحدة  الوليات  وبداأت  دبليو«. 

مع »فولك�صفاغن«. وطلبت املك�صيك، التي ت�صت�صيف يف 

فح�صًا  العامل،  يف  لل�صركة  م�صنع  اأكرب  ثاين  بويبال  مدينة 

�صنعتها  التي  و»غولف«  »جيتا«  �صيارات  جلميع  فوريًا 

ال�صركة بني 2009 و2014.

التنفيذي  الرئي�س  ونرتكورن،  مارتن  وظهر 

لفولك�صفاغن، يف �صريط فيديو قال فيه اإنه »اآ�صف اإىل ما ل 

نهاية« واإن ما مت ارتكابه ناجت من »اأخطاء ج�صيمة لقلة« من 

املوظفني. لكن هذه م�صاألة قيادية، وقد ا�صتقال ونرتكورن 

�صمحت  فكيف  )�صبتمرب(.  اأيلول   23 يف  من�صبه  من 

خلداع  �صممت  تكنولوجيا  برتكيب  لل�صركة  العليا  الإدارة 

الفاح�صني وامل�صتهلكني واإحلاق �صرر كبري بالبيئة نتيجة 

وعودًا  يقبلون  ل  امل�صتهلكون  العالية؟  التلوث  م�صتويات 

الأمانة  يتوقعون  بل  لل�صركات،  البيئي  الأداء  حول  كاذبة 

»بتاغونيا«،  مثل  �صركات  اأن  والواقع  احلقيقة.  ويريدون 

تعرتف باأنها تواجه حتديات كبرية تتعلق بال�صتدامة وهي 

واملراقبني  امل�صتهلكني  ثقة  تك�صب  بجدية،  حلها  حتاول 

وحتقق نتائج اقت�صادية اأف�صل على املدى البعيد.

»يجب عدم ال�صماح لأي �صركة باأن تتمل�س من قوانيننا 

البيئية اأو تعد امل�صتهلكني مبزايا زائفة«، هذا ما قاله املدعي 

العام يف نيويورك اإريك �صنايدرمن.

اإنها تعني  ال�صتدامة هي اأكرث من وعود للم�صتهلكني. 

يف  امل�صتدام  النجاح  معنى  هو  وهذا  وال�صفافية.  ال�صدق 

■ املدى البعيد. 

رأي

املركز  مدير  زيكلي  فرن�صي�صكو 

يف  ال�صتدامة  لقيادة  العاملي 

الإداري��ة  للتنمية  ال��دويل  املعهد 

)IMD( يف لوزان، �صوي�صرا.
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