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هذا الشهر

حني �صدر العدد الأول من جملة
«البيئة والتنمية» قبل  17عام ًا ،كان
طموحها �أن ت�ضع البيئة على جدول
الأعمال العربي ،ال�شعبي واحلكومي.
وانطالق ًا من �إميان نا�شرها �أن البيئة
هي امل�ستقبل ،كان �شعار �سنواتها
الأوىل «جملة العرب يف القرن احلادي
والع�شرين» .ومع حلول القرن احلادي
والع�شرين� ،أ�صبح ال�شعار «جملة
متجددة لع�صر جديد» .هذا العدد ينقل املجلة اىل موقع متقدم �آخر على
جبهات عدة ،مع �شعار «م�ستقبل البيئة العربية» .فالطبعة الورقية
التي بني �أيديكم �شهدت تغيرياً جذري ًا يف ال�شكل وامل�ضمون يواكب روح
الع�صر .والأهم املوقع الإلكرتوين اجلديد الذي �أطلقته املجلة يف الأول من
�آذار (مار�س) ،وهو يوفر املرجع البيئي الوحيد ال�شامل يف اللغة العربية.
الدخول على موقع  www.afedmag.comيفتح �آفاق ًا مل تكن متوفرة
يف ال�سابق ،اذ يت�ضمن �أر�شيف ًا كام ًال ملحتويات املجلة خالل � 17سنة ،يتم
حتديثه يومي ًا بالأخبار واملعلومات والتعليقات التي يكتبها �أبرز املحللني
واخلرباء .ا�سم املوقع � ،AfedMagأي جملة «�أفد» ،يعك�س حتولها اىل
جملة املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد).
وكان املنتدى واملجلة قد �أطلقا يف بداية ال�سنة موقع ًا �إلكرتوني ًا للرتبية
البيئية حتت ا�سم  www.afed-ecoschool.orgورافق ذلك ح�ضور
وا�سع للمجلة واملنتدى على مواقع التوا�صل االجتماعي ،ملخاطبة جيل
جديد من ال�شباب العرب بلغتهم .كل هذا لأنه لي�س م�سموح ًا ملجلة
ناجحة حتمل ر�سالة تغيري �أن تتثاءب.
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مهمة «�أفد» دعم ال�سيا�سات والربامج البيئية ال�ضرورية
ّ
لتنمية العامل العربي ا�ستناداً �إىل العلم والتوعية
مجلس األمناء

د .عدنان ب��دران (الأردن) رئي�س املجل�س ،د .عبدالرحمن
العو�ضي (الكويت) رئي�س اللجنة التنفيذية ،د .حممد الع�شري
(م�رص /الواليات املتحدة الأمريكية) نائب رئي�س جمل�س االمناء،
جنيب �صعب (لبنان) الأمني العـام� ،سامر يون�س (الأردن /
الكويت) رئي�س جلنـة املوارد� ,أدوني�س ن�صر (لبنان  /االمارات)
م�س�ؤول ال�ش�ؤون املاليـة� ,سليمان احلرب�ش (ال�سعودية)� ،سعد
احلريري (لبنان) ،حممد البواردي (الإمارات)� ،صالح عثمان
(ال�سودان) ،د .ريا�ض حمزه (البحرين) ،مارون �سمعان (لبنان
 /االمارات)� ،أحمد �صالح النعيمي (البحرين) ,نبيل حبايب
(لبنان  /االم��ارات) ,جميد جعفر (العراق  /الإم��ارات)� ,أكرم
مكنا�س (لبنان  /البحرين) ,رامي خالد الرتكي (ال�سعودية),
د .من�صور اجلمري (البحرين) ,د� .سيف احلجري (قطر) ,د.
�أ�سماء القا�سمي (املغرب) ,د .عدنان �شهاب الدين (الكويت),
خالد الإيراين (الأردن)
املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) منظمة �إقليمية غري
حكومية ال تتوخى الربح ،مق ّرها بريوت .تقوم على الع�ضوية
وتتمتع ب�صفة منظمة دولية .املنتج الرئي�سي للمنتدى هو
تقرير �سنوي عن حال البيئة العربية ،يتابع التطورات ويقرتح
تدابري و�سيا�سات ملعاجلة امل�شاكل البيئية .ومن مبادرات
املنتدى برنامج امل�س�ؤولية البيئية لقطاع الأعمال ،وادارة
الطاقة واملياه ،وبناء قدرات هيئات املجتمع الأهلي ،والتوعية
والرتبية البيئية .يتمتع املنتدى ب�صفة ع�ضو مراقب يف
برنامج الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية والهيئة
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وكثري من املنظمات
الإقليمية والدولية الأخرى .وك�أبرز مركز عربي للدرا�سات
و�صنع ال�سيا�سات البيئية ،يلعب املنتدى دور ًا رئي�سي ًا يف
املفاو�ضات الدولية ويقدم امل�شورة للحكومات واملنظمات
االقليمية ،خا�صة يف جماالت اتفاقات تغري املناخ واالقت�صاد
الأخ�ضر والتنمية امل�ستدامة.
أهداف «أفد»
جمع املهتمني ب�ش�ؤون البيئة والتنمية يف البلدان العربية
ملناق�شـة امل�شاكـل الإقليميـة والوطنية وامل�ساعدة يف و�ضع
ال�سيا�سات املالئمة من �أجل الت�صدي للتحديات.

ت�شجيع املجتمعات العربية على حماية البيئة واال�ستخدام
الر�شيد للموارد الطبيعية وحتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة،
عرب التفاعل الإيجابي بني املخططني و�صانعي القرار
ورجال الأعمال واملجتمع املدين وو�سائل الإع�لام وغريهم
من املهتمني ب�ش�ؤون البيئة والتنمية ،وامل�ساهمة يف �صنع
ال�سيا�سات البيئية املالئمة.
ن�شر الوعي البيئي عن طريق دعم دور الرتبية البيئية
والإعالم البيئي واملنظمات غري احلكومية النا�شطة يف جمال
البيئة.
www.afedonline.org

البيئة وكرامة االنسان

تغ ُّير

املناخ كان من �أبرز املوا�ضيع التي طرحها الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما خالل حفل تن�صيبه لوالية ثانية�« :سنت�صدى خلطر تغري املناخ،
مدركني �أن التقاع�س خيانة لأطفالنا وللأجيال املقبلة»� .أمريكا ال ت�ستطيع
مقاومة التحول اىل م�صادر الطاقة امل�ستدامة ،بل يتوجب عليها قيادة هذا
التحول .هكذا قال الرئي�س .وتعهد بزيادة امليزانيات املخ�ص�صة للبحث
العلمي يف جماالت تطوير تكنولوجيات م�ضمونة ورخي�صة لطاقة ال�شم�س
والرياح واال�ستخدامات الأنظف للطاقة التقليدية ،و�صو ًال اىل م�ستقبل
ت�صبح فيه الطاقة عدمية االنبعاثات.
خالل فرتة واليته الأوىل ،وعلى رغم املعار�ضة ال�شديدة التي واجهها من
املحافظني يف الكونغر�س ،جنح �أوباما يف فر�ض �سيا�سات وقوانني �أدت اىل
م�ضاعفة �إنتاج الطاقة من ال�شم�س والرياح ،و�إقرار تدابري تفر�ض على �صانعي
ال�سيارات تخفي�ض معدل ا�ستهالك املحركات اىل ن�صف ما هو عليه اليوم
بحلول �سنة � ،2025أي نحو  4.3ليرتات من الوقود لكل مئة كيلومرت.
ما كاد الرئي�س �أوباما يلقي خطابه ،حتى ن�شرت جريدة «الغارديان» حتقيق ًا
عن تربعات �سرية بقيمة  120مليون دوالر ،قدمتها جماعة من املتمولني
املحافظني الأمريكيني لنحو مئة جمعية ومركز �أبحاث لت�شجيعها على
الت�شكيك يف تغري املناخ .وجاء هذا عقب ت�ضا�ؤل حجج امل�شككني يف ال�سنوات
الأخرية� ،إذ ا�ضطروا اىل الرتاجع عن �إنكار �أن املناخ يتغري ،لكنهم اعتمدوا
حجة جديدة تقول �إنه يتغري ب�سبب دورات طبيعية ولي�س ب�سبب االنبعاثات
الناجمة عن الن�شاطات الب�شرية ،خ�صو�ص ًا اال�ستخدام املفرط وغري النظيف
للوقود الأحفوري .و�أعاد هذا اىل الذاكرة ق�ص�ص مئات املاليني من الأموال
ال�سرية التي �صرفتها �شركات التبغ لدعم «باحثني» و«خ�براء» ا�ستمروا
يف �إنكار م�ضار التدخني على ال�صحة قبل �أن ت�سقط ورقة التني الأخرية
عن حججهم الزائفة ،التي كان يحركها اجل�شع .وتبني �أن بع�ض «العلماء»
الزائفني الذين �أنكروا م�ضار التدخني يف الأم�س هم �أنف�سهم الذين ينكرون
تغري املناخ اليوم.
ما �إن انق�ضى يومان على ن�شر هذا التحقيق حتى �ضج الإعالم ب�أخبار �سقوط
نيزك �ضخم وانفجاره فوق رو�سيا ،مت�سبب ًا ب�أ�ضرار مادية ج�سيمة و �آ ال ف
اجلرحى يف منطقة منعزلة من الأورال� .صور الكتل امل�شتعلة
لل�شهب القادمة من كوكب يف الف�ضاء اخلارجي �أثارت الذعر.
وفيما ان�شغل بع�ضهم يف ح�ساب الأ���ض��رار والإ�صابات لو
�سقطت هذه ال�شهب ،التي قدرت قوتها بثالثني �ضعف قنبلة
هريو�شيما الذرية ،يف منطقة م�أهولة ،ذهب �آخ��رون اىل
الت�سا�ؤل عن جدوى العمل على الت�صدي لتغري املناخ ،علم ًا
�أن الكوارث الطبيعية قد ت�ؤدي اىل �أ�ضرار ال تقل ج�سامة
عن �آث��اره .وف��ات ه���ؤالء �أن الفرق بني االثنني
�شبيه بالفرق بني املوت بحادث واالنتحار .وال
نعتقد �أنه من املقبول �أخالقي ًا �أن ي�سمح العامل
بح�صول كارثة مناخية من �صنع االن�سان،
تكون مبثابة انتحار جماعي.
و�سط هذه الق�ضايا ،كان وزراء البيئة يف العامل يحزمون
حقائبهم للم�شاركة يف امل�ؤمتر الوزاري البيئي العاملي ال�سنوي،
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جملة عربية �شهرية ت�صدر عن
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الذي ي�ست�ضيفه برنامج الأمم املتحدة للبيئة مبقره يف العا�صمة الكينية
نريوبي .احلدث يكت�سب هذه ال�سنة �أهمية خا�صة ،لأنها املرة الأوىل التي
يح�صل فيها هذا اللقاء بع�ضوية  193دولة من�ضوية حتت راية الأمم املتحدة،
وفق ًا لتو�صية م�ؤمتر ريو  20+التي �أقرتها اجلمعية العمومية للأمم املتحدة
م�ؤخر ًا .وقد كانت الع�ضوية حم�صورة ،منذ �إن�شاء برنامج الأمم املتحدة
للبيئة قبل �أربعني عام ًا ،يف جمل�س حاكم ي�ضم  58دولة.
الدول واملنظمات الأع�ضاء تتح�ضر ملناق�شة الرتكيبة اجلديدة للهيئة العاملية
الرئي�سية امل�س�ؤولة عن �أو�ضاع بيئة العامل :هل تبقى برناجم ًا يتبع الأمني
العام للأمم املتحدة ،ويكون له حق �إبداء الر�أي يف �أعمال هيئات الأمم املتحدة
الأخ��رى ،لأن البيئة ق�ضية عابرة لالخت�صا�صات؟ �أم يتحول اىل «وكالة
متخ�ص�صة» يحكمها �أع�ضا�ؤها الــ 193مع ما قد ي�ستتبعه هذا من خطر
االنعزال عن الهيئات الدولية الأخرى؟
«احلر�س القدمي» الذين رافقوا �إن�شاء برنامج البيئة ر�أوا �أن حتول جمعيته
العامة اىل ال�صفة العاملية ،برفع الع�ضوية اىل  193بد ًال من  58دولة فقط،
يعطي الربنامج قوة و�سلطة �أكرب من كونه وكالة متخ�ص�صة م�ستقلة،
�شرط �أن يقرتن هذا بزيادة التمويل ،عن طريق رفع قيمة امل�ساهمة الثابتة
من ميزانية الأمانة العامة للأمم املتحدة وتو�سيع امل�ساهمات الطوعية
للدول الأع�ضاء.
ملفات حول كل هذه املوا�ضيع كانت يف حقيبتي و�أنا يف طريقي اىل مطار
بريوت ،م�سافر ًا اىل نريوبي للم�شاركة يف االجتماع الوزاري البيئي العاملي.
كانت ليلة ماطرة باردة عا�صفة ،وكنت م�ستغرق ًا يف التفكري الختيار مو�ضوع
من هذه املوا�ضيع يكون افتتاحية لـ«البيئة والتنمية»� ،أكتبها على الطائرة.
توقفت ال�سيارة عند �إ�شارة حمراء ،وبرز على ال�شباك وجه ناحل يرجتف ،ك�أنه
�شبح خرج لتوه من املقابر .فتى ال يتجاوز اخلام�سة ع�شرة ،يقف حتت املطر
بال معطف وال حذاء وال قبعة .مل يطلب ما ًال ،بل ك�سرة خبز .من �أنت وماذا
جاء بك اىل هنا� ،س�ألته� .أجاب ب�شفتني مرجتفتني ،وظهر ل�سانه جاف ًا رغم
م�شرد ،هارب من
املطر ،ك�أنه مل ي�أكل ومل ي�شرب منذ �أيام طويلة� :أنا عربي ّ
القتل والدمار.
�أعرف �أن هذا واحد من ماليني العرب اجلياع وامل�شردين واملهجرين ،لكنني
�أعرتف �أنني مل �أ�شاهد قبل ذاك اليوم ب�ؤ�س ًا بهذا احلجم.
ملن نكتب عن البيئة والتنمية امل�ستدامة وامل�ستقبل؟ جلياع ال يعرفون ما اذا
كان عندهم ما ي�أكلونه يف �صباح اليوم التايل؟ �أم حلكام �أو�صلوا �شعوبهم اىل
هذا احلد من الب�ؤ�س؟
كنا ما نزال يف زحمة بريوت ،قبل دقائق من الو�صول اىل املطار،
حني انطلق رادي��و ال�سيارة بن�شرة الأخبار امل�سائية،
وبدايتها ت�صريح لأحد رجال الدين يت�ساءل فيه:
«ماذا تعني �شعارات احلرية والدميوقراطية �إذا جاء
تطبيقها على ح�ساب دماء النا�س الأبرياء؟» كان وجه
ال�شبح البائ�س ما زال على �شباك �سيارتي ،فت�ساءلت :ماذا
تعني جميع الأنظمة اذا كان بقا�ؤها على ح�ساب كرامة االن�سان؟
وهل ميكن �أن نتحدث يف البيئة مبعزل عن كرامة الب�شر وحقوقهم
الأ�سا�سية؟
nsaab@afedonline.org • www.najibsaab.com
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طبعت هذه املجلة على ورق �أعيد
ت�صنيعه بطريقة �سليمة بيئيا

صفحة بيئية
ىلع فيسبوك
ينظم �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
(�أفد) م�صابقة بيئية للمد�ر�س �لعربية
بال�صتر�ك مع مجلة «�لبيئة و�لتنمية».
مو�صوع �لم�صابقة �إن�صاء �صفحة بيئية
على موقع في�صبوك.
هذه �لم�صابقة مفتوحة لجميع
�لمد�ر�س �لمتو�صطة و�لثانوية في
جميع �لبلد�ن �لعربية .وت�صتهدف �إن�صاء
�صفحة بيئية للمدر�صة على في�صبوك،
كاأد�ة لتطبيق �لن�صاطات و��صتخد�م
�لمعلومات �لو�ردة في دليل «�لبيئة
في �لمدر�صة»� ،لذي �أ�صدره «�أفد» �صمن
برنامجه �لمتكامل للتربية �لبيئية.
وهو متو�فر في طبعة ورقية ون�صخة
�إلكترونية على �لموقع �لخا�س

www.afed–ecoschool.org
محتوى الصفحة
معلومات بيئية ،م�صابقات� ،أخبار ومقابالت ،تحقيقات م�صورة� ،أفالم ق�صيرة،
ن�صاطات ،وغير ذلك .يجب �أن تجتذب �ل�صفحة �لنقا�صات و�لآر�ء وتكون و�صيلة
لتنظيم ن�صاطات ومنا�صبات بيئية.
معايير التقييم
● �لمحتوى ونوعية �لن�صاطات.
● ت�صميم �ل�صفحة وتحديثها.
● عـدد �لمتـابعين وتفاعلهـم من خالل comments, likes, shares
● �أن تكون �ل�صفحة ما ز�لت نا�صطة على �لفي�صبوك عند �عالن �لنتائج
في  14ت�صرين �لأول (�أكتوبر) 2013

 10أجهزة
كومبيوتر
محمولة
هدايا
للفائزين

الجوائز
●

●

� 10أجهزة كومبيوتر
محمولة للمد�ر�س
�لع�ضر �لف�ئزة ب�أف�ضل
�ضفح�ت بيئية على
�لفي�ضبوك
�ضه�د�ت تقدير
للمد�ر�س �لم�ض�ركة

ترسل التقارير في موعد ال يتجاوز
 15حزيران (يونيو)  2013الى:

ecoshool@afedonline.org

وتعلن النتائج في يوم البيئة العربي
في  14تشرين األول (أكتوبر) 2013
الصحف املتعاونة

www.afedmag.com

أقوال وأرقام
«لقد أخطأت بشأن تغير المناخ...
إنه أسوأ بكثير ،بكثير».
 1اللورد نيكوال�س �ستيرن ،في مقابلة خالل المنتدى االقت�صادي العالمي في دافو�س .وكان �ستيرن،
في تقريره ال�شهير الذي ن�شر عام � ،2006أ�شار �إلى احتمال بن�سبة  75في المئة �أن ترتفع درجات الحرارة العالمية ما بين
درجتين وثالث درجات فوق المعدل العام .لكنه الآن يعتقد �أن العالم «على م�سار زيادة بنحو �أربع درجات».

«سوف نتصدى لخطر تغير المناخ ،مدركين أن التقاعس
خيانة ألطفالنا ولألجيال المقبلة».
 2باراك �أوباما ،في خطاب تن�صيبه لوالية ثانية رئي�س ًا للواليات المتحدة .وهو �أ�شار �إلى «القوة التدميرية
لكوكب يزداد �سخونة» ،م�ضيف ًا« :الطريق الى م�صادر الطاقة الم�ستدامة �سيكون طويالً ،و�أحيان ًا �صعباً ،لكن �أميركا
ال ت�ستطيع مقاومة هذا التحول ،بل يجب علينا قيادته».

«في نهاية تشرين األول (أكتوبر) 2013
سوف تزال جميع مولّدات الديزل التي تمد المحطة اآلن بالطاقة
وسوف نربط المحطة الشمسية بالشبكة فيسري فيها التيار».
 3يو�سف �آل علي ،مدير عام �شركة �شم�س للطاقة ،متحدث ًا عن قرب �إنجاز ويتم �إن�شاء محطة «�شم�س »1
للطاقة ال�شم�سية المركزة خارج مدينة �أبوظبي بقدرة  100ميغاواط ،التي ي�ؤمل �أن تخفف انبعاثات ثاني �أوك�سيد
الكربون � 175ألف طن �سنوي ًا وتولد طاقة كهربائية تكفي لتغذية � 20ألف منزل.

«حققنا  22في المئة .هذا مخيب لآلمال».
 4كارلو�س غ�صن ،رئي�س مجل�س �إدارة «ني�سان» ،متحدث ًا عن �إخفاق ال�شركة في تحقيق هدفها زيادة
المبيعات العالمية ل�سيارة  Leafالكهربائية بن�سبة  50في المئة العام الما�ضي .لكن غ�صن لم يتراجع عن اعتقاده
ب�أن ال�سيارات الكهربائية يمكن �أن ت�ست�أثر بـ  10في المئة من جميع مبيعات «ني�سان» بحلول �سنة ،2020
وقال« :مبد�أ �صفر انبعاثات ُوجد ليبقى».

«تشهد المنطقة العربية
أكبر عجز غذائي في العالم».

 5الدكتور محمود ال�صلح ،مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (�إيكاردا)،
في م�ؤتمر «�أفد» ال�سنوي حول الب�صمة البيئية وخيارات اال�ستدامة في البلدان العربية .وهو قال �إن المنطقة العربية
ا�ستوردت  65.8مليون طن من الغذاء عام  ،2010فيما ا�ستوردت �آ�سيا  58.8مليون طن على رغم �أن عدد
�سكانها �أكبر كثير ًا ،وا�ستوردت البلدان الواقعة جنوب ال�صحراء الأفريقية  18مليون طن.
1
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 2200تيراواط

( 2،200،000،000ميغاواط)

يمكن توفيرها بوا�سطة طاقة الرياح ،وهذا
يعادل �أكثر من � 100ضعف الطلب العالمي
الحالي على الكهرباء .فقد وجدت درا�سة
�أجراها علماء في جامعة �ستانفورد ومختبر
لورن�س ليفرمور الوطني في كاليفورنيا
�أن هناك �إمكانية لإنتاج  400تيراواط من
طاقة الرياح على �سطح الأر�ض و1800
تيراواط من طاقة الرياح في الغالف الجوي.
وت�ستهلك الب�شرية حالي ًا نحو  18تيراواط
من الطاقة 87 ،في المئة منها من الفحم
والنفط والغاز .و ُينتج نحو  0.2تيراواط فقط
من الرياح.

 41جيغاواط

( 41،000ميغاواط)

القدرة ال�شم�سية التي ت�أمل الحكومة
ال�سعودية تحقيقها خالل العقدين
المقبلين.

 2جيغاواط

( 2،000ميغاواط)

من الطاقة ال�شم�سية يعتزم المغرب �إنتاجها
لت�شكل  24في المئة من قدرة التوليد
المركبة بحلول �سنة .2020

 1·5جيغاواط
( 1،500ميغاواط)

�سوف تولدها �أكبر مزرعة رياح بحرية في
العالم ،من المقرر �أن تبنى قبالة �ساحل
المجمع ،الذي
ا�سكوتلندا ال�شمالي .هذا
َّ
�ستبلغ كلفته نحو  7باليين دوالر وتكفي
قدرته لتزويد  40في المئة من منازل
ا�سكوتلندا بالتيار الكهربائي� ،سي�ضم 339
توربينة على م�ساحة  300كيلومتر مربع.

چﷲ
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كن بيئيًا
يف تنقالتك
تؤثر طريقة قيادة السيارة وصيانتها
ىلع درجة االقتصاد يف الوقود
وكمية انبعاثات ثاني أوكسيد

الكربون .هنا تدابير وممارسات ينجم
عنها توفير كبير

هل تفتح النافذة أم تدير المكيف؟

مل مخلَّفات
ال تح ِّ

تذكّ ر هذه القاعدة الذهبية :عند قيادة ال�سيارة ب�سرعة تقل عن  50كيلومتر ًا
في ال�ساعة ،يكون فتح نافذة �أو فتحة ال�سقف �أكثر كفاءة بوجه عام .ولكن
المكيف ،لأن مقاومة
عند ال�سير ب�سرعة عالية ،يميل الميزان لم�صلحة
ِّ
الهواء الناتجة عن �إبقاء النوافذ مفتوحة تزيد ا�ستهالك الوقود ،ما يجعل
تكييف الهواء �أكثر كفاءة و�أقل �ضجيجاً.

والم ْحمل المثبت
الأغرا�ض التي ال تحتاج �إليها المودعة في �صندوق ال�سيارةَ ،
على �سطحها وال لزوم له ،تعاك�س جهودك لالقت�صاد بالوقود� .إنها عادة
�سيئة ي�سهل الوقوع في �شركها ،حتى لو كنا ندرك القواعد الأ�سا�سية للقيادة
ال�صديقة للبيئة .القرار ال�سهل هو �إزالة الحموالت الإ�ضافية من ال�سيارة
عندما ال تعود هناك حاجة �إليها.

أبق رأسك مرفوعا ً
ِ

اهتم بإطاراتك

�إليك بهذه الن�صيحة لقيادة �صديقة للبيئة .النظر بعيد ًا لك�شف مجرى
ال�سير يمكنك من اال�ستعداد للتوقف واالنطالق المتكررين في طرق
المدينة ،بد ًال من الفرملة والت�سريع الفجائيين .التزم هذه القاعدة
الب�سيطة ،و�سوف تجتاز م�سافة �أطول بكل ليتر من الوقود.

هذه �أي�ض ًا من �أهم قواعد القيادة ال�صديقة للبيئة .فمن ال�ضروري االهتمام
ب�صيانة �إطاراتك حر�ص ًا على �سالمتك ،ولأن اهمالها يزيد ا�ستهالك الوقود
واالنبعاثات .لذلك ،ال تدع �ضغط �إطاراتك ينخف�ض عن الم�ستوى المذكور
في دليل ال�سيارة �أو عند مف�صل بابها ،وتفقدها مرة في الأ�سبوع على الأقل
عندما تكون باردة.

شارك غيرك في ركوب السيارة
هل فكرت بمرافقة زميل لك في رحالتك اليومية الى العمل؟ الم�شاركة
في ركوب ال�سيارة و�سيلة ممتازة لتوفير المال وك�سب �أ�صدقاء وتخفي�ض
الب�صمة الكربونية.

تجنَّب الضياع
�إ�ضاعة االتجاه هي من �أ�سباب هدر الوقود .التخطيط لرحلتك واالنطالق
مبكر ًا ي�ؤمنان لك الو�صول من دون ارتباك وفي الوقت المنا�سب ،ويجنبانك
�سلوك طرق خاطئة تهدر وقتك ومالك.
8
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جلتان أفضل من أربع أحيانا ً
َ
ع َ
�إليك ن�صيحة ريا�ضية �أخرى� :أَخرج دراجتك المهملة من الكاراج واغ�سلها
وزيتها واركبها .فهي تنا�سب تنقالتك الق�صيرة ونزهاتك ون�شاطاتك
ِّ
الريا�ضية التي تحرق ال�سعرات الحرارية وتخف�ض الوزن الزائد.

ِ
امش وال تتكاسل
اعترف �أنك ا�ستعملت �سيارتك في كثير من الرحالت التي كانت �ضمن
م�سافة يمكنك اجتيازها �سير ًا براحة .فاذا �أردت �أن تخ�سر الوزن الزائد الذي
�آذار 2013

أفكار خضراء لقيادة مسؤولة
د
مة العديد من السبل المتاحة للح ّ
ث ّ
من استهالك الوقود وتخفيض
االنبعاثات .منها اقتناء سيارة أصغر
حجما ً وأخف وزناً ،وصيانتها جيداً،
واتباع قواعد القيادة الصديقة للبيئة،
مثل تقليل فترات تشغيل المحرك
خالل التوقف ،وتخفيف الحمولة،
يتم اجتيازها بحسن اختيار
وتقصير المسافات التي
ّ
الطرق .في ما يأتي معلومات من دليل «أفد» حول
كفاءة الطاقة:
●

المفرطة مقرونة بالإ�سراع �أو
الته ّور في القيادة ،مثل ال�سرعة ُ
الإبطاء المفاجئ ،قد يزيد ا�ستهالك الوقود بن�سبة ت�صل الى 40
في المئة .ومن الممار�سات غير الكفوءة �أي�ض ًا دوران المح ّرك �أثناء
التوقف� ،إذ �إن كل ع�شر ٍ
ثوان من هذا الو�ضع ت�ستهلك من الوقود
مما ت�ستهلكه �إعادة ت�شغيل المح ّرك.
�أكثر ّ

●

االلتزام بالحدود الق�صوى لل�سرعة يوفر الوقود .معظم ال�سيارات
ت�صل الى �أق�صى درجات االقت�صاد ب�سرعة  100كيلومتر في
ال�ساعة .ووفق ًا لبع�ض التقديرات ،كل زيادة على  104.5كيلومتر
في ال�ساعة بمقدار  8كيلومترات في ال�ساعة تخفّ�ض كفاءة
ا�ستهالك الوقود بن�سبة  7في المئة .وبزيادة �سرعة ال�سيارة
تدريجي ًا يمكن �إبقاء �سرعة دوران المح ّرك متدنية مع رفع كفاءة
ا�ستهالك الوقود.

●

يح�سن م�ستوى كفاءة ا�ستهالك الوقود تغيير زيت المحرك
مما ّ
ب�شكل دوري ،ونفخ الإطارات بال�ضغط المالئم ،بالإ�ضافة �إلى
�إجراءات �أخرى لل�صيانة الوقائية.

●

�إن تحميل  100كيلوغرام �إ�ضافية يمكن �أن يخف�ض كفاءة
ا�ستهالك الوقود بن�سبة  2في المئة .لذا عليك ،قبل االنطالق في
رحلتك المقبلة ،النظر في �صندوق ال�سيارة و�إزالة ما فيه من
�أغرا�ض غير الزمة.

●

رفوف �سطح ال�سيارة وغيرها من الزوائد التي تعيق االن�سيابية
الهوائية يمكن �أن تنق�ص كفاءة ا�ستهالك الوقود بن�سبة ت�صل الى
 5في المئة.

●

تجار ال�سيارات في البلدان العربية معلومات
ال يعطي معظم ّ
حول الم�سافة التي تقطعها ال�سيارات بكل ليتر من الوقود ،وما
يوازيها من انبعاثات ثاني �أوك�سيد الكربون ،ال على مواقعهم
الإلكترونية وال في المن�شورات الموزعة في ال�شرق الأو�سط.
ولكن هناك مواقع �إلكترونية معروفة توفر هذه المعلومات ويتم
تحديثها دوري ًا ،ومنها http://carfueldata.direct.gov.uk
و http://www.nextgreen car.com

خا�صان
الر�سمان ّ

بـ «البيئة والتنمية»©

من لو�سيان دي غروت

ت�شكو منه ،اجعل الم�شي جزء ًا من نظامك الريا�ضي الجديد .و�إذا كانت
رحلتك تقل عن خم�سة كيلومترات ،انتعل حذاء الم�شي بد ًال من التقاط
مفتاح ال�سيارة.

تأكد من انبعاثات سيارتك الجديدة
اذا �أردت تغيير �سيارتك ،اختر طراز ًا �أكثر كفاءة بالوقود و�أقل انبعاثات
كربونية .بو�سعك �أن تختار �سيارة �أ�صغر حجماً ،لكن معظم ال�سيارات
الجديدة من �أي حجم هي �أكثر كفاءة من الجيل ال�سابق.

استخدم النقل العام
تعلم �أن ركوب البا�ص ال ينا�سب الجميع دائماً ،لأن هذه الخدمة قد تكون
غير منتظمة وغير اقت�صادية للعائالت� .أما �إذا ر�أيت �أنها تالئمك فلماذا ال
ت�ستخدمها؟ فكر �أحيان ًا في ترك ال�سيارة في المنزل وركوب البا�ص �أو المترو
�أو القطار.

			

الم�صدر« :دليل كفاءة الطاقة» ،المنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد)
www.afedonline.org
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أمطار
وثلوج
في تبوك
السعودية
تعر�ضت مدينة تبوك يف �شمال غرب
ال�سعودية خالل �شهر كانون الثاين (يناير)
و�أوائل �شباط (فرباير) ملوجة من الأمطار
ال�شديدة مل تعرفها املنطقة منذ �سنوات
طويلة ،ما �أدى �إىل ارتفاع من�سوب املياه يف
املدينة ب�شكل كبري وت�شكل ال�سيول على
نطاق وا�سع وحدوث خ�سائر يف املمتلكات.
كذلك �سقطت الثلوج على منطقة تبوك ،حيث
تتدنى احلرارة يف ال�شتاء �إىل �ست درجات
حتت ال�صفر �أحياناً .ويق�صد ال�سعوديون هذه
املنطقة اجلبلية للتمتع بالثلج النادر يف �شبه
اجلزيرة العربية .وقد لقي ثمانية �أ�شخا�ص
على الأقل حتفهم هذه ال�سنة ب�سبب التدافع
واالزدحام على الطريق امل�ؤدية �إىل مواقع
ت�ساقط الثلوج.
عمال يعربون منطقة
غمرتها مياه الأمطار
الغزيرة يف تبوك

يلعبان بالثلج يف جبال اللوز
على بعد  200كيلومرت من مدينة تبوك
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«ويندي» ينظف هواء أبوظبي

احتفا ًال ب�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،قامت م�ؤ�س�سة ال�شيخة �سالمة بنت
حمدان �آل نهيان برتكيب الهيكل املعماري الفني «ويندي» على كورني�ش
�أبوظبي ،للتوعية بتكنولوجيات جديدة يف جمال حماية البيئة من التلوث.
هذا الهيكل ،الذي �صممته �شركة «ماتيا�س هولويت�ش ومارك كو�شرن» يف
نيويورك ،م�صنوع من النايلون الأزرق املغطى بطبقة من ج�سيمات «نانو»
التيتانيا املتناهية ال�صغر .وهو يقوم بتنقية الهواء من خالل �إزالة امللوثات.
فعندما ت�صطدم �أ�شعة ال�شم�س بج�سيمات التيتانيا املر�شو�شة على النايلون،
تنطلق �سل�سلة من التفاعالت الكيميائية تعمل على تفكيك امللوثات الال�صقة
ب�سطح النايلون .وعند �سقوط املطر �أو التنظيف باملاء يجرف معه هذه
امللوثات.
وقد اعتمد هيكل «ويندي» الأ�صلي يف نيويورك على كهرباء ال�شبكة العامة.
اما يف �أبوظبي فقد تولت �شركة «م�صدر» �إمداده بالطاقة املتجددة بوا�سطة
�ألواح �شم�سية ن�صبت يف املوقع.
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«ثورة» على القات

�أعلن امل��زارع��ون يف جبال حر�ض
اليمنية ،على بعد  100كيلومرت
غ��رب العا�صمة �صنعاء ،حملة
حملية للتخل�ص من نباتات القات
وا�ستبدالها ب�أ�شجار النب واللوز.
ويهيمن ال��ق��ات على احل��ي��اة يف
اليمن ،حيث مي�ضي معظم الرجال،
و�أع��داد كبرية من الن�ساء� ،ساعات
كل ي��وم وه��م مي�ضغونه .وي�ؤكد
خ�براء �أن زراع��ة القات وتعاطيه
ي�ضران باقت�صاد البالد ال�ضعيف
وزراعته ت�ستنزف املياه الثمينة.
(ال�صورة :قرية في جبال حر�ض)

زيت أركان «العجائبي»
ّ
يشغل نساء المغرب

ع��ن��دم��ا ت�سمع ال��ن�����س��اء بزيت
«عجائبي» يعد باجلمال وال�شباب
الدائم ،ف�سوف يقبلن عليه حتماً.
م�ستح�ضرات التجميل التي يتم
�إنتاجها يف املغرب من زيت الأركان،
امل�ستخرج من ج��وز مغربي نادر
وال��ذي يزخر بالأحما�ض الدهنية
والفيتامني  Eوم�ضادات الأك�سدة
باتت متوافرة يف �أن��ح��اء العامل.
وهناك حالي ًا  137جمعية تعاونية
يف املغرب ت�شغل الن�ساء غالب ًا لإنتاج
زيت الأركان.
�آذار 2013

إعالن الرياض:

توصيات لحماية

البيئة وتعزيز الطاقة المتجددة

القمة العربية التنموية واالقتصادية واالجتماعية الثالثة ،التي عقدت
في الرياض في كانون الثاني (يناير) ،أصدرت إعالنا ً احتلت فيه قضايا
البيئة والطاقة والموارد حيزا ً رئيسياً .وقد أقرت القمة «االستراتيجية العربية
لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة» ،وذلك بهدف مواجهة الطلب
المتزايد على الطاقة وتنويع مصادرها للوفاء بحاجات التنمية المستدامة.
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في االعالن حول الطاقة واألمن الغذائي والبيئة
والبحث العلمي:
تطوير استخدامات الطاقة:

انطالق ًا من �ضرورة مواكبة التطورات العاملية
املتمثلة يف ا�ستخدام م�صادر الطاقة املختلفة ،فقد
اعتمدنا اال�سرتاتيجية العربية لتطوير ا�ستخدامات
الطاقة املتجددة ( )2030-2010بهدف مواجهة
الطلب املتزايد على الطاقة ،وتنويع م�صادرها
والوفاء بحاجات التنمية امل�ستدامة ،وفتح املجال
�أمام �إقامة �سوق عربية للطاقة املتجددة تعمل
على توفري فر�ص عمل جديدة مب�شاركة فاعلة من
القطاع اخلا�ص ،وكذلك العمل على دعم امل�شاريع
التنموية العربية الهادفة لتطوير ا�ستخدامات
الطاقة املتجددة بتقنياتها كافة ،من خالل تهيئة
البيئة الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية والتنظيمية الالزمة
لن�شر ا�ستخداماتها.
األمن الغذائي العربي :ت�أكيد ًا
على حر�صنا على توفري الأمن الغذائي ملنطقتنا
العربية ،فقد وجهنا الهيئات واملنظمات املعنية
للعمل ب�سرعة على تنفيذ الربنامج الطارئ
للأمن الغذائي العربي ،والتن�سيق يف ذلك مع
الدول العربية امل�ستفيدة من مكونات الربنامج
وامل�ؤ�س�سات املالية العربية والإقليمية والدولية
والقطاع اخلا�ص العربي الذي ندعوه للم�ساهمة
يف تنفيذ الربنامج عرب اال�ستثمار يف م�شاريعه.
األمن المائي العربي:

انطالق ًا من �إدراكنا الأهمية الق�صوى للأمن املائي
يف املنطقة العربية باعتباره جزء ًا من الأمن
القومي العربي� ،آخذين يف االعتبار حقيقة ال�شح
املائي الذي تعاين منه منطقتنا ،ف�إننا �سنتابع عن
كثب تنفيذ «ا�سرتاتيجية الأمن املائي يف املنطقة
العربية» و«م�شروع الإدارة املتكاملة للموارد
املائية» ،ملواجهة التحديات واملتطلبات امل�ستقبلية
للموارد املائية لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،وتوفري
احلاجات احلالية وامل�ستقبلية من املاء.
البيئة والتنمية المستدامة:

�أخذ ًا يف االعتبار �أهمية املحافظة على البيئة وما
مار�س 2013

حتظى به ق�ضاياها من اهتمام على امل�ستوى
العاملي ،ف�إننا ن�ؤكد التزامنا و�ضع ق�ضية االهتمام
بالبيئة يف �صدر �أولوياتنا من خالل:
● الإ�سراع يف حتديث مبادرة التنمية امل�ستدامة
يف املنطقة العربية وخمططها التنفيذي
على �ضوء نتائج م�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ريو  ،20+وخمرجات امل�ؤمتر الـ18
التفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ
الذي عقد يف الدوحة.
● متابعة تنفيذ اال�سرتاتيجية العربية للحد
من خماطر الكوارث ،والإ�سراع يف دجمها يف
اخلطط التنموية.
● حث دول املنطقة التي لديها حمطات نووية
بالإف�صاح عن تقارير ال�سالمة املتبعة،
ودعوتها لالن�ضمام �إىل اتفاق الأمان النووي
لتجنيب املنطقة الآثار ال�سلبية يف البيئة،
جراء ما قد يرتتب من حوادث خطرة.
● تكيف الدول العربية مع ظاهرة تغري املناخ،
وال �سيما �أن املنطقة العربية من �أكرث مناطق
العامل ت�أثر ًا بتغري املناخ ،و�أن يكون ذلك على
�أ�سا�س اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري
املناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها.
● احلفاظ على املوارد الطبيعية والإ�سراع يف
تنفيذ اال�سرتاتيجية الدولية اجلديدة للتنوع
البيولوجي عام .2020
التعليم والبحث العلمي:

الت�أكيد على موا�صلة �سعينا لتح�سني جودة
التعليم واالرتقاء به وتوفريه كحق من حقوق
الإن�سان ،وامل�ضي قدم ًا يف دعم تنفيذ خطة
تطوير التعليم يف الوطن العربي مبا يحقق
�أهدافها ،وااللتزام بت�شجيع البحث العلمي
وزيادة املوازنات اخلا�صة به ،وت�شجيع ورعاية
الباحثني واملبدعني العرب يف خمتلف
مناحي البحث العلمي والتقني ،وتعزيز
تقنية املعلومات واالت�صاالت باعتبارها �أداة
للتنمية ال�شاملة وركيزة لنظام تعليمي
ي�ستوعب اجلميع.

جائزة المملكة الدولية
لإلدارة البيئية

�أعلن الأم�ير تركي بن نا�صر بن عبدالعزيز،
الرئي�س ال��ع��ام ل�ل�أر���ص��اد وحماية البيئة يف
ال�سعودية ،عن الفائزين بجائزة اململكة الدولية
للإدارة البيئية يف دورتها اخلام�سة .وتبلغ قيمة
اجلائزة الكلية � 280ألف دوالر ،مق�سمة �إىل �أربع
فئات.
فاز باملرتبة الأوىل يف فئة �أف�ضل البحوث يف
الإدارة البيئية ،منا�صفة ،الدكتور ح�سام النجار
(فل�سطني) عن بحثه «امل��زاوج��ة بني �أنظمة
املعلومات اجلغرافية ومن��وذج منظمة الأغذية
والزراعة لتحديد مياه الري وتطبيقها يف قطاع
غ��زة» ،والدكتور حممد الب�سطوي�سي (م�صر)
عن بحثه «تكامل اال�ست�شعار عن بعد مع نظم
املعلومات اجلغرافية لنمذجة ال�سيول يف وادي
هودين».
وف��ازت جمعية حماية جبل مو�سى (لبنان)
بجائزة �أف�ضل املمار�سات الريادية يف اجلمعيات
الأهلية عن «�أف�ضل املمار�سات البيئية من �أجل
تنمية م�ستدامة يف مواجهة التحديات النا�شئة يف
حممية جبل مو�سى التي تعمل �ضمن �إطار برنامج
الإن�سان واملحيط احليوي التابع لليون�سكو».
وحجبت جائزة املرتبة الأوىل يف فئتي الأجهزة
احلكومية والقطاع اخلا�ص.
لبنان
زيادة الغابات  %20في  20عاما ً

�أعدت وزارة الزراعة اللبنانية م�سودة م�شروع
لزيادة م�ساحة الغابات من  13.4يف املئة اىل  20يف
املئة من امل�ساحة الكلية للأرا�ضي اللبنانية خالل
فرتة  20عام ًا ،بزيادة  70000هكتار عن امل�ساحة
احلالية.
و�سوف يتم العمل على ثالثة حماور .الأول حتديد
ملكية جميع �أرا�ضي الغابات واحلماية ال�صارمة
من الرعي واحلرائق .والثاين ت�أهيل الأرا�ضي
احلرجية الأخرى و�إعادة حتريجها .والثالث هو
الت�شجري �ضمن �أمالك الدولة وامل�شاعات لت�شكل
غابات يف امل�ستقبل.
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Michael Eastman/National Geographic Contest
Lise Wulff

تونة الزعانف الزرقاء

تعاين �أ�سماك التونة ذات الزعانف
الزرقاء انخفا�ض ًا كارثي ًا يف �أعدادها
يف �شمال املحيط الهادئ ،حيث
تناق�صت بن�سبة  96يف املئة.
وقد ي�صل وزن ال�سمكة اىل 450
كيلوغرام ًا ،وحلمها من القطع
الفاخرة يف �أطباق ال�سو�شي .وبيعت
�إحداها �أوائل هذه ال�سنة مببلغ 1.7
مليون دوالر يف �سوق ال�سمك يف
طوكيو (ال�صورة) .وهو �أعلى �سعر
ل�سمكة يف مزاد علني.
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صيد الفأر

اكت�شف الثعلب الأحمر
فوق) بقوة �سمعه اخلارقة مكان ف�أر
اختب�أ حتت طبقة من الثلج بعمق
� 60سنتيمرت ًا يف والية وايومنغ
الأمريكية.
وثب الثعلب عالي ًا يف الهواء ،وهبط
عمودي ًا خمرتق ًا الثلج الربيعي،
و�أم�سك بالف�أر حتت الثلج .هذه
�إحدى �أجمل ال�صور امل�شاركة يف
م�سابقة «نا�شونال جيوغرافيك»
للت�صوير.
(يف ال�صورة

«صرخة» من الطبيعة

�أثناء اجتماع املجل�س احلاكم لربنامج الأمم املتحدة للبيئة يف نريوبي يف
الر�سامة االنطباعية الرنوجية ليز وولف عملها
�شباط (فرباير) ،عر�ضت ّ
الفني البيئي «�صرخة من الطبيعة» .وهو ن�سخة معا�صرة لتحفة الر�سام
الرنوجي �إدوارد مون�ش «ال�صرخة» ،حيث �أعيد ت�شكيل ذلك الوجه القلق
املعرب يف الهواء الطلق .و�شارك مندوبو احلكومات يف ا�ستحداث �شكل
ال�صرخة مب�صابيح ورقية.
كتب مون�ش عن لوحته ال�شهرية�« :شعرت ب�صرخة مدوية ال نهاية لها تنطلق
عرب الطبيعة» .وقالت ليز وولف لـ«البيئة والتنمية» يف نريوبي« :بعد
مئة �سنة ،ن�سمع �صرخة �أخرى من الطبيعة� :أحوال جوية متطرفة ،و�أنهار
جليدية تذوب ،وموجات جفاف ،وفي�ضانات ،وانقرا�ض وا�سع لأنواع من
احليوان والنبات .هذه بع�ض التحديات الهائلة التي يواجهها العامل اليوم».
�آذار 2013
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نـظـرة ثاقبة عـلى  13/3/يف ض
20
البيئـة والطبيعـة
هي جملـة البيئـة والطبيعــة الأوىل يف العـالـم
العربي .انها جملة الراأي احلر التي تعطيك �صورة ثاقبة عن كل ما
يوؤثر على الكائنات احلية ،اأكانت تفكر اأو مت�صي اأو تطري اأو ت�صبح.
اإنها املجلة اخل�صراء الرائدة يف حتقيقاتها امل�صورة ال�صيقة.
اأحدث املعلومات عن البيئة العربية والعاملية تقراأها مطلع كل
�صهـر يف
.
اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان
لك اأنت.

هي جملة

ا�شرتك الآن واربح %50
الق�سيمة على اجلهة اخللفية

اأرجو ت�ضجيل ا�ضرتاكي يف
لـمدة � 36ضهراً
وذلك ب�ضعر � 24ضهراً وفق العر�ض اخلا�ض
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عر�ص خا�ص
ا�ستـرك الآن ل�سنـتني
واح�سـل عـلى
�سنة اإ�سافية جمان ًا

ادفع ا�ضرتاك  24عدداً واح�ضل على  12عدداً اإ�ضافي ًا جمان ًا

اال�سم:
املهنة:

امل�ؤ�س�سة:
العن�ان

�سندوق الربيد:

الرمز الربيدي:
فاك�س:

هاتف:
الربيد االلكرتوين:

 لبنان  120.000ل.ل.

Email:

� لدول �لعربية  100دوالر �أمريكي

 نقد ًا  اأرفق لكم �سيك ًا م�سرفي ًا باملبلغ
Amex
 ب�ا�سطة بطاقة االئتمان:

Master Card

Expiry Date

التاريخ



�لدول �الأخرى  150دوالر�ً �أمريكي ًا

Visa
Card #

الت�قيع

لال�ضرتاك ميكن اإر�ضال الق�ضيمة بوا�ضطة الفاك�ض اأو الربيد اأو الربيد الإلكرتوين

جملة "البيئة والتنمية" هاتف 96١-١-٣٢١8٠٠ :ــ فاك�ص 96١-١-٣٢١9٠٠ :ــ �ص.ب ٥٤٧٤ .ـ  ،١١٣بريوت ،لبنـان envidev@afedonline.org

البيئة في شهر
الصين تبني السدود الضخمة
تجاوزات بيئية وتهجير للسكان

ن ّبه تقرير حديث ملنظمة «الأنهار الدولية» اىل
دور ال�صني كالعب رئي�سي يف بناء ال�سدود
ال�ضخمة حول العامل ،م�شري ًا اىل �أن ال�شركات
ال�صينية �ضالعة يف  308م�شاريع كهرمائية يف
 170بلد ًا .وذكر التقرير �أن �شركة «�سينوهايدرو»
التي متلكها احلكومة ال�صينية هي الآن �أكرب

�شركة لبناء ال�سدود يف العامل ،و�أن بنك الت�صدير
واال�سترياد ال�صيني بات املمول الرئي�سي لل�سدود
ال�ضخمة.
يقام نحو ن�صف هذه ال�سدود يف جنوب �شرق
�آ�سيا ،و 28يف املئة منها يف �أفريقيا ،و 8يف املئة
يف �أمريكا اجلنوبية .وفيما ت�صنف ال�سدود عادة
ب�أنها م�صدر «طاقة خ�ضراء»� ،إال �أنها قد تلحق
�أ�ضرار ًا بيئية كبرية بالأنهار وتثري نزاعات حملية
وتت�سبب �أحيان ًا يف تهجري ع�شرات الآالف من
�أرا�ضيهم.
والحظ التقرير �أن قلة من ال�شركات ال�صينية
امل�شيدة �أو املمولة لل�سدود تتبنى �سيا�سات بيئية
واجتماعية تتوافق واملعايري الدولية .ومنها
ال�شركات املتورطة يف بناء �سدود يدور حولها
جدل �شديد ،مثل �سد غيبي الثالث يف �إثيوبيا
و�سد بوكان يف ماليزيا و�سد ميت�سون يف ميامنار
و�سد مروي يف ال�سودان .وقد أُ�جرب �أكرث من 50
�ألف �سوداين على النزوح من �أرا�ضيهم لبناء �سد
مروي.

نقل عام مجاني
في عاصمة إستونيا

�أ�صبحت تالني العا�صمة الأوروبية الأوىل التي
تقدم جلميع �سكانها و�سائل نقل جمانية للحد من
زحمة ال�سري والتلوث .فمنذ مطلع ال�سنة ،بات يف
و�سع كل مواطن يف العا�صمة الأ�ستونية ا�ستخدام
بطاقة خ�ضراء �إلكرتونية لريكب البا�صات
والرتامواي واحلافالت الكهربائية .وال ي�ستفيد
من جمانية و�سائل النقل �سوى �سكان تالني،
البالغ عددهم � 420ألف ن�سمة.
تظاهرة مناخية في واشنطن

�شهت العا�صمة الأمريكية وا�شنطن تظاهرة
يف � 17شباط (فرباير) �ضمت �أكرث من � 35ألف
�شخ�ص طالبوا �إدارة الرئي�س باراك �أوباما بالعمل
�أكرث ملواجهة تغري املناخ .ومن مطالبهم الرئي�سية
رف�ض مد خط الأنابيب «كي�ستون �إك�س �إل»
الذي �سينقل زيت الرمال القطرانية من كندا عرب
الواليات املتحدة اىل الأ�سواق العاملية.

ال�صورة :نازحون ق�سر ًا من منطقة �سد الممرات الثالثة
على نهر يانغت�سي حيث ُه ِّجر  1.3مليون �صيني لبناء ال�سد

فكر ،كل ،و ِّ
ِّ
فر
قلِّص بصمتك الغذائية!
مي��ك��ن �أن ت�����ؤدي الأف���ع���ال الب�سيطة
للم�ستهلكني وجتار الأغذية اىل خف�ض هائل
لكمية تبلغ  1.3بليون طن من الطعام املهدر
�سنوي ًا ،وفق ًا حلملة عاملية جديدة لتخفي�ض
هدر الطعام �أطلقها برنامج الأمم املتحدة
للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
حتت �شعار «فكر ،كل ،وفر ،قلل من ب�صمتك
الغذائية».
وبح�سب �إح�صاءات الفاوُ ،يهدر نحو ثلث
الطعام الذي يتم �إنتاجه عاملي ًا وتبلغ قيمته
نحو تريليون دوالر .وقال
املدير العام للفاو خو�سيه
دا�سيلفا �إن احل��د من
ه��در الطعام و�سيلة
لتح�سني نوعية حياة
الب�شر .ففي املناطق
ال�صناعية يتم �إلقاء نحو
ن�صف جمموع كمية الطعام،
مار�س 2013

�أي نحو  300مليون طن �سنوي ًا ،وذلك ب�سبب
قيام املنتجني وجتار التجزئة وامل�ستهلكني
بالتخل�ص من الطعام ال�صالح لال�ستهالك.
ومتثل هذه الكمية �أكرث من �إجمايل �إنتاج
الطعام ملنطقة جنوب ال�صحراء يف �أفريقيا،
وتكفي لإطعام  870مليون جائع يف العامل.
و�أ�ضاف دا�سيلفا�« :إذا ا�ستطعنا م�ساعدة
منتجي ال��غ��ذاء على تخفي�ض الكميات
املفقودة من خالل اتباع ممار�سات �أف�ضل
جلني املح�صول والت�صنيع
والتخزين والنقل ،واق�ترن
ذل���ك ب��ت��غ��ي�يرات ك��ب�يرة
ودائ���م���ة يف طريقة
ا���س��ت��ه�لاك النا�س
للطعام ،فيمكن �أن
ي��ك��ون لدينا عامل
�أك�ث�ر �صحة وخ��ال
من اجلوع».

جسر في الهند
سينهار بسبب «البصق»

هل ت�صدق �أن ج�سر ًا �شاخم ًا ميكن �أن ينهار ب�سبب
ب�صق املارة للتبغ امل�صنَّع الذي مي�ضغونه؟ هذا
بال�ضبط ما حذر منه مهند�سون قالوا �إن ج�سر
هوراه الفخم الذي يربط بني �ضفتي نهر الغاجن
يف كلكتا ،عا�صمة والية غرب البنغال الهندية،
معر�ض لالنهيار لأن التبغ الذي يب�صقه �آالف
امل��ارة عليه ينه�ش ركائزه حتى ب��د�أت تت�آكل.
ويحتوي ه��ذا التبغ على عنا�صر كالر�صا�ص
والزرنيخ والكروم والنيكل التي ت�ضاهي يف �أذاها
مادة النيكوتني .وب�سبب مذاقه ال�سكري� ،أ�صبح
م�ضغه �شائع ًا حتى بني الأطفال .وقد �أظهر م�سح
�أن ثلث الرجال ُ
وخم�س الن�ساء يف �أرجاء الهند
مدمنون على م�ضغ هذا النوع من التبغ ،الذي
يت�سبب يف �إ�صابة � 80ألف �شخ�ص ب�سرطان الفم
كل عام ،وهي �أعلى ن�سبة يف العامل.
چﷲ 17

موضوع الغالف

مستقبل
الشمس

 3.5جيغاواط شمسية سنة 2015
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
والسعودية وتركيا أكبر األسواق

من املتوقع أن تبلغ القدرة السنوية للطاقة الشمسية يف
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  3،5جيغاواط بحلول
سنة  .2015ما يشكل  8يف املئة من مجمل الطلب العاملي.
وقد وضعت السعودية خريطة طريق أولية لتوليد  41جيغاواط
من الطاقة الشمسية بحلول سنة  .2032وتنجز أبوظبي محطة
«شمس  »1بقدرة  100ميغاواط للخدمة خالل هذه السنة .ويعتزم
املغرب إنتاج  42يف املئة من كهربائه من مصادر متجددة
بحلول  ،2020بما يف ذلك  2جيغاواط من الطاقة الشمسية.
وأعلنت معظم البلدان العربية خططًا ومشاريع شمسية .فما هو
الوضع الحالي ،وما هي الخطط املستقبلية لكل بلد؟ هنا عرض
ألبرز الوقائع واألرقام يف تقرير جديد ملؤسسة  GTMاألميركية
ألبحاث التكنولوجيا الخضراء حصلت «البيئة والتنمية» ىلع حق
خاص بنشر مضمونه ،وهو يتفحص السيناريوهات التي تدفع
نمو قطاع الطاقة الشمسية يف املنطقة والسياسات الحالية
واملخطط لها يف كل بلد

راغدة حداد وعماد فرحات
تمتلك منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �أكبر
الإمكانات التقنية للطاقة المتجددة في العالم،
خ�صو�ص ًا الطاقة ال�شم�سية .وبات ُينظر الى هذه الإمكانات
بمزيد من الجدية ،نظر ًا لال�ستهالك الطاقوي المتزايد
�سريع ًا وارتفاع معدالت ال�سطوع ال�شم�سي في المنطقة،
�إ�ضافة �إلى توافر �أيد عاملة �شابة وازدياد الوعي لتكاليف
حرق الوقود التقليدي.
ويجتذب الطلب على الطاقة ال�شم�سية في المنطقة
اهتمام ال�سوق ال�شم�سية العالمية .وقد با�شرت ال�صناعة
تنويع منتجاتها وخدماتها لتلبية الطلب الحالي والطلبات
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النا�شئة .ويقدر �أن يبلغ الطلب ال�سنوي لل�سوق ال�شم�سية
في بلدان المنطقة نحو  3.5جيغاواط بحلول �سنة � ،2015أي
قرابة  8في المئة من مجمل الطلب العالمي في تلك ال�سنة
(الجيغاواط ي�ساوي  1000ميغاواط).
هذا ما ي�ؤكده تقرير «توقعات ال�سوق ال�شم�سية في
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  2013ـ  ،»2017ال�صادر
حديث ًا عن م�ؤ�س�سة (Greentech Media (GTM
الأميركية لأبحاث التكنولوجيا الخ�ضراء بالتعاون مع
الجمعية الإماراتية ل�صناعات الطاقة ال�شم�سية (.)ESIA
وهو يتناول دوافع اال�ستثمار في الطاقة ال�شم�سية ،والجهات
المعنية بهذا القطاع ،والم�شاريع الحالية والمنتظرة،
والتوقعات الطويلة الأجل في المنطقة .ويرجح التقرير �أن
�آذار 2013

تكون ال�سعودية ال�سوق الأولى لتوليد الطاقة ال�شم�سية على
م�ستوى الجيغاواط في المنطقة بحلول �سنة  ،2015و�أن
تحتل تركيا المرتبة الثانية مع تطور �سيا�ساتها التي ت�شجع
على اال�ستثمار في الطاقة ال�شم�سية بعد الخبرة ال�سابقة في
من�ش�آت طاقة الرياح.
ولدى الإمارات والأردن والمغرب والجزائر وم�صر وبلدان
عربية �أخرى �أهداف طموحة لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،مع
�سيا�سات و�أطر تنظيمية متفاوتة لدعم هذه الأهداف .وتنفذ
م�شاريع تجريبية في بع�ض البلدان ،في حين يتم اال�ستثمار
في م�شاريع كبيرة في بلدان �أخرى .لكن التغيرات ال�سيا�سية
واالجتماعية المثيرة في المنطقة تطرح ت�سا�ؤالت حول
م�ستقبل الطاقة ال�شم�سية في المدى الطويل.
مار�س 2013

السعودية يف الطليعة
يتفح�ص التقرير ال�سيناريوهات التي تدفع نمو قطاع
الطاقة ال�شم�سية في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وال�سيا�سات الحالية والمخطط لها في كل بلد.
الخطة ال�سعودية لال�ستثمار في الطاقة ال�شم�سية هي
الأكثر طموح ًا حتى الآن بين جميع دول المنطقة ،على
رغم �أن ال�سعودية من االقت�صادات ال�صناعية الرئي�سية
القليلة في العالم التي تنتج جزء ًا كبير ًا من كهربائها في
محطات تحرق م�شتقات النفط .وقد اتخذت الحكومة
خطوات عملية لتحقيق �أهدافها .ففي ني�سان (�أبريل)
 ،2010ت�أ�س�ست مدينة الملك عبدالـله للطاقة الذرية
والمتجددة ،التي و�ضعت خريطة طريق �أولية لتوليد 41

�إنزال القطات بارابولية
لبناء حمطة عني بني مطهر
يف املغرب ،التي �ستبلغ قدرتها
 400ميغاواط �سنة 2016
(رويرتز)
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رويرتز

عامل فل�سطيني يركب
�ألواح ًا �شم�سية يف مدينة
�أريحا يف ال�ضفة الغربية
عام  .2012وقد مولت اليابان
�إن�شاء حمطة الكهرباء
ال�شم�سية الأوىل يف �أرا�ضي
ال�سلطة الفل�سطينية
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جيغاواط (� 41ألف ميغاواط) من الطاقة ال�شم�سية بحلول
�سنة .2032
ال�سعودية هي �أكبر م�ستهلك للنفط في منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كما �أنها �أكبر منتج للنفط في العالم
و�صاحبة �أكبر احتياطات نفطية مثبتة� ،إ�ضافة �إلى �أنها تملك
رابع �أكبر احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي .في �ضوء هذه
الحقائق ،يبدو اهتمامها ال�شديد بتطوير مواردها ال�شم�سية
الوفيرة �أمر ًا غير م�ألوف.
يعتمد االقت�صاد ال�سعودي ب�شكل كبير على الموارد
البترولية ،التي ت�شكل �أكثر من  80في المئة من ال�صادرات
و�إي��رادات الحكومة ،في حين تبذل البالد جهود ًا مكثفة
لتنويع اقت�صادها وخ�صخ�صة بع�ض القطاعات.
وت�ستهلك ال�سعودية نحو  2.9مليون برميل من
النفط في اليوم محلياً ،فيما تبلغ قدرتها االنتاجية نحو
 12.5مليون برميل يومياً ،مع �إمكان زيادتها .وبناء على
التوقعات الحالية للإنفاق الحكومي واال�ستهالك المحلي
والإنتاج وت�صدير البترول ،تتوقع م�ؤ�س�سات خبرة مثل
«�شاتهام هاو�س» �أن ت�صبح ال�سعودية «م�ستورد ًا �صافياً»
للنفط و�أن تعاني عجز ًا حكومي ًا كبير ًا قبل �سنة .2030
لذلك تحتاج �إلى �إدخال تغييرات جوهرية على �سيا�ساتها
الطاقوية لتجنب هذا الم�صير .وبالإ�ضافة الى ذلكُ ،يباع
النفط الى �شركة الكهرباء ال�سعودية ب�سعر نحو خم�سة
دوالرات للبرميل ،وهذا يمثل دعم ًا �ضمني ًا باهظ ًا وخ�سارة
فادحة .لذلك ف�إن تنويع مزيج الطاقة على المدى الطويل
هو �ضرورة �أكثر منه ترفاً.

وت�سعى ال�سعودية الى تنويع اقت�صادها وتوفير فر�ص
عمل ل�شبابها المتزايدين .وهي تنظر الى الت�صنيع و�إقامة
نظم طاقة �شم�سية كا�ستثمار اقت�صادي ا�ستراتيجي ،وتعتبر
�أن لديها القدرة على المناف�سة في �سوق �شم�سية عالمية
مت�صارعة .و�إذا �أثبتت مدينة الملك عبداللـه للطاقة الذرية
والمتجددة قدرتها على تلبية هدفها توليد  41جيغاواط
من الطاقة ال�شم�سية بحلول �سنة  ،2032فقد تبد�أ ال�شركات
ال�شم�سية الأوروبية المت�صارعة نقل قدراتها الى ال�سعودية
لال�ستفادة من ال�سوق الواعدة وانخفا�ض �أ�سعار الكهرباء
والأيدي العاملة .وت�ؤكد المدينة قدرة ال�سعودية على �أن
ت�صبح رائدة في �صناعة الطاقة ال�شم�سية المركزة.
ويتوقع تقرير � GTMأنه ،عندما يبد أ� فع ًال طرح مناق�صات
الم�شاريع و�إثبات قابلية اال�ستراتيجية للنجاح ،ف�سوف تعمد
دول مجل�س التعاون الخليجي ودول �أخرى في المنطقة �إلى
االقتداء بالمثل ال�سعودي وتوجيه ا�ستثماراتها جدي ًا نحو
الطاقة ال�شم�سية.
وقد �أنجزت �شركة الكهرباء ال�سعودية عام  2011م�شروع ًا
للطاقة الفوتوفولطية بقدرة  500كيلوواط ،ا�ستهدف �إدخال
الطاقة ال�شم�سية الى المناطق النائية وو�صلها ب�شبكات
التوزيع في جزر فر�سان لتقلي�ص الكلفة وتقليل عمليات
نقل وقود الديزل .وتعتبر �شركة النفط الوطنية العمالقة
«�أرامكو» المحرك الرئي�سي للطاقة ال�شم�سية حتى الآن� ،إذ
نفذت �أكبر ثالثة م�شاريع في البالد :في مركزها الرئي�سي،
وعلى �سطح جامعة الملك عبداللـه للعلوم والتكنولوجيا،
وفي مركز الملك عبداللـه للدرا�سات والبحوث البترولية.
�آذار 2013

مقابلة
سكوت بورغر :بلدان الخليج تتجه إلى الشمس

والطاقة النووية ممكنة مع الطاقة املتجددة

«البيئة والتنمية» حاورت سكوت بورغر ،مؤلف تقرير «توقعات
السوق الشمسية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا  2013ـ »2017
الذي شارك مؤخرًا يف القمة العاملية لطاقة املستقبل يف
أبوظبي .هنا مقتطفات من الحوار
ىلع ضوء مناقشات القمة العاملية لطاقة املستقبل
يف أبوظبي ،كيف تقيِّم جدية حكومات بلدان
الخليج بشأن الطاقة املتجددة؟

بع�ض بلدان اخلليج �أكرث جدية من البلدان الأخرى .على �سبيل
املثال ،ت�ستثمر حكومة �أبوظبي باليني الدوالرات ،من خالل �شركة
«م�صدر» ،يف م�شاريع الطاقة املتجددة داخل الإمارات وخارجها.
واحلكومة ال�سعودية جدية �أي�ضاً ،على رغم �أنها تتحرك بت� ّأن وببطء.
الدافع احلقيقي لهذه البلدان كي ت�ستثمر يف الطاقة املتجددة هو �أمنها
الطاقوي ور�أ�سمالها الب�شري .وقد يبدو هذا غريباً ،لكن بع�ض احلكومات
يف اخلليج تواجه حتديات يف تلبية احتياجاتها الطاقوية املحلية،
وهي تتحول اىل الطاقات املتجددة لت�أمني جزء منها .وعندما نريد �أن
نحكم على جدية هذه احلكومات ،نبحث عن �أطر را�سخة لل�سيا�سات،
وعن الدوافع الأ�سا�سية والدوالرات امل�ستثمرة .ويف هذا املنظار ،ت�أتي
ال�سعودية والإمارات يف الطليعة.
من املشاكل الرئيسية التي تواجهها املشاريع
الشمسية الكبرى يف املناطق الصحراوية تنظيف
الالقطات الشمسية من الرمال والغبار .ما هي الحلول
املتاحة حتى اآلن؟

كثري من امل�شاريع ال�شم�سية التي �أن�شئت يف منطقة اخلليج كانت
م�شاريع جتريبية وفر�شات اختبار .وقد مت حتليل واختبار تكنولوجيات
متعددة للأداء ال�صحراوي .واذا اتخذت االجراءات املنا�سبة ،ف�إن العائق
ال�سعودية في و�ضع جيد لإنتاج مكونات ال�شبكات
الكهربائية ،نظر ًا لتنامي �صناعة المعادن والمعدات الثقيلة
في المنطقة .وهناك �أي�ض ًا ت�شجيع كبير من الحكومة
لل�صناعة الكيميائية ،ما �أدى الى �إن�شـاء عدد من م�صانع
م��ادة البولي �سيليكون الم�ستخدمة في �صنع تجهيزات
الطاقة ال�شم�سية.
خطط خليجية
�شركة «م�صدر» هي الم�ؤ�س�سة الحكومية الم�س�ؤولة عن
تطوير م�شاريع الطاقة المتجددة في �أبوظبي .وقد ا�ستثمرت
في تنفيذ وتطوير م�شاريع متعددة حول العالم ،بما في
ذلك مزرعة رياح بحرية بقدرة  1000ميغاواط في بريطانيا،
وم�شروع طاقة فوتوفولطية بقدرة  15ميغاواط في موريتانيا،
وثالثة م�شاريع طاقة �شم�سية مركزة في �إ�سبانيا طورتها
�شركة «توري�سول �إنرجي» ،وم�شروع م�شترك مع �شركة
مار�س 2013

امللمو�س الرئي�سي املرتبط بالظروف ال�صحراوية والغبار هو التكاليف
الإ�ضافية للت�شغيل وال�صيانة التي ترفع كلفة الطاقة املولدة.
كيف تقيِّم مبادرة «ديزرتك» ،وما الذي يمكن فعله
أكثر لتحقيقها؟

كما ذكرت ،نحن نق ِّيم هذه الأ�سواق النا�شئة بالنظر يف �أطر ال�سيا�سات
واملحركات الأ�سا�سية والدوالرات امل�ستثمرة .و�أعتقد �أن مبادرة «ديزرتك»
لتوليد طاقة ال�شم�س والرياح يف ال�صحارى العربية هي فكرة ا�ستثنائية.
لكن يجب �أن يكون هناك التزام �سيا�سي �أقوى لدى بلدان مثل اجلزائر.
ومع �أن اخلطة ال�شم�سية يف املغرب مل ترتبط مبا�شرة مببادرة «ديزرتك»،
فقد تعاونت الوكالة املغربية للطاقة ال�شم�سية ب�شكل وثيق مع «ديزرتك»
لتنمية ال�صناعة ال�شم�سية يف املغرب� .إن التحرك املبكر للمغرب يحفز
احلكومات يف بلدان مثل اجلزائر وتون�س وم�صر على العمل.
هل يمكن أن يشمل التخطيط للمستقبل الطاقة
النووية والطاقة املتجددة معًا ،أم واحدة فقط؟
يعتقد بعض الخبراء أن االثنتين ال تتماشيان.

يف ر�أيي ال�شخ�صي ،ميكن للطاقة النووية �أن ترتافق مع الطاقة املتجددة.
وب�صرف النظر عن بع�ض امل�سائل املتعلقة بالنفايات النووية واملواقف
ال�سيا�سية ،ف�إن الطاقة النووية م�صدر جيد لت�أمني احلمل الأ�سا�سي،
والطاقة ال�شم�سية ممتازة للدعم يف �ساعات الذروة .هذا طبع ًا تب�سيط
للأمور ،ولكن ميكن اعتبار االثنتني قابلتني للتطبيق معاً.

«�سينير» الإ�سبانية ،علم ًا �أن الم�شاريع الإ�سبانية فقط هي
قيد الت�شغيل حالياً.
لكن م�صدر كانت �أق��ل ن�شاط ًا داخ��ل �أبوظبي ،فقد
ا�شتملت �إنجازاتها الرئي�سية على مزرعة رياح بقدرة 30
ميغاواط ،ومحطة «�شم�س  »1للطاقة ال�شم�سية بقدرة 100
ميغاواط التي يتوقع �إنجازها في �أواخر  ،2013وم�شروع طاقة
فوتوفولطية بقدرة  10ميغاواط قرب مدينة م�صدر وهو
الأكبر قيد الت�شغيل �إلى الآن ،وم�شروع طاقة فوتوفولطية
بقدرة ميغاواط واحد على �سطح معهد م�صدر ،وع�شرات
الم�شاريع ال�صغيرة بموجب برنامج «ال�سطوح ال�شم�سية في
�أبوظبي» وبرنامج «مدار�س الم�ستقبل».
وت�شهد دبي المرحلة الأول��ى من تطوير ميدان ال�شيخ
محمد بن را�شد �آل مكتوم ال�شم�سي ،الذي �سيكون بقدرة
جيغاواط واحد ( 1000ميغاواط) وي�ؤمل �أن يوفر  5في المئة
من كهرباء الإمارة بحلول �سنة .2030
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موضوع الغالف
تحلية املياه بالطاقة الشمسية

تنتج منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  38يف املئة من املياه املحالة عاملياً،
بح�سب الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ( )IRENAالتي تتخذ من مدينة م�صدر يف
�أبوظبي مقر ًا لها .وتقدر الوكالة �أن قدرة التحلية يف املنطقة �ستنمو اىل  110ماليني
مرت مكعب يومي ًا بحلول �سنة  ،2030باملقارنة مع  21مليون مرت مكعب يومي ًا عام
 ،2007و�أن يحدث  70يف املئة من هذا النمو يف ال�سعودية والإمارات والكويت
واجلزائر وليبيا.
ويزداد اهتمام بلدان املنطقة با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لتحلية املياه ،وتعمل مراكز
�أبحاث مثل معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
على ا�ستك�شاف خيارات لهذا الهدف .وتخطط امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلـة يف
ال�سعودية الن�شاء ثالث حمطـات �أو �أكرث لتحلية املياه بالطاقة ال�شم�سية ،فيما �أن�ش�أت
هيئة الطاقة يف �أبوظبي  30حمطة �صغرية للتحلية ال�شم�سية يف �أنحاء الإمارة.
ويقدر تقرير للبنك الدويل �أن �إمكانات التحلية بالطاقة ال�شم�سية املركزة يف
املنطقة تبلغ  23405ماليني مرت مكعب �سنوياً ،يف مقابل �صفر تقريب ًا اليوم.

حمطة خيما�سوالر للطاقة
ال�شم�سية املركزة يف جنوب
�إ�سبانيا ،افتتحها ملك �إ�سبانيا
خوان كارلو�س وويل عهد
�أبوظبي ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان يف .2011/10/ 4
وهي �أول حمطة من نوعها
يف العامل قادرة على �إمداد
ال�شبكة العامة بالكهرباء
� 24ساعة بال انقطاع .وتعود
ملكيتها ل�شركة «توري�سول
�إنرجي» ،امل�شروع امل�شرتك بني
«م�صدر» الإماراتية و�شركة
«�سينري» الإ�سبانية الرائدة يف
جمال الهند�سة والإن�شاءات
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وفي الكويت ،حددت وزارة الكهرباء والمياه هدف ًا لإنتاج
 10في المئة من كهرباء البالد من م�صادر متجددة بحلول
�سنة  ،2020ما يعادل  2200ميغاواط بناء على اتجاهات النمو
الحالية .ولكن في قمة تغير المناخ في الدوحة في كانون
الأول (دي�سمبر) � ،2012أعلن �أمير الكويت �صباح الأحمد
الجابر ال�صباح �أن البالد �سوف تنتج  1في المئة من اجمالي
ا�ستهالكها الطاقوي من م�صادر متجددة بحلول �سنة ،2015
�صعود ًا حتى  15في المئة بحلول �سنة .2030
وتدعو ر�ؤية  2020في ُعمان �إلى زيادة ملمو�سة في الجزء
غير النفطي من ناتجها المحلي االجمالي .وقد حددت
ال�سلطنة هدف ًا لإنتاج  10في المئة من كهربائها من م�صادر
متجددة بحلول �سنة  ،2020واتخذت خطوات عملية لزيادة
القدرة ال�شم�سية المركبة في البالد.
م�صدر للغاز الطبيعي الم�سال
�أما قطر ،التي تعتبر �أكبر
ِّ
وم�صدر ًا مهم ًا للنفط ،ف�أعلنت خطط ًا لتركيب
في العالم
ِّ
�أنظمة فوتوفولطية بقدرة  1.8جيغاواط ابتداء من �سنة
 ،2014لكنها لم تذكر �شيئ ًا من هذا خالل قمة تغير المناخ في
الدوحة .ومع ذلك ،يتوقع �أن ت�أخذ بع�ض الم�شاريع طريقها

�إلى التنفيذ في �إطار التقيد بالتزامات ا�ست�ضافة ك�أ�س العالم
في كرة القدم �سنة .2022
حلول متجددة ألزمة األردن
يعاني الأردن من �أزمة طاقة .ومع �أن الطلب على الكهرباء
في �ساعات الذروة عام  2011لم يتجاوز  2660ميغاواط ،فقد
تمت تلبية  96في المئة منه بوا�سطة م�ستوردات الوقود،
ومعظمها غاز من م�صر .وتعر�ضت هذه الإمدادات لم�صاعب
قا�سية تكرار ًا خالل ال�سنتين الما�ضيتين .وفي الن�صف
الثاني من العام � 2012أوقفت الحكومة الم�صرية جميع
مبيعات الغاز الى الأردن ،ما �أدى �إلى انقطاعات في التيار
وارتفاع حاد في �أ�سعار الوقود والكهرباء .وبما �أن الحكومة
تدعم �أ�سعار الطاقة في البالد ،فقد �أثر ذلك مبا�شرة على
خزينتها.
وي�سعى الأردن الى تنويع مزيجه الطاقوي .فهو يعمل
على ا�ستغالل مورده الوحيد من الوقود الأحفوري المتمثل
بالزيت ال�صخري ( .)shale oilومن �ضمن خططه �إقامة
محطات نووية توفر  60في المئة من كهرباء البالد بحلول
�سنة  .2035وتت�ضمن ا�ستراتيجيته الطاقوية للفترة من
 2007الى  2020تلبية  10في المئة من احتياجاته الإجمالية
من الطاقة المتجددة ،بما في ذلك  300الى  600ميغاواط
من الطاقة ال�شم�سية و 1200ميغاواط من طاقة الرياح .و�أقر
الأردن قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في ني�سان
(�أبريل)  ،2012لتحفيز اال�ستثمار الخا�ص في هذا القطاع.
غالبية الإنتاجية ال�شم�سية الحالية في الأردن هي في
م�شاريع اختبارية �أو في نظم �إنارة ريفية �صغيرة جد ًا خارج
ال�شبكة تقل قدرة كل منها عن  10كيلوواط .و�أكبر نظامين
قيد الت�شغيل حالي ًا هما بقدرة  280كيلوواط و 250كيلوواط،
وقد ا�ستخدمت فيهما وحدات من الم�صنِّع الأردني للنظم
الفوتوفولطية «فيالدلفيا �سوالر» .أ�م��ا ت�سخين المياه
المنزلية بالطاقة ال�شم�سية فقد بات �شائع ًا ن�سبياً.
و�أق��ر مجل�س ال���وزراء في �شباط (فبراير)  2013بدء
ا�ستقبال عرو�ض الم�ستثمرين في �أول م�شروعين للطاقة
المتجددة في الأردن بقيمة  312مليون دوالر .الأول هو
م�شروع �شركة فيالدلفيا لتوليد الكهرباء با�ستخدام الخاليا
ال�شم�سية في محافظة المفرق ،وم��ن المتوقع �أن يبد�أ
ت�شغيله قبل نهاية  .2013والثاني هو م�شروع �شركة JWPC
لطاقة الرياح في الطفيلة ،ومن المرجح �أن يبد أ� ت�شغيله قبل
منت�صف  .2014والأردن موعود بتلقي  300مليون دوالر
من دول مجل�س التعاون الخليجي لتنفيذ م�شاريع لطاقة
ال�شم�س والرياح في الجنوب تولد نحو  125ميغاواط.
خطط طموحة يف شمال أفريقيا
ي�شهـد المغـرب ازدي��اد ًا �سريع ًا في الطلب على الكهرباء،
الذي يتوقع �أن ينمو من  24جيغاواط �ساعة عام � 2008إلى
�أكثر من  95جيغاواط �ساعة بحلول  ،2030بح�سب الوكالة
المغربية للطاقة ال�شم�سية .ويمتلك المغرب مـوارد قليلـة
جـد ًا من الوقود الأحفوري ،ولذلك ي�ستورد �أكثر من  95في
المئة من احتياجاته الطـاقوية ،التي كـلفت نحو  11بليون
دوالر عام .2011
ين�ص قانون الطاقة المتجددة في المغرب على تخفي�ض
�آذار 2013

توقعات نمو الطلب ىلع الطاقة الشمسية يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الطلب ىلع الطاقة الشمسية
 2013ـ ( 2017ميغاواط)

البلد

الطلب السنوي لكل بلد (ميغاواط)

الطلب السنوي اإلجمالي (ميغاواط)

السعودية
الجزائر

تركيا

الكويت

أبوظبي
البحرين

دبي

عُ مان

األردن

مصر

قطر

المجموع

73

952

13

13

1

6

السعودية

1

أبوظبي

2

األردن

28

املغرب

6

الكويت

10

10

عُمان

3

60

تركيا
دبي
قطر

الجزائر

3

البحرين

مصر

المغرب

2013

2017

5

املجموع

5

149

1452
202
93
400
13
11
15
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الم�صدر :توقعات ال�سوق ال�شم�سية في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا  2013ـ 2017

االعتماد على النفط �إلى  40في المئة من اجمالي ا�ستهالك
الطاقة بحلول �سنة  ،2030مع زيادة الكفاءة لتوفير  25في
المئة من تكاليف الوقود ،وزيادة ح�صة الطاقة المتجددة
الى  42في المئة من قدرة التوليد المركبة بحلول �سنة .2020
وقد اتخذت الوكالة المغربية للطاقة ال�شم�سية خطوات
نحو تحقيق هدفها �إنتاج  2جيغاواط بحلول �سنة ،2020
واختارت خم�سة مواقع لم�شاريع �شم�سية .ومن المزمع �أن
تن�ش�أ في ورزازات �أول محطة �شم�سيـة بالتعاون مع مبادرة
«ديزرتك» ،الهادفة الى �إنتاج الطاقة المتجددة من ال�صحارى
العربية لت�أمين الطلب المحلي وت�صدير الفائ�ض �إلى �أوروبا
عبر البحر المتو�سط.
المحطة ال�شم�سية الرئي�سية الوحيدة العاملة حالي ًا في
مجمع �شم�سي
المغرب هي في عين بني مطهر ،حيث يولد َّ
بارابـولي  20ميغاواط من القدرة الإجمالية التي �ستبلغ
 400ميغاواط .ويبدو �أن اال�ستراتيجية المغربية ما�ضية في
التنفيذ لتوليد  2000ميغـاواط من الطاقـة ال�شم�سيـة بحلول
�سنة  .2020وتق�ضي الخطة الزمنية بان�شاء محطـة ورزازات
بقدرة  500ميغاواط �سنة  ،2015ومحطـة عين بني مطهر
بقدرة  400ميغـاواط �سنة  ،2016ومحطة فم الواد بقـدرة 500
ميغـاواط �سنة  ،2017ومحطة بوجدور بقـدرة  500ميغاواط
�سنـة  ،2018ومحطـة �سبخـة التـاه بقـدرة  100ميغـاواط
�سنـة .2019
�أما الجزائر ف�أعلنت خطة لرفع قدرة الطاقة المتجددة
�إلى  22جيغاواط بحلول �سنة  ،2030بحيث تخ�ص�ص 12
جيغاواط لتلبية  40في المئة من الطلب المحلي ويتم ت�صدير
 10جيغاواط الى �أوروبا من خالل مبادرة «ديزرتك» .ولكن
تقرير  GTMي�ستبعد �أن تفي الحكومة الجزائرية بجدولها
الزمني المقترح.
مار�س 2013

وكانت م�صر من �أوائل البلدان التي تبنت م�شاريع تطوير
الطاقة المتجددة في المنطقة .ومن �ضمن �إجمالي طاقتها
الكهربائية المركبة البالغة حالي ًا  27760ميغاواط ،يتم �إنتاج
 2800ميغاواط من الطاقة المائية و 550ميغاواط من طاقة
الرياح و 140ميغاواط من الطاقة ال�شم�سية .ويق�ضي هدف
المجل�س الأعلى للطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
بت�أمين  20في المئة من حاجة البالد من م�صادر متجددة
بحلول �سنة  ،2020منها  12في المئة من الرياح و 8في المئة
من ال�شم�س والمياه.
و�أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة الم�صرية �أن البالد
ت�ستهدف توليد  3500ميغاواط من القدرة ال�شم�سية بحلول
�سنة  ،2027معظمها قبل انتهاء  .2017ونظر ًا �إلى تزايد دور
القطاع الخا�ص في م�شاريع طاقة الرياح والغاز ،يبدو من
المعقول جد ًا �أن ت�شهد م�صر فر�ص ًا لتطوير الطاقة ال�شم�سية
في الم�ستقبل .و�سوف تبنى في كوم �أومبو محطة حرارية
�شم�سية بقدرة  100ميغاواط ومحطة فوتوفولطية بقدرة 20
ميغاواط� ،إ�ضافة �إلى محطة فوتوفولطية بقدرة  20ميغاواط
في الغردقة.
يقدم تقرير «توقعات ال�سوق ال�شم�سية في ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا» تحلي ًال ا�ستراتيجي ًا و�صورة تناف�سية
لل�شركات النا�شطة في هذه ال�سوق .كما يعر�ض تفا�صيل
الم�شاريع ال�شم�سية الفوتوفولطية والمركزة ،ف�ض ًال عن
تقديرات للطلب في كل بلد على حدة حتى �سنة  .2017وهو
ي�ستنتج �أن المنطقة مهي�أة لت�شهد تغير ًا جوهري ًا في ميدان
الطاقة ال�شم�سية خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة .وبتخطيط
ا�ستراتيجي وتطوير را�سخ ل�شركاء محليين و�سال�سل �إمداد
محلية� ،سيت�سنى لل�شركات الذكية اال�ستفادة من الفر�ص
■
الكبيرة المتاحة في المنطقة.
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رأي

الطاقة
المتجددة
ليست خياراً...
إنها ضرورة
بقلم محمد العشري

الدكتور حممد الع�شري نائب
رئي�س جمل�س �أم��ن��اء املنتدى
العربي للبيئة والتنمية ،وهو
رئي�س �شبكة �سيا�سة الطاقة
امل���ت���ج���ددة ل��ل��ق��رن احل����ادي
والع�شرين ( )REN21وزميل
�أعلى يف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة.

 24چﷲ

�ستكون احتياجات العامل من الطاقة �أكرب بنحو
 60يف املئة �سنة  2030مما هي الآن .و�سوف تزداد
انبعاثات ثاين �أوك�سيد الكربون بالن�سبة ذاتها تقريباً .وقد
�شكل الوقود الأحفوري عام  2009ما ن�سبته 81يف املئة من
�إجمايل �إم��دادات الطاقة الأولية العاملية ،التي ت�ضاعفت
بني  1971و .2009وي�ؤدي تنامي الطلب العاملي على الوقود
الأحفوري دور ًا رئي�سي ًا يف ازدياد انبعاثات ثاين �أوك�سيد
الكربون.
وال��واق��ع �أن االنبعاثات الناجمة ع��ن �إن��ت��اج الطاقة
وا�ستهالكها متثل نحو  65يف املئة من االنبعاثات العاملية.
ولتحقيق التخفي�ضـات الكربونيـة التي يعتقد العلماء
�أنها مطلوبة بحلول �سنة  ،2020تقول وكالة الطاقـة الدولية
�إن العامل يجب �أن يـولد  28يف املئة من كهربائه من م�صادر
متجددة ،و 47يف املئة بحلول �سنة  .2035لكن الطاقات
املتجـددة ال ت�شكـل اليوم �إال  16يف املئة من �إم��دادات
الكهرباء العاملية.
�شهدت ال�سنوات ال�ست الأخرية منو ًا ملحوظ ًا يف ن�شر
تكنولوجيات الطاقة املتجددة حول العامل ،حتى �أثناء فرتة
الركود االقت�صادي .ومنا اال�ستثمار يف الطاقة بن�سبة
�ضخمة بلغت  630يف املئة بني عامي  2004و .2010ويف العام
 ،2011على رغم تباط�ؤ االقت�صاد العاملي ،بلغ اال�ستثمار يف
الطاقة املتجددة  257بليون دوالر .و�شهد قطاع الطاقة
ال�شم�سية النمو الأقوى ،عززه انخفا�ض الأ�سعار والدعم
احلكومي .فقد انخف�ض �سعر الوحدات الفوتوفولطية بنحو
 50يف املئة خالل العام  ،2011وهو حالي ًا �أدنى  75يف املئة
مما كان قبل ثالث �سنوات.
ال بد �أن توما�س �إدي�سون يبت�سم الآن من عليائه .فقبل

� 81سنة ،عام  ،1931التقى �إدي�سون هرني فورد الذي اخرتع
ال�سيارة العاملة بالبنزين ،وقال له« :لو كان يل مال لكر�سته
لل�شم�س والطاقة ال�شم�سية .يا لها من م�صدر للطاقة� .آمل
�أال ننتظر حتى ين�ضب النفط قبل �أن نفعل ذلك».
من جهة �أخ��رى ،قفزت طاقة ال��ري��اح ،التي تت�صدر
امل�صادر املتجددة الأخرى ،اىل رقم قيا�سي جديد عام ،2011
وي�ستخدمها الآن ما يزيد على  80بلداً.
ومثلما تغريت اقت�صادات االت�صاالت واملعلومات مبا
ال ي�ضاهى خالل العقدين املا�ضيني� ،سوف يتغري اقت�صاد
الطاقة كذلك خالل العقد املقبل �أو العقدين املقبلني.
االجتاهات الأخرية يف �شيوع الهواتف اخلليوية تعطي
فكـرة عن �سرعة انت�شار التكنولـوجيات احلديثـة .ففي
نهاية  ،2010كان هناك  5.3باليني ا�شرتاك يف اخلطوط
اخلليوية حول العامل ،مبا يف ذلك  4باليني ا�شرتاك يف
البلدان النامية (باملقارنة مع مليون وحدة عام  1986و961
مليون ًا عام  .)2001ويقول ل�سرت ب��راون ،رئي�س معهد
�سيا�سة الأر�ض� ،إنه بعدما و�صلت مبيعات الهواتف اىل
مليون عام  ،1986ت�ضاعفت كل �سنتني خالل ال�سنوات
اخلم�س ع�شرة التالية.
ون�شهد الآن منـو ًا مماثـ ًال يف �أرقام تكنولوجيـات الطاقة
املتجـددة  .فرتكيبـات اخلاليا ال�شم�سيـة تت�ضاعف كل
�سنتـني ،والنمو ال�سنوي لقـدرة طاقـة الـرياح ليـ�س بعيد ًا
عن ذلك.
نعم ،هناك عوائق كثرية �أمام تنامي الطاقة املتجددة،
لكن ذلك يجب �أال يثنينا عن طموحاتنا .ومثلما كتب هرني
ديفيد ثورو�« ،إذا بنيت قالع ًا يف الهواء ،ال تدع جهدك يذهب
■
هباء� ،ضع الآن �أ�سا�سات حتتها».
�آذار 2013
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السعودية
تقلّص بصمتها
املائية
ِّ
تطور مدينة امللك عبدالعزيز

للعلوم والتقنية نظامًا لقياس

البصمة املائية الزراعية وترشيد
الري يف السعودية

راغدة حداد
تطالعك الأب��ق��ار في الأف��ق مثل ���س��راب .بعد
اجتيازك نحو  160كيلومتر ًا في ال�صحراء جنوب
�شرق الريا�ض ،ت�صل �إلى موقع �أحد �أكبر قطعان الأبقار في
تربى نحو � 40ألف بقرة حلوب من نوع هول�ستين
العالم .هنا ّ
في �أحد �أكثر الأماكن جفاف ًا وحرارة على هذا الكوكب .في
هذه المزرعة ال�صحراوية ،تعي�ش الأبقار في �ست زرائب
مكيفة ،وتنتج نحو  200مليون ليتر من الحليب
�ضخمة َّ
في ال�سنة ،تُنقل على الطريق ال�سريعة في �أ�سطول من
ال�شاحنات المقفلة.
هذه ال�صورة ر�سمها مقال في «نا�شونال جيوغرافيك»
في ت�شرين الثاني (نوفمبر)  .2012وفيه �أي�ض ًا �أن الم�سافر
فوق الأرا�ضي ال�سعودية يرى ال�صحراء «منقَّطة» بزرائب
الأبقار ودوائر خ�ضراء حيث تُزرع المحا�صيل لإطعام الب�شر
وتبرد تلك الأبقار ال
والموا�شي .والمياه التي تروي تلك الحقول ِّ
ت�أتي من الأنهار ،فال �أنهار هناك ،بل من حو�ض جوفي كان في
الما�ضي القريب من �أ�ضخم �أحوا�ض المياه الجوفية في العالم.
فعلى مدى نحو  30عاماً ،و�سعي ًا �إلى تحقيق حلم االكتفاء
الغذائي ،عكفت الحكومة على �شراء القمح من المزارعين
بخم�سة �أ�ضعاف �سعره العالمي ،مع ت�أمين المياه والكهرباء
للمزارع ب�شكل �شبه مجاني.
�آذار 2013

البصمة البيئية السعودية

5
4
3

القدرة البيولوجية
الب�صمة البيئية

هكتارات عاملية للفرد

اىل اليمني:
دوائر زراعية يف وادي
ال�سرحان يف ال�سعودية
ترويها مر�شات مركزية.
وتُ ظهر ال�صور الف�ضائية
تزايد هذه الرقع الزراعية
من العام � 1987إىل العام
.2012
وتبدو املنطقة املق�صودة
يف ال�صورة الف�ضائية �أدناه

حتتل اململكة العربية ال�سعودية
م�ساحة  185.6مليون هكتار من
الأرا�ضي واملياه املنتجة .من تلك
امل�ساحة هناك � 977ألف هكتار من
الغابات ،و 3.7مليون هكتار من
الأرا�ضي الزراعية ،و 170مليون
هكتار من املراعي ،و  1.4مليون
هكتار لدعم البنية التحتية يف
البالد .ويف اململكة كذلك  9.6مليون
هكتار من اجلرف القاري واملياه
الداخلية لدعم م�صائد الأ�سماك.
و�إذا �أخذنا بعني االعتبار الفوارق
بني مع ّدالت الإنتاجية الإقليمية
بالن�سبة ل�ل�أرا���ض��ي ال��زراع��ي��ة
واملراعي والغابات وم�صائد الأ�سماك
م��ق��ارن� ًة مب�ستويات الإنتاجية
العاملية املقابلة ،ف�إن �إجمايل القدرة
البيولوجية لل�سعودية هو 17.1
مليون هكتار عاملي .وهذا � ّ
أقل بكثري
من ب�صمتها البيئية الإجمالية
البالغة  104ماليني هكتار عاملي.
يبلغ معدل الب�صمة البيئية
للفرد يف ال�سعودية  4هكتارات

الب�صمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد
يف ال�سعودية 1961 ،ــ 2008

2
1
0
1960

1975

عاملية ،م��ا ي��ع��ادل م�� ّرة ون�صف
الب�صمة البيئية العاملية البالغة
 2.7هكتار عاملي .وباملقارنة مع
بقية العامل ،ف�إن مع ّدل الب�صمة
البيئية لكل مقيم يف اململكة هو
�أكرب� ،إىل ح ّد ما ،ويوازي امل�ستويات
يف كثري من البلدان املتو�سطة الدخل
من ال�شريحة العليا .و�إذا ما �أريد
تخفي�ض الب�صمة البيئية للبالد
فال ب ّد من اتّباع عدة ا�سرتاتيجيات،
�أهمها :حت�سني ملحوظ يف كفاءة
امل��وارد وتغيري �أمناط اال�ستهالك،
وتنمية القدرة البيولوجية من

1990

2005

ت�شري امل�ساحة
احلمراء �إىل
عجز القدرة
البيولوجية،
بالهكتارات العاملية
للفرد ،حيث
يتجاوز جممل
الطلب على املوارد
القدرة البيولوجية
للبالد للوفاء بهذا
الطلب

دون تكثيف �إنتاج املوارد.
الب�صمة البيئية ل��ل��ف��رد يف
ال�سعودية ه��ي �أع��ل��ى بكثري من
القدرة البيولوجية املتوافرة للفرد
والبالغة  0.7هكتار عاملي .وهذا
التجاوز عائد لزيادة اال�ستهالك
وارت��ف��اع مع ّدل النم ّو ال�سكاين.
فلقد ارت��ف��ع ع��دد �سكان البالد
م��ن  4.2مليون يف ال��ع��ام 1961
�إىل  26.2مليون يف العام .2008
وخالل الفرتة نف�سها ،تدنّت القدرة
البيولوجية املتوافرة للفرد بن�سبة
 27يف املئة.

امل�صدر :تقرير «خيارات البقاء :الب�صمة البيئية يف البلدان العربية» ،املنتدى العربي للبيئة والتنمية2012 ،

قبل � 40سنة ،حين ب��د�أت هذه الفورة الزراعية ،كان
هناك نحو  500كيلومتر مكعب من المياه تحت ال�صحراء
ال�سعودية ،تجمعت على مدى ع�شرات �آالف ال�سنين.
ولكن مع �ضخ ما ي�صل �إلى  20كيلومتر ًا مكعب ًا في ال�سنة
يقدر خبراء �أن �أربعة �أخما�س تلك
لال�ستخدام في المزارعِّ ،
المياه «المتحجرة» قد تم ا�ستنفادها.
لكن الو�ضع يتغير� ،إذ قررت الحكومة ال�سعودية وقف
زراعة القمح بحلول �سنة  .2016ويتوقع �أن يترافق ذلك مع
�إقفال كثير من مزارع الأبقار .فالمياه تتناق�ص .وفي هذه
الأثناء ،توظف ا�ستثمارات كبيرة لإقامة م�شاريع زراعية
�سعودية في بلدان �أفريقية غنية بالموارد المائية.
قياس البصمة املائية
في بداية كانون الثاني (يناير) � ،2013أعلنت مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية �إنجاز م�شروع الب�صمة المائية
وا�ستراتيجيات تر�شيد ا�ستخدام المياه في القطاع الزراعي
في ال�سعودية .و�سوف تطبق من خالله ا�ستراتيجيات
اال�ستخدام الآمن لمياه الري وغ�سل التربة من الأمالح ،مع
�أخذ م�صادرها في االعتبار ،من المياه «الخ�ضراء» كالأمطار
والمياه المحالة ،والمياه «الزرقاء» �أي الجوفية ،والمياه
«الرمادية» المعالجة.
تُحت�سب الب�صمة المائية لبلد ما ا�ستناد ًا �إلى كمية المياه
مار�س 2013

العذبة التي يتم ا�ستهالكها �أو تلويثها .وتعتبر الب�صمة
المائية ال�سعودية من الأعلى عالمياً ،خ�صو�ص ًا ب�سبب
اال�ستهالك المفرط للمياه الجوفية والتلوث الناجم عن تحلية
مياه البحر و�ض�آلة ن�سبة مياه ال�صرف التي يعاد تدويرها.
يت�ضمن الم�شروع �إن�شاء قاعدة بيانات للحاجات المائية
للمحا�صيل الزراعية في جميع مناطق المملكة ا�ستناد ًا الى
المناخ والتربة والموقع الجغرافي .وتُخ َّزن تلك المعلومات
على هيئة خرائط ال�ستخدامها في ح�سابات الب�صمة المائية
للمناطق المختلفة .وبناء على ذلك ،يتم تقدير الب�صمة
المائية لكل مح�صول في كل منطقة ،وتو�ضع �سيناريوهات
مب�سطة لال�ستهالك المائي في الري لتحليل �أثر التغيرات
في �أنماط اال�ستهالك المائي .و�سوف يتم تطوير برنامج
حا�سوبي الختيار م�صادر المياه المنا�سبة للري� ،إ�ضافة
�إلى احت�ساب المياه االفترا�ضية الم�ستوردة وت�أثيرها على
الب�صمة المائية في المملكة .وذلك بالتعاون مع معهد علوم
البيئة الطبيعيـة و�إدارة الموارد في جامعـة ي�ستو�س ليبيغ
في �ألمانيا.
ويـرى القيمـون على م�شـروع الب�صمة المائية �أن جهات
كثيرة �ست�ستفيد منه ،خ�صو�ص ًا وزارة الزراعة ووزارة المياه
والكهرباء و�شركة المياه الوطنية والبنك الزراعي ،ف�ض ًال عن
ال�شركات الزراعية .فالزراعة ت�ست�أثر بنحو  85في المئة من
■
اال�ستهالك المائي في ال�سعودية.
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كربون اإلمارات األزرق

يف مواجهة تغير املناخ
مشروع رائد يف أبوظبي لتعزيز غابات املنغروف ومناطق
األعشاب البحرية ومستنقعات املياه املالحة من أجل امتصاص
االنبعاثات الكربونية والتخفيف من تأثيرات تغير املناخ

�أبوظبي ـ «البيئة والتنمية»
�أطلقت مبادرة �أبوظبي العالمية للبيانات
البيئية م�ؤخراً م�شروع «الكربون الأزرق» الذي
يربط �إدارة النظم البيئية الطبيعية ال�ساحلية المحلية
بخطط للتكيف مع �آثار تغير المناخ والتخفيف من
حدتها.
وت�شمل النظم البيئية ال�ساحلية للكربون الأزرق
غابات المنغروف (القرم) ومناطق الأع�شاب البحرية
وم�ستنقعات المياه المالحة ،التي تعمل ك�أحوا�ض
المت�صا�ص ثاني �أوك�سيد الكربون .وهي تقوم بتخزين

الكربون وعزله ب�شكل م�ستمر وبمعدالت �أ�سرع من
الغابات اال�ستوائية.
يعمل في «م�شروع �أبوظبي الإر���ش��ادي للكربون
الأزرق» فريق دول��ي من الخبراء .وه��و يهدف �إلى
تقييم خدمات النظام البيئي لموائل الكربون الأزرق
ال�ساحلية وتحقيق فهم �أف�ضل لمداها الجغرافي ،من
�أجل تطوير مبادرات للتخفيف من الآث��ار المحتملة
لتغير المناخ على دولة الإمارات .ومن الم�ؤمل �أي�ض ًا �أن
ي�ساهم في توفير خيارات �إدارة مح�سنة لحماية النظم
البيئية ال�ساحلية وا�ستعادة ما تدهور منها.
ينفذ الم�شروع بدعم من هيئة البيئة في �أبوظبي.
وقالت الأمينة العامة للهيئة رزان خليفة المبارك
�إن «الخبرة المكت�سبة خالل هذا الم�شروع المحلي
�ست�ساهم في تمهيد الطريق لغيره من الم�شاريع
الوطنية في مجال الكربون الأزرق ،وللجهود الدولية
القت�صاد �أخ�ضر فعال وللتخفيف من الآثار الطبيعية
لتغير المناخ».
وق��د ب��د�أت م��ب��ادرة �أبوظبي العالمية للبيانات
البيئية في العام  2011البحث عن �سبل التخفيف
من الآثار الطبيعية لتغير المناخ .فتم �إعداد درا�سة
جدوى للكربون الأزرق �شملت �شبه الجزيرة العربية،
و�أظ��ه��رت نتائجها فر�ص ًا �أخ��رى يمكن البحث فيها
لتح�سين خيارات �إدارة �آثار تغير المناخ في المنطقة

العربية .كما تم ت�سليط ال�ضوء على �أهمية الكربون
الأزرق خالل قمة «عين على الأر�ض» عام  ،2011حيث
كانت مبادرة «عين على المحيطات :الكربون الأزرق»
�ضمن المبادرات الخا�صة الثماني التي تم الت�صديق
عليها .وت��ه��دف ه��ذه ال��م��ب��ادرة العالمية �إل��ى �سد
الفجوة في الو�صول الى البيانات والمعلومات الخا�صة
بالمحيطات والكربون الأزرق ،مع ر�ؤية بعيدة المدى
تحدد طريقة موحدة لتقييم النظم البيئية ال�ساحلية.
وتت�ضمن المنهجيات الم�ستخدمة في م�شروع
�أبوظبي التطبيقات الأولى الملمو�سة عن الكربون الأزرق
وكيفية تحفيز خدمات البيئة ال�ساحلية وتقييمها .ومن
الم�ؤمل �أن توفر ل�صناع القرار �آلية لتقييم و�إدارة موارد
الكربون الأزرق في مناطق �أخرى من العالم.
ومن خالل المعارف والخبرات المكت�سبة من هذا
الم�شروع الإر�شادي ،تهدف �إمارة �أبوظبي �إلى توفير
ريادة عالمية في ا�ستغالل الروابط بين �إدارة المناطق
ال�ساحلية وتغير المناخ ،في ظل توجه ال��دول نحو
االقت�صاد الأخ�ضر .وت�شرف مبادرة �أبوظبي العالمية
للبيانات البيئية على تنفيذ الم�شروع ،بالتعاون مع
فريق خبراء من قاعدة «غريد �أرندال» للبيانات البيئية
والمركز العالمي لر�صد الطبيعة التابعين لبرنامج
الأمم المتحدة للبيئة ،وم�ؤ�س�سة اتجاهات الغابات،
وخبراء عالميين مخت�صين بالكربون ال�ساحلي■ .

ال�صورة :ب�ساط من طحالب
كبرية متنوعة يف املياه
القاعية ل�ساحل �أبوظبي
(الأطل�س البحري لإمارة �أبوظبي)

النظم البيئية للكربون األزرق
تنت�شر النظم البيئية للكربون الأزرق يف �أنحاء العامل ،وتعترب حيوية
ملعي�شة املجتمعات ال�ساحلية .وهي من البيئات القيمة جداً لدولة
الإمارات� ،إذ توفر جمموعة وا�سعة من اخلدمات ،مثل حماية ال�شواطئ
من العوا�صف والت�آكل ،واملنتجات الطبيعية كاخل�شب والع�سل،
و�أن�شطة ال�سياحة البيئية كمراقبة الطيور والتجذيف وم�شاهدة
احلياة الربية ،ودعم م�صائد الأ�سماك مبا يف ذلك دورها كح�ضانة
ل�صغار الأ�سماك ،وحت�سني نوعية املياه من خالل تر�شيح الروا�سب.
ومع ذلك تختفي هذه النظم عاملي ًا مبعدل ينذر باخلطر ،من � 1إىل
 2يف املئة �سنوي ًا ،بوترية تتجاوز معدل فقدان النظم البيئية املتاخمة
والغابات املطرية اال�ستوائية وال�شعاب املرجانية .وم��ن الأ�سباب
الرئي�سية للفقدان ال�سريع لغابات املنغروف حول العامل م�شاريع
التنمية والإعمار ال�ساحلية وحتويل املياه واال�ستزراع املائي.

ممر الرو�صري�ص ــ مينذا للما�شية والرعاة يف والية النيل الأزرق

مسارات خاصة يف السودان
تنهي «حروب» املزارعين والرعاة

معابر للماشية املهاجرة
حفائر مياه
ومساحات

مزروعة

واستراحات

توفر خدمات
بيطرية

وإرشادية

ىلع امتداد

دروب هجرة

املواشي
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�إ�شراقة عبا�س (الدندر� ،شرق ال�سودان)
الم�شاكل التي طالما ن�شبت بين الرعاة والمزارعين
في ال�����س��ودان ،وت�سببت في �أح���داث م�أ�سوية
للطرفين ،يتوقع �أن تنتهي بعد النجاح في فتح ممرات
للما�شية .هذا ما �أكده رعاة �شاركوا في االحتفال بفتح �أحد
هذه الممرات في والية النيل الأزرق.
�شدة الفقر وتدهور الموارد الطبيعية ،خ�صو�ص ًا الزراعية
والرعوية ،هما �أهم �سمتين تميزان مناطق المراعي في
والي��ات �سنار والنيل الأزرق والق�ضارف .لكنهما وفرتا
�سببين ملحين الختيار هذه الواليات هدف ًا لم�شروع الإدارة
المجتمعية لأحوا�ض الأنهار ،الذي يعمل على فتح ممرات
ودروب غنية للما�شية.
يقول ن�صرالدين �سعيد ،اخت�صا�صي التقييم والمتابعة
في الم�شروع التابع لمبادرة حو�ض النيل في منطقة الدندر:
«خططنا لفتح وتعليم وتجهيز وا�ستزراع خم�سة م�سارات
لهجرة الما�شية �صيف ًا وخريف ًا خالل الفترة من � 2011إلى
 ،2014منها م�ساران في النيل الأزرق واثنان في �سنار وواحد
في الق�ضارف .وجميعها في نطاق �أحوا�ض �أنهار النيل
الأزرق والدندر والرهد».
قبل التو�سع في برامج الزراعة الآلية واال�ستثمارات
الزراعية الكبرى بدء ًا من العام  ،1969كانت هذه الممرات

م�سار ًا طبيعي ًا وم�صيف ًا لكل الحيوانات ،ومنها الموا�شي
الم�ست�أن�سة ،في المنطقة الممتدة من والية �سنار حتى
جنوب ال�سودان ،كما يبين �أحمد محمد �أبو�سا�س مدير
�إدارة المراعي والعلف في والية النيل الأزرق .لكن الرعي
المكثف في هذه المناطق ،نتيجة حيازة الزراعة غالبية
�أرا�ضي المراعي� ،أدى �إلى فقد المراعي الكثير من �أ�شجارها
وح�شائ�شها المغذية والغنية بالبروتينات ،و�إ�صابة الما�شية
بالهزال و�ضعف القيمة الغذائية.
و�أو�ضح �أبو�سا�س �أن فتح الم�سار يعني تعليمه بو�ضع �ألواح
حجرية بارزة على جانبيه كل كيلومترين ،وتجهيزه بنزل
حيوانية �أي ا�ستراحات للحيوان تتوافر فيها خدمات بيطرية
للما�شية و�إر�شادية للرعاة وحفائر للمياه ،وا�ستزراعها
ب�أ�شجار ونباتات علفية مغذية كي ال ينهك الحيوان نتيجة
ال�سير م�سافات طويلة من دون كلأ.
ماء وغذاء وراحة
احتفل رعاة ومخت�صون بالزراعة والثروة الحيوانية م�ؤخراً
بتجهيز وفتح ممر الما�شية «كبري الرو�صير�ص ـ مينذا» في
والية النيل الأزرق ،الذي يعد �أحد �أهم الم�سارات في البالد
التي ت�سلكها الما�شية ورعاتها بحث ًا عن الغذاء.
يبلغ طول هذا الممر  85كيلومتر ًا وعر�ضه كيلومترين،
ويمتد من مدينة الرو�صير�ص �شما ًال حتى قرية مينذا جنوباً.
�آذار 2013

وت�سلكه الما�شية ورعاتها مرتين �سنوياً ،عند هجرتهم في
ال�صيف جنوب ًا ثم عودتهم في الخريف �شماالً .وقد اكتمل
فتحه وتعليمه وا�ستزراعه بالبذور العلفية والأ�شجار الغابية.
كما تمت زراعة  9000فدان في مزرعة نموذجية في الم�سار،
بهدف �إنتاج بذور علفية ذات قيمة غذائية عالية يمكن �أن
تنقل �إلى مناطق وم�سارات �أخرى.
الم�سار الآخر في النيل الأزرق هو م�سار «العزازا ـ �أم
درفا» الذي يتفرع من الم�سار ال�سابق ،وتم فتحه بطول 70
كيلومتر ًا وعر�ض يتفاوت بين كيلومترين و 300متر .ولكن
لم يتم بعد ا�ستزراعه وتجهيزه بالنزل.
وثمة م�ساران م�ستهدفان في والية �سنار ،هما م�سار
«الدليبة ـ درايا» بطول  28كيلومتر ًا وعر�ض كيلومترين ،وقد
تم فتحه وتعليمه وبد�أت زراعته بثالثة �صفوف من الأ�شجار
الغابية ،وم�سار «قرية عري�ش ـ عريف الديك» وطوله 30
كيلومتر ًا وعر�ضه كيلومتران و�سيبد�أ العمل فيه قريباً.
�أه��م م�سار للما�شية في والي��ة الق�ضارف يعمل عليه
الم�شروع هو م�سار «الفزرا» ،الذي يبلغ طوله  88كيلومتر ًا
وعر�ضه  150متراً ،وقد تم فتحه وتعليمه ولم ي�ستزرع.
وقال �أبو�سا�س �إن النجاح الذي تحقق تم بالتخطيط الجيد
والتنفيذ الدقيق من ال�شركاء الإداريين والمنتفعين من
هذه الم�سارات ،الذين ي�شملون الرعاة والمزارعين واالدارت
الفنية المخت�صة في وزارت��ي الزراعة والثروة الحيوانية
والخبراء المخت�صين الذين يوظفهم الم�شروع.
إشراك املزارعين والرعاة
والية النيل الأزرق غنية بالغابات والمراعي الطبيعية ،لكنها
تعاني من رعي كثيف ومركز للحيوانات القادمة من �سبع
واليات في البالد .وهي ت�ضم ثمانية م�سارات للما�شية،
نفذ الم�شروع منها ثالثة م�سارات .و�أفاد المن�سق المحلي
لبرنامج الإدارة المجتمعية ،في منطقة الدندر الدكتور
�صالح الماحي �أن �أهم ما يحققه الم�سار هو توفير الماء
والغذاء الجيد على امتداده .وقد �صممت الحفائر المائية
والنزل التي تتوافر فيها الخدمات البيطرية والأ�شجار الغابية
والأعالف على م�سافات تتراوح بين  12و 15كيلومتر ًا كي
ت�ؤدي هذا الغر�ض .ومن الأعالف والأ�شجار المزروعة نبات
الفليب�سارا والكالتوريا و�أ�شجار اله�شاب والحراز وغيرها،
وجميعها مغذيات بروتينية جيدة .
و�أع��رب عبدالرحمن ح�سن ،رئي�س اتحاد رعاة النيل
الأزرق ،عن الأمل الذي يعلقه الرعاة على هذه المبادرة،
قائ ًال« :نحن �سعداء بهذا الممر الحيوي ،بعد تخ�صي�صه
يتعدون
كام ًال لنا و�إبعاد المزارعين الذين ظلوا لأع��وام
ّ
على حرمة مراعيه الطبيعية» .و�أ�ضاف �أنه ،نتيجة ل�سوء
التخطيط في �سيا�سة الأرا�ضي وهيمنة الزراعة على الرعي
وت�أ�سي�س م��زارع على هذا الممر ،لم تكن الما�شية تجد
طريق ًا ت�سير فيه ،فظل الرعاة يتعر�ضون للجلد والحب�س
والغرامة ب�سبب دخول حيواناتهم �إلى المزارع .و�أكد �أن
هذا الو�ضع تغير منذ �أ�صدرت الوالية قانون ًا خا�ص ًا بالمراعي
حددت بموجبه م�سارات للما�شية ،بعد اجتزاء  20في المئة
من الأرا�ضي الزراعية المملوكة للأفراد و 25في المئة من
الأرا�ضي المملوكة لل�شركات ،وتم تعوي�ض هذه الم�ساحات
في �أرا�ض �أخرى بعيد ًا عن المراعي.
مار�س 2013

�أبقار ت�شرب يف ُج ّب ماء على طريق ارحتالها

الراعي ح�سن �أبو �أحد ،في والية الق�ضارف المجاورة،
و�صف الممر ب�أنه نموذجي وغير م�سبوق ،قائالً« :لو لم � َأر
ما ر�أيت ب�أم عيني لما �صدقت» .وتمنى �أن يحظى جميع
الرعاة في واليات ال�سودان بتخ�صي�ص م�سارات لما�شيتهم
بالموا�صفات التي �شهدها في م�سار «كبري الرو�صير�ص
ـ مينذا» ،وا�صف ًا اتحاد الرعاة في النيل الأزرق ب�أنه «قوي
ويح�سن ما يفعله».
لكن مختار بابكر ،نائب رئي�س �إتحاد رعاة ال�سودان
ورئي�س �إتحاد رعاة �سنار ،اعتبر �أن لي�س من ال�سهل فتح
ممرات للما�شية ورعاتها ،وم��ن ال�صعب التفريق بين
الأرا���ض��ي الزراعية والمراعي في ال�سودان لتداخلها.
و�أ�ضاف �أن نجاح اتحاد رعاة النيل الأزرق في فتح الممرات
و�إ�صدار قانون للمراعي في الوالية ي�ؤكد تميزه بين اتحادات
الرعاة في ال�سودان .وقال« :بد�أنا في والية �سنار تطبيق
هذه الخطوات ،لكننا لم ن�سر كل هذا الم�شوار» ،مبين ًا �أن
نجاح الرعاة في النيل الأزرق كان نتيجة للدرا�سة العلمية
والتخطيط الجيد بم�ساعدة برامج الإدارة المجتمعية
للأحوا�ض ،وتنفيذه للم�شروع ب�إ�شراك المنتفعين منه
المزارعين والرعاة.
و�أو�ضح الدكتور الفا�ضل عبدالـله ،اخت�صا�صي المراعي
في م�شروع الإدارة المجتمعية للأحوا�ض المائية� ،أن
الم�شروع يهدف �إلى زي��ادة وعي الم�شاركين من الرعاة
بالتقنيات الزراعية التي تم تطبيقها داخل الم�سار ،وبناء
قدراتهم على �إدارة الموارد الطبيعية والمراعي وتقنيات
الحفاظ عليها وزيادة الغطاء النباتي والغابي .ومن هذه
التقنيات الزراعة الغابية العلفية وزراعة التحميل المختلطة
�أي زراع��ة بقوليات مع نجيليات ،وتقنية وح�صاد المياه
با�ستخدام ال�شكل « »vالذي يحتفظ بكميات �أكبر من المياه
في الزراعة وري الأحوا�ض الزراعية .وت�ؤدي هذه التقنيات
�إل��ى رفع كفاءة ا�ستغالل الأرا���ض��ي وزي��ادة كمية البذور
المنتجة من مح�صولين وتخ�صيب الأرا�ضي بالتركيز على
■
الأ�سمدة الطبيعية.

نموذج لثالثة بلدان

ي�شكل م�شروع الإدارة
المجتمعية للأحوا�ض
المائية �أحد مكونات
م�شروع الأحوا�ض المائية
في النيل ال�شرقي ،الذي
ي�ضم ال�سودان و�إثيوبيا
وم�صر� ،ضمن مبادرة
حو�ض النيل .وينفذ
بوا�سطة وزارة الري
والموارد المائية تحت
�إ�شراف البنك الدولي.
ويهدف �إلى زيادة
تطبيق تجارب الإدارة
الم�ستدامة للأرا�ضي
والمياه في �أحوا�ض
الأنهار .ومن المخطط �أن
ي�ستمر البرنامج ،الذي
بد�أ تطبيقه عام ،2010
لخم�سة �أعوام تنتهي عام
 .2014وتبلغ الموارد
المالية التي تم اعتمادها
في جميع المناطق
المختارة  35مليون
دوالر ،قدمت الحكومة
ال�سودانية منها 13.5
مليون دوالر والحكومة
الفنلندية  13مليون
دوالر والبنك الدولي 8.5
مليون دوالر.
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محمية خنفارة يف بابل
حلم يبدده التأجيل
موقع مهم
إلعادة التشجير
وإكثار األنواع
املهددة
وترويج السياحة
املسؤولة يف
العراق ،لكنه
ما زال معتمدًا
«من حيث
املبدأ» فقط
بانتظار إدراجه
يف املوازنة

عادل فاخر

(بغداد)

محمية خنفارة الطبيعية في محافظة بابل ،جنوب
بغداد ،حلم عراقي يبحث عن اهتمام و�أموال الزمة
لتحقيقه .غير �أن الت�أجيالت �أعاقت هذا الم�شروع الذي
كان من المقرر �أن تنفذه �شركة كندية متخ�ص�صة تقدمت
بت�صميم للمحمية.
اكتفى مجل�س المحافظة بت�سييج المنطقة ومنع الدخول
�إليها .وكانت وحدة التنوع الأحيائي ،بالتن�سيق مع كليتي
الزراعة والعلوم ومركز بحوث البيئة في جامعة بابل ،قامت
بدرا�سة واقع التنوع الأحيائي والم�سطحات المائية والغابات
في المحافظة ،وحددت مع الجهات ذات العالقة مواقع وجود
الطيور المهمة عالمياً.
ويرى مدير المكتب اال�ست�شاري العلمي في كلية العلوم
الدكتور عامر �سلمان ،وهو ال��ذي اقترح م�شروع �إن�شاء
المحمية� ،أن «لي�س هناك مبرر للت�أجيل ،فقد �أُنجزت جميع

الت�صاميم الالزمة ،وحظي الم�شروع بت�أييد الحكومة المحلية
بالإجماع ،وتم الإع��داد لإن�شاء المحمية ك�أحد الم�شاريع
اال�ستراتيجية المهمة والحيوية».
و�أو�ضح �سلمان �أن �إعداد الدرا�سة جاء مكم ًال للم�شروع
ال�سياحي الكبير الذي يمتد من المدينة الأثرية والجزيرة
ال�سياحية في محافظة بابل و�صو ًال الى محمية خنفارة في
ق�ضاء المحاويل ،كو�سيلة للحفاظ على الم�صادر الطبيعية
والنظم البيئية ودعم قطاع ال�سياحة.
سياحة مسؤولة وإكثار أنواع نادرة
تمتد المحمية العتيدة على  1200دون��م ،وت�ضم مناطق
خا�صة لتربية الحيوانات البرية و�إكثارها ،وا�ضافة �أ�صناف
من النباتات والأ�شجار المحلية ،و�إن�شاء �أحوا�ض للأ�سماك،
و�إقامة �أماكن ترفيه ومتنزهات لل�سياحة الم�س�ؤولة .وفي
المنطقة غابات كثيفة تلوذ بها الذئاب والخنازير والأرانب
وحيوانات برية �أخرى.

ومن الحيوانات التي �سيتم �إكثارها في المحمية الثور
البري والنعام و�أن��واع من الطيور البرية .كما �سيتم بناء
�أحوا�ض لإكثار �أنواع من الأ�سماك النادرة تمهيد ًا لإطالقها
في الأنهر والمجاري المائية التي يزخر بها الموقع .وهناك
�أعداد جيدة من �أ�شجار الأثل والأوكاليبتو�س التي زرعت
في مطلع �سبعينات القرن الما�ضي على ح��دود مدينة
المحاويل ،وتعر�ض الكثير منها للقطع والبيع.
راع��ت الدرا�سة الجانب الترفيهي ،من خالل �إقامة
متنزهات و�أماكن ا�ستراحة في المحمية ،تكون �أي�ض ًا
محطات للطالب والباحثين .وقال عامر الخفاجي ،رئي�س
لجنة التخطيط في مجل�س ق�ضاء المحاويل �إن الم�شروع،
�إذا نفذ� ،سيكون على م�ساحة  1.2مليون متر مربع غرب
المدينة ،وقـد أُ�دخ��ل الموقع �ضمن تحديث الت�صميم
الأ�سا�سي للمدينة .و�أمل �أن تر�صد له الأموال الالزمة �ضمن
موازنة �سنة  .2013وي�أتي �إن�شاء المحميات الطبيعية �ضمن
�صالحيات مجال�س المحافظات ،حيث يتم اقتراح المناطق
والت�صويت على قرار الإن�شاء ،ثم تخ�صي�ص المبالغ الالزمة،
ثم التنفيذ.
لكن رئي�س مجل�س محافظة بابل كاظم مجيد تومان
ر�أى �أن الم�شروع غير مكتمل من الناحية التقنية ،على رغم
ت�صويت المجل�س عليه بالموافقة ،ف�آليات التنفيذ لم ت�صل
بعد الى المحافظة .ولفت �إلى �أن الكثير من الم�شاريع تم
�إدراجها «من حيث المبد�أ» فقط ،لكن يبقى �إعداد التكاليف
هو الأ�سا�س في �إن�شاء محمية خنفارة .و�أو�ضح تومان« :ما
زلنا نتفاو�ض مع الحكومة المركزية على �إدراج م�شاريع
جديدة لهذه ال�سنة ،وي�أتي م�شروعا المحمية والحزام
الأخ�ضر في المقدمة» ،م�ضيف ًا �أن محافظة بابل ت�ؤكد على
�أهمية هذا الم�شروع وت�سعى �إلى تنفيذه� ،إال �أن الم�شكلة هي
عدم خبرة الكوادر في هذا المجال.

صيد جائر
ين�ص قانون تح�سين البيئة وحمايتها الذي �أقره البرلمان
العراقي م�ؤخر ًا على الآتيُ « :يمنع الإ�ضرار بالمجموعات
الأحيائية ،ويمنع �صيد وحيازة الأ�سماك والطيور والحيوانات
البرية والمائية المهددة و�شبه المهددة باالنقرا�ض ،كما
تُمنع الإب��ادة والإ�ضرار بالنباتات النادرة البرية .وي�شكل
مركز ل�شرطة البيئة في كل محافظة».
وحذرت وزارة البيئة في وقت �سابق من �أعمال ال�صيد
الجائر ،معتبرة �أنها «الم�ست الخط الأحمر في االعتداء على
البيئة الطبيعية في العراق ،و�أنها مظهر من مظاهر الف�ساد
يهدد بع�ض ف�صائل الطيور والحيوانات البرية والأ�سماك
باالنقرا�ض ،خ�صو�ص ًا في فترات تكاثرها ،وكذلك الطيور
المهاجرة �إلى بيئة العراق هرب ًا من تغير المناخ وظروف
الطق�س القا�سية في معظم �أرجاء العالم ،مما يهدد �أنواع ًا
نادرة منها باالنقرا�ض».
وت�شهد المناطق الغربية والجنوبية من العراق عمليات
�صيد ع�شـوائيـة غير منظمـة للطيور والأ�سماك بطرق ت�ؤدي �إلى
خ�سائر �إقت�صادية وبيئية كبيرة .ويدخل الكثير من ال�صيادين
الخليجيين �إلى مناطق جنوب العراق بطرق غير م�شروعة،
بهدف �صيد �أنواع نادرة من الطيور التي تنت�شر هناك.
وتعتزم وزارة البيئة العراقية �إن�شاء �أربع محميات طبيعية
بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الطبيعة العراقية� ،ضمن
م�شروع اال�ستراتيجية الوطنية للتنوع الأحيائي ،وهي� :أهوار
الجنوب وبحيرتا �ساوه وال��رزازة ومنطقة مميزة في �شمال
العراق.
و�أعدت اللجنة الوطنية لدرا�سة المواقع الطبيعية م�سودة
نظام لإن�شاء المحميات الطبيعية و�إدارتها ،تتم مراجعتها
حالي ًا في مجل�س �شورى الدولة لعر�ضها على الحكومة
■
والبرلمان تمهيد ًا لإقرارها.
ال�صورة :غابة يف خنفارة

تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية

الـمـرجـع املوثــوق عن و�ضــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

هدية مع كل تقرير :فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقرير
خيارات البقاء :الب�ضمة البيئية يف البلدان العربية ()2012

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

الطبعة العربية

English Edition

يتفح�ص هذا التقرير خيارات اال�ستدامة يف البلدان العربية ،ا�ستناد ًا اىل حجم
الطلب على املوارد الطبيعية مقارنة مع االمدادات املتجددة املتوافرة .وقد اأوكل
«اأفد» اىل �سبكة الب�سمة البيئية العاملية اإعداد اأطل�ص للب�سمة البيئية واملوارد
يف العامل العربي ،با�ستخدام اأحدث البيانات املتاحة ،ليكون اأ�سا�س ًا يبني عليه
حتليله .ويغطي االأطل�ص البلدان الـ  22االأع�ساء يف جامعة الدول العربية .يقرتح
التقرير التعاون االإقليمي واالإدارة الر�سيدة للموارد كخيارين اأ�سا�سيني للبقاء ،يف
منطقة تتميز بتفاوت كبري يف الب�سمة البيئية واملوارد الطبيعية والدخل.

متغيـر ()2011
القت�ضاد الأخ�ضر يف عامل عربي
ّ

تقرير �سامل م�ستقل وخمت�ص حول التحول اإىل االقت�ساد االأخ�سر فـي البلدان
العربية ،يطرح خيارات متنوعة للتطور االجتماعي واالقت�سادي مع احلفاظ
على التوازن الطبيعي وا�ستدامة املوارد .يغطي التقرير ،الذي �سارك يف اإعداده
اأكرث من مئة خبري ،ثمانية قطاعات :الطاقة ،املياه ،الزراعة ،النقل واملوا�سالت،
ال�سناعة ،ادارة النفايات ،املدن والعمارة ،ال�سياحة.

املياه :اإدارة م�ضتدامة ملورد متناق�ص ()2010

ي�ساهم هذا التقرير يف تخطيط االدارة امل�ستدامة للموارد املائية يف العامل العربي.
وهو يوفر فهم ًا نقدي ًا للمياه يف املنطقة ويقدم ا�سالحات يف ال�سيا�سات واالدارة
لتطوير قطاع مائي م�ستدام يف البلدان العربية .ويتم ت�سليط ال�سوء على درا�سات
حاالت ،حتتوي على ق�س�ص جناح وف�سل ،لتعميم الفائدة� .ساهم هذا التقرير يف
فتح حوار حول م�ستقبل املياه والتحفيز على اجراء ا�سالحات موؤ�س�ساتية ،و�سو ًال
اىل اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�سع �سيا�سات مائية م�ستدامة يف البلدان العربية.

تغيـر املناخ على البلدان العربية ()2009
اأثر ّ

يوفر هذا التقرير معلومات موثوقة للحكومات وقطاع االأعمال واالكادمييني
تغري املناخ على الدول العربية ،وال�سبل املتاحة
واجلمهور عامة حول اآثار رّ
ملواجهتها .ويحلل م�ستوى التعامل العربي مع التحدي العاجل التخاذ تدابري
التك رّيف مع اآثار التغريات املناخية .ويف حماولة للم�ساعدة يف تطوير �سيا�سات
منا�سبة ،يبحث التقرير اخليارات املتاحة للدول العربية يف املفاو�سات اجلارية
لالتفاق على اطار دويل ملا بعد بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية :حتديات امل�ضتقبل ()2008

للمرة االأوىل يو�سع قيد النقا�ص العام تقرير �سامل وم�ستقل حول البيئة العربية،
ا�ستناد ًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة .لكنه يذهب اأبعد من هذا ،اإذ يجري تقييم ًا
للتقدم احلا�سل يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ،ويحلل ال�سيا�سات الراهنة
متفح�س ًا فعالية امل�ساهمات العربية يف امل�ساعي البيئية الدولية .ويف املح�سلة،
يقرتح التقرير �سيا�سات بديلة وحلو ًال عملية لال�سالح.

ميكن تنزيل تقارير املنتدى جمان ًا بالعربية والإنكليزية من املوقع اللكرتوين للمنتدىwww.afedonline.org :
كما ميكن طلب ن�ضخة مطبوعة بوا�ضطة املن�ضورات التقنيةenvidev@afedonline.org :

�ضعر الن�ضخة مبا فيها اأجور الربيد :لبنان  40دولر ًا اأمريكي ًا ،الدول الأخرى  70دولر ًا ،مع هدية فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقرير
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تقرير «أفد» يف منتدى «يونيب» الوزاري العاملي يف نيروبي

خالل االجتماع العاملي لربنامج الأمم
املتحدة للبيئة (يونيب) يف مقره
الرئي�سي يف نريوبي ،نظم املنتدى
العربي للبيئة والتنمية (�أفد) جل�سة
رفيعة امل�ستوى حول «االقت�صاد
الأخ�ضر :الطريق اىل تخفي�ض
الب�صمة البيئية يف البلدان العربية».
وقد اجتذب هذا احلدث ،الذي �أقيم يف
«القاعة اخل�ضراء» ،وزراء ومندوبني
من بلدان عدة وح�شداً من ممثلي
املنظمات الدولية واملجتمع املدين.
قدم �أمني عام «�أفد» جنيب �صعب
النتائج والتو�صيات الرئي�سية
لتقرير «�أفد» ال�سنوي «خيارات

البقاء والب�صمة البيئية يف البلدان
العربية» .و�أعقب ذلك حوار �أداره
الدكتور را�شد �أحمد بن فهد وزير
البيئة واملياه يف االمارات ،الذي قدم
خطط بالده لتخفي�ض ب�صمتها
مف�ص ًال املحاور الأ�سا�سية
البيئيةِّ ،
ال�ستة ال�سرتاتيجية االقت�صاد
الأخ�ضر يف االمارات ،التي ت�شمل
الطاقة اخل�ضراء واال�ستثمار الأخ�ضر
واملدن اخل�ضراء وتغري املناخ والعي�ش
الأخ�ضر والتكنولوجيا اخل�ضراء.
و�شكر بن فهد «�أفد» على التقارير
التي ي�صدرها ،املبنية على العلم
والتي تنبه اىل التحديات وتُ ربز

التغيريات املالئمة التي ميكن �إجرا�ؤها
يف ال�سيا�سات.
�شارك يف النقا�ش وزير البيئة
الفل�سطيني الدكتور يو�سف
�أبو�صفية ،واملدير العام ملخترب
مكافحة املن�شطات يف قطر الدكتور
حممد ال�صرييف ،ومدير «يونيب»
الإقليمي الدكتور �إياد �أبومغلي،
ف�شددوا على احلاجة اىل تبني
االقت�صاد الأخ�ضر و�إيجاد توازن بني
حاجات التنمية اليوم وحق الأجيال
املقبلة يف املوارد.
وكان «�أفد» �أ�صدر يف ت�شرين الثاين
(نوفمرب)  2012التقرير الأول يف

نوعه عن الب�صمة البيئية يف البلدان
العربية .وهو ك�شف �أن لدى ثالثة
بلدان عربية �أعلى ب�صمة بيئية
للفرد يف العامل ،و�أن املنطقة ككل
ت�ستهلك �ضعفي ما ت�ستطيع نظمها
الطبيعية �إنتاجه وجتديده.
وقد مت عر�ض فيلم «�أفد» الوثائقي
«التغيري الأخ�ضر» خالل جل�سة
بعنوان «ق�ص�ص خ�ضراء من غرب
�آ�سيا» نظمها مركز اخلليج للبحوث.
وهو يلخ�ص نتائج تقرير «�أفد» حول
االقت�صاد الأخ�ضر ويروي ق�ص�ص
جناح عربية يف التحول اىل اقت�صاد
�أخ�ضر يف قطاعات متنوعة.

«أفد» يقدم دليل كفاءة الطاقة يف قمة طاقة املستقبل يف أبوظبي
ح�ضر املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد) بقوة يف القمة العاملية لطاقة
امل�ستقبل ( 2013 )WFESالتي عقدت يف �أبوظبي من  15اىل  17كانون الثاين
(يناير) .وحت ّدث يف القمة �أع�ضاء جمل�س �أمناء «�أفد» الدكتور عدنان بدران
رئي�س جامعة البرتا ،والدكتور حممد الع�شري رئي�س ال�شبكة العاملية للطاقة
املتجددة ( ، )REN21و�سليمان احلرب�ش املدير العام ل�صندوق الأوبك
للتنمية الدولية (�أوفيد) ،والدكتورة �أ�سماء القا�سمي رئي�سة كر�سي املياه
واملر�أة وقوة القرار يف اليون�سكو .ومن �أع�ضاء وخرباء «�أفد» الآخرين الذين
حتدثوا يف القمة الدكتور عادل ب�شناق رئي�س جمموعة ب�شناق ،والدكتور
طارق املطرية املدير التنفيذي للمركز االقليمي للطاقة املتجـددة وكفاءة
الطاقة يف القاهرة ،وطـارق ال�سيد من بـوز �أند كومبـاين ،والدكتور ابراهيم
عبداجلليل مدير كر�سي ال�شيخ زايد للبيئة والطاقة يف جامعة اخلليج
العربي.
ويف جل�سة حواريـة بعنوان «كفاءة الطاقة ـ الدعامة الثانيـة للطاقة
امل�ستدامـة» ،ق ّدم «�أفد» «دليل مبادىء التدبري البيئي ملباين املكاتب يف
البلدان العربية» الذي �أنتجه م�ؤخراً .و�شدد ب�شار زيتون ،املحرر الرئي�سي
مار�س 2013

للدليل ،على �أن ال�شرط الأ�سا�سي لزيادة الطلب على كفاءة الطاقة هو جعل
املعلومات حول حت�سينات كفاءة الطاقة متاحة ويف متناول امل�ؤ�س�سات.
وقال �إن احلواجز االقت�صادية وال�سوقية والتنظيمية لكفاءة الطاقة موثقة
جداً ،لكن ما ال يتم عادة التحدث عنه ب�شكل كاف هو نق�ص املعلومات حول
حتديد فر�ص كفاءة الطاقة وو�ضع �أولوياتها وتقييمها ،خ�صو�ص ًا ملدراء
املباين واملرافق .و�أ�شار اىل �أن الدليل الذي �أنتجه «�أفد» ي�س ّد فجوة كبرية يف
ا�سرتاتيجيات كفاءة الطاقة ،من خالل تزويد املدراء بخريطة طريق لتح�سني
الأداء الطاقوي يف م�ؤ�س�ساتهم .ووافق املتحاورون على وجهة نظر «�أفد» ب�أن
الدعم احلكومي لأ�سعار الطاقة يجعل تربير ا�ستثمارات كفاءة الطاقة �أمراً
�صعب ًا وي�ؤدي يف الواقع اىل ا�ستهالك �أعلى للطاقة .ويجب ا�ستبداله بدعم
موجه فقط اىل الأ�سر املنخف�ضة الدخل.
عقدت القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل  2013كجزء من �أ�سبوع اال�ستدامة يف
�أبوظبي ،الذي �شمل اجتماع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (،)IRENA
وقمة املياه الدولية الأوىل ،وامل�ؤمتر الدويل للطاقة املتجددة وهو جتمع يعنى
بال�سيا�سات تعقده  REN21كل �سنتني.
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مسابقة «أفد» البيئية للمدارس العربية

ندوة زايد السادسة

تنظم جامعة اخلليج العربي،
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة زايد
واملنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) ،ندوة زايد ال�سنوية
ال�ساد�سة حول «االقت�صاد
الأخ�ضر :ق�ص�ص جناح من دول
جمل�س التعاون اخلليجي» ،يف
 8ـ � 9أيار (مايو)  2013يف جامعة
اخلليج العربي ،مملكة البحرين.
تهدف الندوة اىل عر�ض التطورات
ينظم املنتدى العربي للبيئة
والتنمية (�أفد) م�سابقة بيئية
للمدار�س العربية باال�شرتاك
مع جملة «البيئة والتنمية»،
مو�ضوعها �إن�شاء �صفحة بيئية
على موقع في�سبوك.
هذه امل�سابقة مفتوحة جلميع
املدار�س املتو�سطة والثانوية
يف جميع البلدان العربية.
وت�ستهدف �إن�شاء �صفحة بيئية
للمدر�سة على في�سبوك ،ك�أداة
لتطبيق الن�شاطات وا�ستخدام

املعلومات الواردة يف دليل
«البيئة يف املدر�سة» ،الذي �أ�صدره
«�أفد» يف طبعة ورقية ون�سخة
�إلكرتونية� ،ضمن برناجمه
املتكامل للرتبية البيئية.
و�سوف توزّع � 10أجهزة
كومبيوتر حممولة هدايا
للفائزين.
ميكن مراجعة �شروط امل�سابقة
على املوقع اخلا�ص بالدليل
� www.afed-ecoschool.orgأو
يف ال�صفحة  6من هذا العدد.

الدولية حول االقت�صاد الأخ�ضر
يف �ضوء نتائج م�ؤمتر قمة
ريو  ،20+و�إلقاء ال�ضوء على
التحديات والفر�ص يف تخ�ضري
اقت�صاد دول املنطقة ،باال�ضافة
اىل عر�ض جتارب رائدة يف التحول
اىل االقت�صاد الأخ�ضر يف منطقة
اخلليج.
ملزيد من املعلومات ميكن مراجعة
ال�صفحة  61من هذا العدد.

مشروع مجمع سياحي بيئي يف دير القمر
�أطلقت جمعية البيت
اللبناين للبيئة م�شروع
املجمع ال�سياحي البيئي
الرتبوي يف دير القمر يف
جبل لبنان ،برعايـة وزير
البيئة ناظم اخلـوري.
و�أو�ضـح رئي�س اجلمعيـة ال�شيخ نظام بو خزام �أن �أهداف امل�شروع تت�ضمن �إن�شاء
بنك للبذور و�أبنية بيئية لل�سياحة والعالج ال�صحي وخمترب لل�شتول والأع�شاب
الطبيعية ي�ستفيد منه طالب اجلامعات واملدار�س ،اىل جانب قاعات املحا�ضرات
ومطاعم الأغذية ال�صحية.

جمعية البيت اللبناين للبيئة ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

«أفد» يدرب األساتذة ىلع دليل «البيئة يف املدرسة»
نظم املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أفد) بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم العايل يف لبنان دورتني
تدريبيتني على الرتبية البيئية
للأ�ساتذة ومن�سقي الن�شاطات يف
املدار�س ،ح�ضرهما نحو  600م�شارك
من املناطق اللبنانية كافة� .أقيمت
الدورتان يف  7و� 8شباط (فرباير)
يف ق�صر الأون�سكو ،برعاية وزير
ح�سان دياب .وتركز
الرتبية الدكتور ّ
برنامج التدريب على دليل «البيئة
يف املدر�سة» الذي �أ�صدره «�أفد» وعلى
املوقع الإلكرتوين للرتبية البيئية:

 36چﷲ

www.afed-ecoschool.org

�شارك يف التدريب الباحث البيئي

والرتبوي الدكتور جورج طعمه،
وراغدة حداد رئي�سة التحرير

التنفيذية ملجلة «البيئة والتنمية»،
و�شربل حمفو�ض من�سق الربامج يف
«�أفد» ،وخبري تدريب املهارات القيادية
الدكتور منح جحا .وت�ضمنت
املحاور الرئي�سية للتدريب :مفهوم
الرتبية البيئية ،التحديات البيئية
الرئي�سية� ،إن�شاء وتن�شيط النادي
البيئي املدر�سي ،ن�شاطات وم�شاريع
بيئية منوذجية ميكن تنفيذها يف كل
مدر�سة .وح�صل كل �أ�ستاذ م�شارك
على ن�سخة من دليل «البيئة يف
املدر�سة» ،باال�ضافة �إىل جمموعة من
املن�شورات البيئية املفيدة.
�آذار 2013
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مبادرة بحثية عن الشباب أطلقتها الجامعة األميركية
�شكل �إعداد موقع �إلكـرتوين جمـاين

( )www.arabyouthinfo.com

لقاعدة بيانات عن ال�شبـاب يف العامل
العربي و�إطالق جمموعة العمل
البحثية عن ال�شباب يف اجلامعة
الأمريكية يف بريوت املحورين
الرئي�سيني لندوة دعا �إليها معهد
ع�صام فار�س لل�سيا�سات العامة
وال�ش�ؤون الدولية ،باال�شرتاك مع
كلية العلوم ال�صحية يف اجلامعة
وجمموعة من الأكادمييني
واجلامعيني والنا�شطني من
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
�شرحت �سارة بيطار ،من�سقة

برنامج ال�شباب يف املعهد ،قاعدة
البيانات التي �أعدها فريق من
املعهد بدعم من مكتب ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف منظمة
«اليوني�سف» ،م�ضيفة �أن هذا
امل�شروع الذي انطلق عام 2009
يوفر اليوم قاعدة �إلكرتونية جمانية
لتوثيق البحوث و�أر�شفتها ،ب�ش�أن
موا�ضيع ال�شباب يف جماالت
خمتلفة كال�صحة والإعالم والرتبية
والتكنولوجيا.
و�ش ّدد الدكتور �إميان نويه�ض،
عميد كلية العلوم ال�صحية يف
اجلامعة ،على �أهمية الت�شبيك

هيئة البيئة – أبوظبي
تحذر من بيع املياه الجوفية

داخل الكلية وبني الكليات لتفعيل
�أمناط البحوث .و�أعلن �أن الكلية
ت�ضع يف �أولوياتها جملة بحوث يف
طور الإعداد عن ال�شباب يف قطاعات

مار�س 2013

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

اعتداء ىلع مدخل محمية جبل موسى
�أعلنت جمع ّية حماية جبل
مو�سى �أن جمهولني �أ�ضرموا النار
عمداً يف ك�شك خم�ص�ص ال�ستقبال
رواد املحمية ،عند مدخلها
من جهة بلدة قهمز يف فتوح
ك�سروان .و�أفاد بيان للجمعية �أن
«احلادثة نتيجة عمل تخريبي.
وقد �أتت النريان على الك�شك الذي
كان �سيتم جتهيزه باملن�شورات
اخلا�صة باملحمية ،وبال�شتول
واملنتجات الغذائية واحلرفية
املحلية التي ينتجها �أهايل املنطقة
بالتعاون مع اجلمعية».
و�شدد البيان على �أن هذا العمل

دعت هيئة البيئة ـ �أبوظبي �أ�صحاب
املزارع والأرا�ضي واملقاولني �إىل عدم
حفر �آبار املياه اجلوفية قبل احل�صول
على ت�صريح بذلك من الهيئة ،ووقف
�أي خمالفات لبيع املياه اجلوفية .و�أكدت
�أنّ ها �سوف تتخذ الإجراءات القانونية
احلازمة والرادعة بحق املخالفني.
وقد لوحظ م�ؤخر ًا خالل زيارات
التفتي�ش التي يقوم بها مفت�شو الهيئة
�إقدام بع�ض �أ�صحاب املزارع على بيع
املياه اجلوفية امل�ستخرجة من هذه
املناطق ،مما يعر�ضها للهدر والن�ضوب
وازدياد امللوحة ،ف�ض ًال عن ت�ضرر

عدة ،للتعرف عن كثب على واقع
هذه الفئة ومرجتاها.

ال ي�ستهدف اجلمعية فح�سب،
بل كل �أبناء املنطقة ،نظراً �إىل الأثر
التنموي الإيجابي الكبري لت�صنيف
اجلبل من املواقع الطبيعية
املحمية اخلا�ضعة حلماية وزارة
البيئة .فقد �ساهمت حركة
ال�سياحة البيئية يف �إحياء البلدات
املحيطة باجلبل ،ويف توفري فر�ص
عمل لأبنائها ،وت�شجيع املنتجات
املحلية ،ف�ض ًال عن حماية الرثوة
الطبيعية والتنوع احليوي الذي
حتتوي عليه.

جمع ّية حماية جبل مو�سى ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

املزارع الأخرى املحيطة بهذه املزارع
املخالفة.
وبد�أت الهيئة تنفيذ �سل�سلة من
الزيارات التفتي�شية املكثفة للمزارع
املنت�شرة يف الإمارة .ويرتافق ذلك
مع حملة للتوعية باالنعكا�سات
ال�سلبية لهذه الظاهرة على خمزون
املياه اجلوفية يف االمارة ،والدعوة
للمحافظة عليها ,والت�أكيد على �ضرورة
االلتزام بالقانون الذي ينظم حفر �آبار
املياه اجلوفية.
هيئة البيئة ـ �أبوظبي ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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أخبار
جنرال موتورز تنضم الى اتحاد صناعات الطاقة الشمسية

�أ�صبحت جنرال موتورز ع�ضواً في
اتحاد �صناعات الطاقة المتجددة
من�ضمة �إلى داعمي
()SEIA
َّ
�صناعة �شم�سية �أميركية قوية.
وقال روب ثرلكلد ،مدير ق�سم الطاقة

المتجددة في ال�شركة« :جزء من
هدفنا هو م�ساعدة م�ؤ�س�سات �أخرى
في تعلم تنفيذ ا�ستراتيجيات الطاقة
المتجددة بنجاح .وع�ضوية االتحاد
تتيح لنا الو�صول الى منظومة
�شركات متجان�سة التفكير تلتزم
جعل الطاقة ال�شم�سية م�صدراً مهم ًا
للطاقة».
وقال رون ري�ش ،رئي�س اتحاد
�صناعات الطاقة المتجددة:
«االتحاد �سعيد جداً ب�أن جنرال
موتورز جعلت تطوير الطاقة
ال�شم�سية جزءاً ال يتجز�أ

من ا�ستراتيجيتها العالمية
لال�ستدامة .فالنقل والطاقة
مرتبطان �ضمناً ،وقرار جنرال
موتورز يظهر فهمها العميق
للترابط الوثيق بين ال�صناعتين».
في العام  ،2012ولدت النظم
ال�شم�سية التي �أقامتها جنرال
موتورز في الواليات المتحدة
كهرباء كافية لتغذية  800منزل.
ومن المتوقع �أن يت�ضاعف العدد
�سنة .2013
جرنال موتورز ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

د الطيور
اليوم العاملي لع ّ
الجمعية
نظمت
الكويتية لحماية البيئة
يوم ًا مفتوح ًا لعد الطيور
بالتزامن مع احتفاالت
البيئية
المنظمات
حول العالم باليوم العالمي لعد الطيور .وقال رئي�س فريق
ر�صد وحماية الطيور في الجمعية محمود �شهاب في ت�صريح
�صحافي �إن موعد وتاريخ عد الطيور يختلف من بلد الى �آخر,
م�ضيف ًا �أن �أف�ضل وقت لعد الطيور في الكويت هو خالل الفترة
الزمنية ال�شتوية التي تقل فيها هجرة الطيور� ,أي خالل �شهر

كانون الثاني (يناير)
وحتى منت�صف �شهر
�شباط (فبراير).
من جانبها قالت مديرة
البرامج والأن�شطة في
الجمعية جنان بهزاد �إن تنوع الفرق الم�شاركة في تظاهرة
عد الطيور يعك�س االهتمام بالبعد البيئي في الكويت ،م�شيرة
الى �أن الأن�شطة الميدانية ت�ستقطب الم�شاركين من الأفراد
والعائالت وهو ما ت�سعى الجمعية الى تحقيقه هذه ال�سنة.
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

«غلفتينر» تطور ميناء طرابلس

ح�صلت �شركة غلفتينر ( )Gulftainerاالماراتية
المتخ�ص�صة ب�إدارة الموانئ على امتياز تطوير
وت�شغيل محطة حاويات جديدة في ميناء طرابل�س
في �شمال لبنان لمدة  25عاماً .و�سيتمكن المر�سى
الجديد ،عند اكتماله ،من ا�ستيعاب بع�ض �أكبر ناقالت
الحاويات العاملة في المنطقة ال�شرقية من البحر
المتو�سط ،لتخفيف العبء عن ميناء بيروت.
و�أو�ضحت غلفتينر �أنها ت�سعى من خالل هذا المر�سى
�إلى تقديم بوابة عبور جديدة �إلى ال�سوق اللبنانية،
بالإ�ضافة �إلى ربط ميناء طرابل�س بالمن�ش�آت البحرية

التابعة لها في ميناء �أم ق�صر العراقي ،لت�شكل �أق�صر
الطرق البرية عبر �شبه الجزيرة العربية بين الخليج
والبحر المتو�سط من دون المرور بقناة ال�سوي�س
وم�ضيق هرمز.
ويتطلب هذا الم�شروع ،بالإ�ضافة �إلى �شبكة الطرق
البرية ،بناء ممر بطول نحو  31كيلومتراً لربط
الميناءين مع ًا عبر ال�سكك الحديد .و�سيوفر الم�شروع
عند اكتماله �أكثر من  300فر�صة عمل جديدة ،بالإ�ضافة
�إلى تحفيز النمو االقت�صادي في المنطقة.

«غلفتيرن» ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

«الحزام األخضر»
للترابة الوطنية

افتتحت �شركة الرتابة الوطنية
ـ ترابة ال�سبع يف �شكا م�شروعها
البيئي «احلزام الأخ�ضر»
الذي يتوقع �أن يخلق جواً من
االطمئنان لدى الأهايل يف القرى
والبلدات القريبة من املقلع
ويبدد خماوفهم من متدد �أعمال
ال�شركة.
وقد تطورت الفكرة نتيجة
تبادل الأفكار والآراء مع االهايل،
لت�صبح م�شروع ًا �سياحي ًا
قائم ًا على م�ساحة � 70ألف
مرت مربع ،ي�ؤمن للمواطنني
�أماكن للتنزه ،وبركة مياه
طبيعية ت�شرب منها احليوانات
وتروي الأ�شجار ،و�أق�سام
تثقيفية .كما يت�ضمن م�ساحات
مزروعة بالأ�شجار املثمرة
كالغار والزيتون واخلرنوب
وغريها من الأنواع التي تعطي
�إنتاج ًا �سي�شكل م�صدر رزق
لعدد من املزارعني من �أبناء
القرى املحيطة .كما خ�ص�صت
م�ساحات خ�ضراء ي�سمح فيها
برتبية النحل �ستكون مفتوحة
امام املواطنني.
وقد متت اال�ستعانة ب�شركة
 Ecomedالفرن�سية املتخ�ص�صة
يف درا�سة التنوع البيولوجي
واملحميات الطبيعية وت�أهيل
مقالع اال�سمنت ،لال�شراف على
وزرع حتى الآن
تنفيذ امل�شروعُ .
�أكرث من � 1100شجرة مثمرة
ون�صبة زينة و�أكرث من 3500
نبتة.
�شركة الرتابة الوطنية ـ ترابة ال�سبع
ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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أخبار
مؤتمر الكيمياء والهندسة الخضراء

قامت �شركة قطر للأ�سمدة الكيماوية
(قافكو) وجامعة تك�سا�س �إي �أند �إم
في قطر بتنظيم وا�ست�ضافة الم�ؤتمر
الكيميائي  2013في مبنى الهند�سة في
الجامعة.
تناول الم�ؤتمر تطبيقات «الكيمياء
الخ�ضراء» في مواجهة التحديات
البيئية وال�سيما التلوث ال�صناعي.
وت�ضمن برنامج ًا تقني ًا وجل�سات
ُعر�ضت خاللها الأفكار والبحوث بين

الخبراء البارزين في مجال الكيمياء
الخ�ضراء والهند�سة الخ�ضراء.
�ألقى الدكتور بول �أنا�ستاز� ،أ�ستاذ
الكيمياء ومدير مركز الكيمياء
الخ�ضراء والهند�سة الخ�ضراء في
جامعة ييل الأميركية الكلمة الرئي�سية
في الم�ؤتمر .وهو يعتبر م�ؤ�س�س مجال
الكيمياء الخ�ضراء خالل فترة تر�ؤ�سه
فرع الكيمياء ال�صناعية في وكالة
حماية البيئة الأميركية وب�صفته مدير ًا
لبرنامج الكيمياء الخ�ضراء في الواليات
المتحدة.
و�شدد نائب رئي�س قافكو ورئي�سها
التنفيذي ،خليفة ال�سويدي على �أهمية
التعاون ال�صناعي والأكاديمي .ونوه
بالم�ؤ�س�سات الأكاديمية التي تلعب دور ًا
رائد ًا عبر ا�ستثمار مواردها في تطوير
الحلول الخالقة والم�ستدامة لتقلي�ص
ت�أثير التطور ال�صناعي على البيئة.

«قافكو» ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية

برنامج املنح الجامعية ()USP IV
�أعلنت اجلامعـة الأمريكية يف بريوت عن
برنامج املنح اجلامعية اجلديد ()USP IV
لل�سنة الدرا�سية  2013ـ  ،2014وهو ممول
من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
( .)USAIDالربنامج موجه �إىل طالب املدار�س الر�سمية اللبنانية.
وتوفر املنح دعم ًا كام ًال لـ  52طالب ًا م�ؤهلني ملتابعة حت�صيلهم
اجلامعي .ويح�صل الطالب امل�ستفيدون على متويل كامل للدرا�سة ،من
�ضمنه ال�سكن �أو بدل نقل والكتب والكومبيوتر املحمول والت�أمني الطبي
ومنحة� ،إ�ضافة اىل دورات مكثفة يف اللغة االنكليزية� ،إذا لزم الأمر.
ل�شروط الت�أهل للربنامج ومزيد من املعلومات ميكن االت�صال
مبكتب القبول يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت:
هاتف 374374 / 374444 :ـ  1ـ + 961
مق�سم 3505 / 2596 / 2590 / 2585
الربيد االلكرتوينuspadmissions@aub.edu.lb :
موقع االنرتنتwww.aub.edu.lb/us :
املوعد النهائي لتقـدمي الطلبات هو� 29 :آذار (مار�س) 2013
اجلامعة الأمريكية ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

تقرير «بوز أند كومباني» :قطاعات النفط تفتقر إلى مواءمة التخطيط مع األداء
�أظهر تقرير ل�شركة بوز �أند
كومباني �أن النهج المتكامل
لإدارة التخطيط والأداء هو مفتاح
نجاح �شركات النفط الوطنية في
ال�شرق الأو�سط .وفي �ضوء ازدياد
التحديات في بيئة عمل قطاع
النفط� ،أجرت بوز �أند كومباني
تقييم ًا لل�ضرورة الملحة التي
تحتم على �شركات النفط في
المنطقة ربط جميع مجاالت
التخطيط ومالءمتها.
وذكر التقرير �أن �شركات النفط
اليوم لم تعد مجرد منتج للطاقة،
بل باتت �شركات منت�شرة جغرافي ًا
ولها م�صالح عالمية .ورهاناتها
عالية نظراً الى اكت�ساب م�صادر
الطاقة الجديدة �أهمية كبيرة ،والى
�أن نجاح قطاع الطاقة ي�ؤثر بقوة
في االقت�صاد عموم ًا .
وخالل الأعوام الما�ضية ،ا�ستجابت
�شركات النفط الوطنية لهذه
الظروف المتغيرة عبر رفع
مار�س 2013

الم�ستوى االحترافي للمهارات
الرئي�سية .غير �أنها ما زالت تميل
الى مقاربة �إدارة التخطيط والأداء
ب�صورة غير �شاملة .ومع هذا
النق�ص في التكامل الذي ي�ؤثر
�سلب ًا في الأعمال ،وجدت بوز
�أند كومباني �أن اال�ستراتيجية
المتكاملة لإدارة التخطيط
والأداء �ضرورية ل�شركات النفط
الوطنية لتحقيق منافع وا�ضحة
وملمو�سة.
وتواجه �شركات النفط الوطنية في
الخليج وال�شرق الأو�سط �سل�سلة
من التحديات في الوقت الراهن� ،إذ
تطالبها حكومات المنطقة ـ وهي
الم�ستفيدة الرئي�سية من نجاح
�شركات النفط الوطنية ـ بزيادة
الم�ساهمات لتمويل البرامج
االجتماعية والتعليمية وتنويع
قاعدتها االقت�صادية .نتيجة
لذلك ،و�ضعت �شركات النفط
الوطنية برامج مكثفة لال�ستثمار

الر�أ�سمالي والتخطيط الأف�ضل
وتح�سين �إدارة الأداء .فخالل هذا
العقد ،يتوقع �أن ي�ستثمر منتجو
النفط العرب الرئي�سيون �أكثر من
 800بليون دوالر في الم�شاريع
الر�أ�سمالية.
وعلى رغم �أهمية هذا التقدم ،ما
زالت هذه ال�شركات تفتقر �إلى
القدرة على �إتمام �إدارة متكاملة

للتخطيط والأداء ،مع ازدياد نطاق
�أن�شطتها وتعقيداتها .وغالب ًا ما
تُ عتمد �أف�ضل االجراءات ،لكن
يجري تخفيف الآثار االيجابية
الناتجة عنها لأنه ال يتم تكييف
الخطط والأداء والتقارير
والتو�صيات بالكامل.

بوز �أند كومباين ع�ضو يف
املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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كتاب الطبيعة
محمية حوف جنة برِّية وبحرية

غابة الضباب
يف اليمن السعيد

ن�سور ذهبية مع�ش�شة
في �أعالي محمية حوف

الغابة والجبل والبحر
واألودية والضباب والنبات
والحيوان مفردات تتناسق
يف هذا املكان لتشكل
لوحة طبيعية آسرة .تقرأ
هذه املفردات جيدًا وتعيش
حكاياتها املدهشة يف
محمية حوف اليمنية
الصامدة يف وجه الصحراء
وعبث الرمال
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كتاب الطبيعة

نمرة عربية و�صغيرها
في محمية حوف

ماجد التميمي (�صنعاء)
في �أق�صى ال�شـرق اليمني تقـع محافظـة المهرة،
التي تبعد عن العا�صمة �صنعاء نحو 1500
كيلومتر ،وتت�صل ب�صحراء الربع الخالي من ال�شمال
ومحافظة ح�ضرموت من الغرب وبحر العرب من الجنوب
و�سلطنة عمان من ال�شرق .وهي تحت�ضن محمية حوف،
التي تعتبر واحدة من �أهم المحميات الطبيعية البرية في
اليمن.
ال تعترف هذه المحمية ب�أي حدود جغرافية ،وتعي�ش
الأحياء فيها وفق قانون الطبيعة غير �آبهة ب�أي قانون
ب�شري .فهي تتربع فوق الأرا�ضي اليمنية في محافظة
العمانية في محافظة �صاللة ،في تنا�سق
المهرة والأرا�ضي ُ
�إيكولوجي نادر ،حتى بات هذا الكنز الطبيعي قا�سم ًا
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م�شترك ًا بين الدولتين .تبلغ م�ساحتها نحو � 30ألف هكتار،
وهي ذات طابع جغرافي جبلي وبحري ،تكت�سي بغطاء
�أخ�ضر يتدرج بتنا�سق طبيعي بديع من ال�ساحل �إلى �أعلى
مرتفعاتها التي تعلو نحو  1400متر عن �سطح البحر.
تعتبر محمية حوف من �أكبر الغابات في �شبه الجزيرة
العربية .وت�سودها نباتات ا�ستوائية في انت�شار كثيف ما هو
اال انعكا�س طبيعي لما تتمتع به من مناخ رطب ومعتدل
الحرارة حين يلفها ال�ضباب من منت�صف تموز (يوليو)
حتى منت�صف �أيلول (�سبتمبر) وتهطل عليها الأمطار
المو�سمية بمعدل �سنوي يتراوح بين  300و 700مليمتر،
كما ي�سودها مناخ جاف �شديد الحرارة في بقية �أ�شهر
ال�سنة.
القالب الطبيعي والكنوز الأحيائية النادرة في حوف
جعلتها محط اهتمام الباحثين وال�سياح والبيئيين ،الأمر
�آذار 2013

الغابة والجبل

دلفين قبالة �ساحل المهرة

الذي دفع الحكومة اليمنية �إلى احت�ضانها ب�شكل ر�سمي
و�إعالنها محمية طبيعية في �آب (�أغ�سط�س) .2005
ثروة نباتية وحيوانية
يحفل القامو�س البيولوجي لمحمية حوف بالكثير من
المفردات الأحيائية .وهي خ�ضعت م�ؤخر ًا للت�صنيف
البيولوجي الذي ما زال يحتاج �إلى الكثير من البحث
والجهد .لكن على رغم ب�ساطة هذا الت�صنيف ،فقد �أظهر
وجود عالم متنوع من الأحياء النباتية والحيوانية.
قُ در وجود �أكثر من  225نوع ًا من النباتات في المحمية،
ت�شكل نحو  12في المئة من �إجمالي النباتات في اليمن .وتم
ت�صنيفها في  65عائلة و 165جن�ساً ،تت�ضمن  45نوع ًا من
الأ�شجار و 49نوع ًا من ال�شجيرات و 88نوع ًا من الأع�شاب
العطرية و� 10أنواع من النباتات المت�سلقة و� 7أنواع من
مار�س 2013

نباتات البردي و 12نوع ًا من النباتات الزراعية و� 9أنواع من
الطحالب المائية .و�أثبتت بع�ض الدرا�سات �أن الكثير من
هذه الأنواع النباتية تُ�ستخدم لأغرا�ض طبية ،وبع�ضها
لأغرا�ض التجميل .ومن �أبرز النباتات الموجودة فيها
الحومر واال�سفد واللبان وال�سدر والخد�ش والع�ض والم�شط
والكيليت والفيطام.
ولعل �أروع ما في هذه المحمية �أنها ت�ؤوي حيوانات برية
مفتر�سة ،كالنمر العربي الذي يعد من الرموز الوطنية في
اليمن ،والذئاب وال�ضباع والقطط البرية ،وحيوانات برية
م�سالمة كالوعول والغزالن والوبر والأرانب البرية ،مما
يجعل توازن الحياة فيها �أمر ًا مح�سوم ًا.
وتزين الطيور المحمية وتملأها �صخباً .فهي تحوي
�أكثر من  65نوع ًا من الطيور الم�ستوطنة والمهاجرة،
منها � 6أنواع نادرة .كما تزخر ب�أنواع عديدة من الزواحف
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محمية حوف مالذ لع�شرات الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة

�أكواخ تقليدية ي�سكنها �أهل المنطقة

والح�شرات ،لكن خطة الت�صنيف لم تتناول هذا الجانب من
الأحياء �إال بال�شيء الي�سير.
مقصد سياحي
باال�ضافة �إلى احت�ساب محمية حوف محمية برية ،يمكن
اعتبارها محمية بحرية �أي�ضاً .فهي تمتد في محاذاة
ال�سواحل الجنوبية لبحر العرب ،ويتنا�سق موقعها الجبلي
ب�شكل طبيعي مع ذلك االمتداد البحري ،و�صو ًال �إلى نقطة
التقاء طبيعية في منطقة ر�أ�س فرتك الذي تطل عليه .و�إذ
تتالقح �شواطئها مع الوديان ،فان الطمي والمواد المغذية
التي تحملها ال�سيول تثري تلك الأماكن البحرية .وهذا
يجعلها زاخرة بالأنواع البحرية ،مثل �أ�سماك القـر�ش
والديرك والجح�ش والروبيان (الجمبري) وال�سرطان
البحري والقواقع.
والمحمية من �أهم المواقع لتع�شي�ش ال�سالحف ,وخا�صة
النادرة .وتع�ش�ش ال�سالحف الخ�ضراء البحرية على «�شاطئ
ال�سالحف» الذي يعتبر من �أهم ال�شواطئ في حوف.
لكن �أجمل ما في هذا المكان وجود الدالفين التي ت�ضفي
على الم�سطح المائي لوحة جميلة ،خ�صو�ص ًا عندما تقفز
مخترقة ج�سد الماء بعرو�ضها الرائعة.
في محمية حوف يتعرف الزائر على مالمح ال�صورة
الأحيائية للمنطقة ،ويحظى بفر�صة نادرة للتمتع بهذا الكنز
الطبيعي الجميل النادر .وهي مق�صد الآالف من ع�شاق
ال�سياحة البيئية والباحثين .وي�أتي �إليها الكثير من ال�سياح
الخليجيين الذين ين�شدون الطبيعة والهدوء بعيد ًا عن دنيا
■
الأبراج و�ضو�ضاء التقدم.
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سياحة
يف اسكوتلندا

طبيعة خالبة وتنوع نباتي وحيواني فريد
وضيافة خاصة يف سنة اسكوتلندا الطبيعية 2013

جمموعة م�شاة ي�سلكون
درب ًا يف املرتفعات
الغربية على ال�شاطئ
ال�شرقي لبحرية لوموند

Photos:
P.Tomkins, Visit Scotland,
Scottish VeiwPoint

كتاب الطبيعة
�إدنبره ـ «البيئة والتنمية»

ال�صورة فوق� :أوزة
ً
ال�صورة حتت :قارب ينقل �سياحا �إىل جزيرة ثريف لزيارة قلعتها املطلة على نهر دي
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طبيعة ا�سكوتلندا هي ال�سبب الأول الذي يدفع
ال�سياح الى زيارتها .ويحظى زوارها هذه ال�سنة
بفر�صة مثالية لال�ستمتاع بمفاتنها وا�ستك�شاف مرتفعاتها
ومتنزهاتها الوطنية ولذة م�أكوالتها وحفاوة مواطنيها .فقد
�أُعلنت �« 2013سنة ا�سكوتلندا الطبيعية» ،بهدف ترويج
جمالها وتنوعها البيولوجي و�إتاحة ال�سبل للزائرين كي
ي�ستمتعوا بطبيعتها وحياتها البرية وتراثها بم�س�ؤولية.
�صنفت مجلة «نا�شونال جيوغرافيك ترافيلر»
المرتفعات اال�سكوتلندية ب�أنها من الوجهات ال�سياحية
الع�شرين الأوائل في العالم .ففيها تتاح لل�سائح مراقبة
الفقم وا�ستك�شاف بحيرات الأ�ساطير والتجذيف والتزلج
على الجليد وممار�سة الغولف ون�شاطـات �أخرى.
وت�ضم ا�سكـوتلندا متنزهـات رائعـة� ،أحدها
كيرنغورمز الذي يعتبر �أكبر متنزه
وطني في بريطانيا .وهي تزخر
بالحياة الحيوانية ،من الطيور
وال�سناجب الحمراء والأيائل �إلى
الدالفين و�سمك ال�سلمون ال�سابح
بعك�س التيار في الأنهر والفقم

�آذار 2013

Photos: Tomkins - Visit Scotland - Scottish Viewpoint

قطيع من الأيائل احلمر
يف متنزه بيكريغز
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فقمة رمادية

استقالل اسكوتلندا!

اتفقت احلكومة الربيطانية واحلكومة
اال�سكوتلندية على �إجراء ا�ستفتاء يف ا�سكوتلندا
�سنة  2014ب�ش�أن ا�ستقاللها عن اململكة املتحدة
بعد ثالثة قرون من االحتاد.
طيور الأطي�ش ( )gannetعلى ال�شاطئ اال�سكوتلندي

�سنجاب �أحمر

الرمادية التي ت�ؤوي ا�سكوتلندا نحو  40في المئة من مجمل
�أعدادها في العالم .فال تن�سوا مناظيركم �إذا قررتم زيارة
هذه البالد.
ومن المعالم الرائعة غابة برث�شاير ال�ضخمة الأ�شجار،
حيث تنت�صب �أعلى �شجرة في بريطانيا في منطقة هرميتاج
�ضمن �أيكة جميلة من الأ�شجار العمالقة قرب �شالالت بران
الخالبة .ومن �أقدمها �شجرة «فورتينغال يو» من ف�صيلة
الطق�سو�س ال�صنوبرية التي يعتقد �أن عمرها ال يقل عن
� 2000سنة.
وللطبيعة الليلية في ا�سكوتلندا متعة خا�صة .فمراقبة
النجوم في غابة غالوي ومتنزه دارك �سكايز (ال�سماء
المظلمة) تجربة ال تن�سى :نجوم ومجرات متناثرة في
ال�سماء ،و�شهب وكواكب ومذنبات ،وال�شفق القطبي
ال�شمالي.
ويمتلك «�صندوق ا�سكوتلندا الوطني»  780كيلومتر ًا
مربع ًا من الأرا�ضي الريفية ،ت�ضم  27موقع ًا محمي ًا و400
جزيرة ونحو  650كيلومتر ًا من دروب الم�شاة .وقد ر�أينا
كثير ًا من معالمها على ال�شا�شة ،كما في فيلم �ألفرد
هيت�شكوك « 39درجة» و�أفالم «هاري بوتر» .وها هي
تدعوك في «�سنة ا�سكوتلندا الطبيعيـة» �إلى اختراق
ال�شا�شـة وتح�س�س رياحها تلفـح وجهك وجمالهـا يحيطك
■
من كل جانب.
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املجلس الحاكم لبرنامج البيئة أصبح جمعية عمومية

«يونيب»
يجدد شبابه

الزئبق والكيماويات الصناعية ىلع رأس املفاوضات
الدولية ،وذوبان الجليد يهدد حركة املالحة العاملية،
وثلث غذاء العالم يف القمامة بسبب سياسات العالم
الغربي .هذه من أبرز املحاور التي تمت مناقشتها يف
اجتماع املجلس الحاكم لبرنامج األمم املتحدة للبيئة
واملنتدى البيئي الوزاري العاملي يف نيروبي
مار�س 2013

حممد �أمني

ـ «البيئة والتنمية» (نريوبي)

يقولون �إن اخلطوات الأوىل لأي طفل غالب ًا ما
تكون الأبط�أ والأ�صعب� ،إىل �أن تتح�سن الأمور
تدريج ًا باملمار�سة ومرور الوقت .وباملثل ميكن ت�شبيه حال
الدورة ال�سابعة والع�شرين للمجل�س احلاكم لربنامج الأمم
املتحدة للبيئة (يونيب) التي عقدت يف نريوبي من � 18إىل
� 22شباط (فرباير).
فهذه الدورة التي حملت �شعار «ريو 20+من النتائج �إىل
التنفيذ» كانت بالفعل �سعي ًا حثيث ًا لتحويل تو�صيات ريو �إىل
واقع ملمو�س ،رغم �صعوبات العمل والتن�سيق ،وخا�صة مع
ت�ضاعف عدد �أع�ضاء املجل�س احلاكم من  58ع�ضو ًا تنتخبهم
اجلمعية العامة للأمم املتحدة �إىل  193دولة ت�شكل كامل �أع�ضاء
املنظمة الدولية .وقد ح�ضر منهم مندوبو  147دولة .وطوال
�أ�سبوع كامل ظلت حركة الوفود تدب بني القاعات وجلان
العمل نهار ًا ولي ًال �سعي ًا لالتفاق على م�ستقبل «يونيب» ،الأمر
الذي �أطال انتظار تو�صيات اجتماعات املجل�س احلاكم حتى
ال�ساعات الأخرية من اليوم اخلتامي للم�ؤمتر.
على امل�ستوى التنظيمي ،قررت الدول حتويل م�سمى
«اجتماعات جمل�س حكام يونيب» �إىل «جمعية الأمم
املتحدة العمومية للبيئة يف يونيب» United Nations
 ،Environment Assembly of UNEPعلى �أن يعقد �أول
اجتماعات هذه اجلمعية الوليدة ال�سنة املقبلة يف نريوبي.
وبالتايل ،ف�إن والية رئي�س جمل�س الإدارة املنتخب الدكتور
ح�سن عبدالقادر هالل ،وزير البيئة ال�سوداين� ،ستكون ملدة
�سنة واحدة ولي�س �سنتني كما ُيفرت�ض.
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اجلمعية العمومية للأمم املتحدة وقطع التمويل من ميزانية
الأمانة العامة وح�صره مب�ساهمات الدول الأع�ضاء .غري �أن
الواليات املتحدة التقت مع �آخرين يف معار�ضة هذا التوجه
كلي ًا ،على اعتبار �أن فتح باب الع�ضوية جلميع الدول الأع�ضاء
يف الأمم املتحدة مع زيادة م�ساهمة الأمانة العامة تدبري ٍ
كاف
لتقوية الربنامج مع احتفاظه بقدرته على التن�سيق بني هيئات
الأمم املتحدة املختلفة ،لأن البيئة لي�ست مو�ضوع ًا خمت�ص ًا
مثل ال�صحة والزراعة ،بل تتقاطع فيها اخت�صا�صات عديدة.

الوفد ال�سعودي في االجتماع
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ويرى خرباء �أن �أهم ما يف هذا الت�شكيل الإداري اجلديد
�أنه يجعل ق��رارات جمعية يونيب نافذة دومنا حاجة اىل
الت�صديق عليها يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف نيويورك .كما �أنه ي�ساهم يف توطيد دور يونيب كربنامج
معني بت�شكيل ال�سيا�سات البيئية الدولية بناء على خمرجات
البحوث العلمية ،وتلك كانت واحدة من �أهم تو�صيات قمة
ريو.20+
ويف ما يتعلق بال�شق املايل� ،ساهمت قرارات ريو 20 +يف
زيادة املوازنة املخ�ص�صة ليونيب من  0.25يف املئة �إىل 1.2
يف املئة من جممل موازنة الأمم املتحدة ل�سنة  ،2014الأمر
الذي يلبي احلاجة امللحة �إىل �سد العجز املايل ليونيب ومتويل
الأبحاث والفعاليات.
وخالل كلمته اخلتامية� ،أو�ضح املدير التنفيذي ليونيب
�أخيم �شتايرن �أن وزراء البيئة �سعوا لتفعيل وثيقة ريو التي
حتمل عنوان «امل�ستقبل الذي نريده» ،من خالل دعم وتعزيز
العديد من امل�شاريع واملبادرات .ومنها دعم  30دولة للتحول
نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،وتعزيز ال�سيا�سات البيئية املبنية
على البحوث العلمية� ،إ�ضافة اىل تدعيم القوانني البيئية �إزاء
الق�ضايا امللحة ،ودعم م�شاريع الطاقة املتجددة.
ومن القرارات الهامة التي مت ت�أييدها يف اجلل�سة اخلتامية
ت�أ�سي�س مركز و�شبكة تكنولوجيا املناخ ( )CTCNليكون
الذراع العلمي والتكنولوجي لالتفاقية الإطارية للأمم املتحدة
ب�ش�أن تغري املناخ .كما مت الت�صديق على �إطار العمل الع�شري
لتطوير �أمناط اال�ستهالك والإنتاج امل�ستدامة (،)10YEP
وهو �أحد الربامج الهادفة لف�صل النمو االقت�صادي عن ا�ستهالك
املوارد الطبيعية ،مع حتفيز الدول وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
على تبني �سيا�سات ومبادرات االقت�صاد الأخ�ضر.
ويف ما يتعلق مبلف املواد الكيميائية� ،أو�صى اجتماع
املجل�س احلاكم بعقد م�ؤمتر دويل يف اليابان يف �شهر
ت�شرين الأول (�أكتوبر) املقبل للت�صديق على اتفاقية احلد
من ا�ستخدامات الزئبق ،الذي ما زال ي�ستخدم يف املجاالت
ال�صناعية والطبية و�أثبتت الدرا�سات خماطره الكربى على
ال�صعيدين ال�صحي والبيئي.
ويذكر �أن املجموعة الأوروبية وبع�ض الدول الأفريقية
بزعامة كينيا حاولت تف�سري ق��رار ري��و برتقية امل�ستوى
التمثيلي ليونيب وتو�سيع �صالحياته على �أن��ه حتويل
للمنظمة اىل «وكالة متخ�ص�صة» .وهذا يعني ا�ستقاللها عن

مستحضرات التجميل تحت الشبهة
�أعلن فريق بحثي دويل على هام�ش امل�ؤمتر ر�صد عدد من
املخاطر الكربى ل�سل�سلة من املركبات الكيميائية التي ت�ؤثر
ب�شكل ملحوظ على الغدد ال�صماء يف ج�سم الإن�سان ،خا�صة
يف مرحلتي تكون الأجنة والبلوغ .و�أو�ضح الدكتور �أكي
برغمان ،الأ�ستاذ يف جامعة ا�ستوكهومل والباحث الرئي�سي
للدرا�سة� ،أن تقدم ًا طفيف ًا حتقق على امل�ستوى البحثي
بر�صد بع�ض �آثار هذه املركبات الكيميائية املتوفرة يف كل ما
يحيط بنا من منظفات ومبيدات و�أجهزة �إلكرتونية وحتى
يف م�ستح�ضرات التجميل .و�أ�ضاف �أنه ،يف الوقت الراهن،
هناك ا�شتباه يف ت�أثري نحو  800مركب كيميائي خمتلف
على الغدد ال�صماء و�إحداثها خل ًال يف �إفرازات الهورمونات
اجلن�سية �أو هورمونات النمو ،ما يزيد احتماالت الإ�صابة
بالعديد من الأمرا�ض التي ما زال��ت جمهولة الأ�سباب،
مثل �سرطان الثدي و�سرطان الربو�ستات ومر�ض ال�سكر
وبع�ض الإعاقات الذهنية وانخفا�ض �أوزان املواليد وانخفا�ض
معدالت اخل�صوبة لدى الرجال.
وبا�ستبعاد امل�سببات الوراثية� ،أظهرت معظم امل�ؤ�شرات
العاملية ارتفاع ن�سب الإ�صابة بهذه الأمرا�ض خالل العقود
الأخرية التي انت�شرت خاللها معدالت التعر�ض للكيماويات
مب�ستويات مرتفعة .وكان تقرير يونيب ال�سنوي نبه �إىل
�ض�آلة حجم املعرفة باملخاطر البيئية للكيماويات ال�صناعية
امل�ستخدمة عاملي ًا .فمن بني � 95ألف مركب كيميائي مت ر�صد
خماطر  2600مركب فقط من حيث ال�سمية ،مما يتطلب
مزيد ًا من اجلهود الدولية والأبحاث.
ثلث غذاء العالم يف القمامة
حظيت ق�ضية �إه���دار الطعام باهتمام قطاع كبري من
امل�شاركني يف امل�ؤمتر ،خا�صة بعدما �أظهرت تقارير يونيب
ومنظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة (ف��او) �إه��دار ثلث املنتجات
الزراعية والغذائية التي ينتجها العامل .وحذر الربيطاين
تري�ستان �ستيوارت من �أن العامل يخ�سر �سنوي ًا  1.3بليون طن
من املنتجات الغذائية لأ�سباب عديدة ،من �أهمها ا�شرتاط
�سال�سل املتاجر يف الدول الغربية على مزارعي الدول النامية
�أن تكون اخل�ضر والفواكه التي يتم ا�ستريادها ذات معايري
قيا�سية حمددة وموا�صفات �شكلية .وهذا يدفع املزارعني �إىل
حتويل مئات �آالف الأطنان املرفو�ضة علف ًا للحيوانات و�سماد ًا
للأر�ض ،حتى �إن كانت �صاحلة لال�ستهالك الب�شري.
و�سعي ًا جلذب اهتمام احلا�ضرين لهذه الق�ضية املهمة،
التي تتطلب تغيري قوانني ت�صدير املنتجات الغذائية وزيادة
وعي امل�ستهلك العاملي ،دعا �ستيوارت وزراء البيئة والوفود
الر�سمية وممثلي يونيب وامل�ؤ�س�سات الدولية �إىل حفل ع�شاء،
�آذار 2013

و�أطعمهم �أطباق ًا معدة من  2000طن من اخل�ضر والفواكه
التي �أنتجتها املزارع الكينية ورف�ضتها الأ�سواق الأوروبية
ب�سبب عامل املوا�صفات ال�شكلية.
مسار جديد للمالحة العاملية
من الق�ضايا الأخ��رى التي طرحت على هام�ش امل�ؤمتر
�أثر ذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل على حركة املالحة
العاملية ،وحتديد ًا يف قناتي ال�سوي�س وبناما ،وهو ما ت�ضمنه
ف�صل كامل يف تقرير يونيب ال�سنوي .وتقول الدكتورة تي�سا
جفريز ،املحررة الرئي�سية للتقرير� ،إن معدل ذوبان اجلليد
يف القطب ال�شمايل ت�ضاعف باطراد خالل ال�سنوات الأخرية
ك�أحد توابع التغري املناخي ،ما �أدى �إىل فتح الطريق ملالحة
بحرية خالل �أ�شهر ال�صيف لرتبط �أوروبا ب�آ�سيا ،وهي �أق�صر
بن�سبة  35اىل  60يف املئة من م�سار املالحة التقليدي .وهذا
يعني �أن امل�سار اجلديد �سي�ؤثر على حركة التجارة املالحية
واخلدمات اللوج�ستية يف البحر املتو�سط ودول جنوب �شرق
�آ�سيا ،وعلى عدد ال�سفن التي متر عرب قناة ال�سوي�س.
يف العام  2011عربت � 30سفينة ما بني الدول املحيطة
بالقطب ال�شمايل .ويف العام  2012عربت �أول �سفينة �صينية
هذا امل�سار املالحي .وطبق ًا للتقرير ،فخالل العامني املا�ضيني
�سنت رو�سيا قانون ًا لتعزيز حركة املالحة التجارية عرب امل�سار
اجلديد ،وتعهد الرئي�س الرو�سي بوتني زيادة هذه احلركة
� 40ضعف ًا بحلول �سنة � .2020إ�ضافة �إىل ذلك� ،أظهر التقرير
ت�ضاعف الرحالت البحرية ال�سياحية �إىل القطب ال�شمايل.
كما �أ�شار �إىل االهتمام املتزايد ل�شركات البرتول يف هذا
الإقليم ،حيث ت�شري درا�سات �إىل �أنه يحوي  30يف املئة من
املخزون العاملي للغاز الطبيعي و 13يف املئة من املخزون
العاملي للبرتول الذي مل ي�ستغل بعد.
كل هذه الأن�شطة املالحية والتعدينية �ستزيد انبعاثات
الكربون يف منطقة القطب ال�شمايل وتق�ضي على امل�ساحة
املتبقية من اجلليد ،و�سيكون لها الأثر الكبري على ارتفاع
م�ستوى �سطح البحر وغرق ال�شواطئ.
العرب ...حضور رسمي ضعيف
و�سط هذا االهتمام ال��دويل الكبري ،بدا احل�ضور العربي
لفعاليات امل�ؤمتر �ضعيف ًا جد ًا .واكتفت احلكومات العربية
بالتمثيل ال�صامت يف غالب اجلل�سات وغرف النقا�ش.
وبا�ستثناء م�شاركة م�صر واملغرب ،بدا احل�ضور العربي
بال �أجندة حم��ددة �أو مقرتحات م�ؤثرة ح��ول م�ستقبل
يونيب .ون�شط وفد املنتدى العربي للبيئة والتنمية (�أفد)
يف االجتماعات واملفاو�ضات .كما نظم طاولة م�ستديرة
ح�ضرتها جمموعة كبرية من املندوبني ،قدم خاللها تقريره
حول الب�صمة البيئية يف الدول العربية ،وحتدث فيها وزير
البيئة واملياه الإماراتي الدكتور را�شد بن فهد ووزير البيئة
الفل�سطيني الدكتور يو�سف �أبو�صفية.
كما عقدت جمعيات �أهلية يف املنطقة العربية جل�سة
خا�صة بعنوان «ق�ص�ص خ�ضراء من غرب �آ�سيا» ،للتعريف
بالأن�شطة والفعاليات التي تقوم بها تلك اجلمعيات من
�سورية والبحرين والإم��ارات وال�سعودية يف جمال البيئة
وال�شباب والتنمية امل�ستدامة والتوعية .ومت خاللها عر�ض
فيلم وثائقي لـ «�أفد» حول جتارب عربية ناجحة يف التحول
مار�س 2013

اىل االقت�صاد الأخ�ضر .وقالت �آمنة بحريي ،املمثلة الإقليمية
عن اجلمعيات الأهلية ملكتب يونيب الإقليمي يف غرب �آ�سيا،
�إن عدد ًا من املنظمات الأفريقية طلبت التوا�صل والتو�أمة
وتبادل اخلربات مع جمعيات عربية م�شاركة يف امل�ؤمتر،
م�ضيفة« :رغم �ضعف الإقبال العربي� ،إال �أننا ن�سعى كل عام
للتغلب على هذه امل�شكلة وفتح �أبواب للتوا�صل� ،سواء بني
اجلمعيات العربية �أو مع �صناع القرار يف العامل العربي».
وعن �أهم املقرتحات التي طرحها العرب للتعاون مع
يونيب ،قال الدكتور جمال الدين جاب الـله ،مدير �إدارة
البيئة والتنمية امل�ستدامة والوزير املفو�ض يف جامعة
الدول العربية� ،إن من املقرر عقد عدد من ور�ش العمل يف
البلدان العربية لتعريف اخلرباء مبخاطر الزئبق� ،إ�ضافة
اىل �أن�شطة �أخرى متعلقة بالتنمية امل�ستدامة واالقت�صاد
الأخ�ضر .و�أ�ضاف �أنه خالل لقاء املجموعة العربية مبدير
يونيب التنفيذي مت بحث �سبل �إجراء عدد من الدرا�سات
حول الو�ضع البيئي يف ليبيا وما نتج عن �أعمال العنف
وال�صراعات على مدار قرابة عامني من كوارث يف الرتبة
واملياه وغريها� ،إ�ضافة �إىل دعم املراكز الإقليمية للكيماويات
والنفايات يف البلدان العربية مثل مركز بازل يف القاهرة
ومركز ا�ستوكهومل يف الكويت ومركز روتردام يف اجلزائر.
وطالبت املجموعة العربية ب�إعادة تقييم الو�ضع البيئي
يف قطاع غزة بناء على الدرا�سة التي �أجراها يونيب عام
 ،2007وت�شكيل جلنة م�شرتكة من يونيب واجلامعة العربية
وفل�سطني لبحث �سبل خف�ض امللوثات البيئية الناجتة عن
■
الغارات الإ�سرائيلية على القطاع.

تري�ستان �ستيوارت يقدم
�إلى مندوبي الحكومات
�أطباق ًا تم �إعدادهامن خ�ضر
وفواكه �أنتجتها مزارع
كينية ورف�ضتها الأ�سواق
الأوروبية ب�سبب
الموا�صفات ال�شكلية
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سنة االنعطاف
نحو االقتصاد
األخضر؟

�آذار 2013

غارفن جابو�ش (وا�شنطن)
هناك حقيقتان تجعالن اال�ستثمار في االقت�صاد
المقبل النا�شئ �أف�ضل م�سار �إلى �أداء تناف�سي طويل
الأجل .الأولى هي �أن الإبداع يفوز دائماً ،والإبداع هنا يعني
تح�سين المردود االقت�صادي من دون زي��ادة المدخالت
المادية �أو الر�أ�سمالية .هذه هي بب�ساطة الطريقة التي تعمل
بها الر�أ�سمالية� ،أي ا�صطياد �أف�ضل الأفكار بالمال ،وقد
كانت �أ�سا�س الثورة ال�صناعية .والحقيقة الثانية �أن النجاح
في تخفيف �أ�سو أ� ت�أثيرات التغير المناخي الكارثي اقت�صادي ًا
ومجتمعي ًا �سوف يوفر نفقات هائلة ،ويتيح فر�ص ًا ا�ستثمارية
�إنتاجية ،وي�شكل حافز ًا اقت�صادي ًا ال يثمن.
منذ �أكثر من عقد ،وقبل �أن ن�ؤ�س�س «غرين �ألفا»
اال�ست�شارية �أنا و�شريكي جيريمي ديمز عام  ،2007ونحن
نت�ساءل متى �سيختمر الوعي ال�شعبي لهاتين الحقيقتين.
ال �أزعم �أننا حققنا ذلك حتى الآن ،لكنني �أ�ستطيع القول
�إننا نالحظ بالت�أكيد تحو ًال كبير ًا في لهجة ال�صحافة
الع�صرية والنقاد حول مو�ضوع اقت�صاد اال�ستدامة .وقد
دفعني االقت�صادي الأخ�ضر طوم كونراد �إلى التفكير في
هذه الأم��ور عندما طلب مني ومن ا�ست�شاريين ومديرين
ماليين �آخرين �أفكار ًا حول �سنة  ،2013لمقال كان يح�ضره
لمجلة «فورب�س» حول المو�ضوع .فكلما فكرت في �صياغة
جواب ،زاد �إدراكي لمدى الزخم الذي الحظته خالل الربع
الأخير من العام الما�ضي .ولإعطاء فكرة عما �أعنيه� ،سوف
�أعر�ض هنا مبادرات لبع�ض الم�ؤ�س�سات الذكية التي و�ضعت
ر�ؤية القت�صاد مقبل وراحت تعمل لتحقيقه ،بحيث يزدهر
المجتمع من دون �أن يتجاوز قدرات الطبيعة على االحتمال
�أو يهدد �أ�س�س االقت�صاد العالمي.
● تقرير  PricewaterhouseCoopersال�صادر في
ت�شرين الثاني (نوفمبر)  2012بعنوان «هل فات الوقت
لدرجتين؟» ين�ص �صراحة على �أن «الوقت حان من �أجل
التخطيط لعالم �أكثر �سخونة» ،ف�إذا �أراد العالم �أن يح�صر
ارتفاع معدل الحرارة في درجتين مئويتين ( 3.6درجات
فهرنهايت) فعليه البدء ب�إبطاء انبعاثاته من ثاني �أوك�سيد
الكربون بن�سبة  5.1في المئة كل �سنة من الآن حتى �سنة
 .2050لكن هذا لن يحدث ،لذلك نحن بحاجة �إلى اتخاذ كل
ما ن�ستطيع من خطوات تخفيفية واقعية ،وكذلك التخطيط
للتكيف .و�إذ ت�أتي هذه الأرقام والتو�صيات من �شركة محا�سبة
وتدقيق معتبرة عالمياً ،ف�إنها تحمل تحذير ًا �شديداً ،لكنها
ت�شير �أي�ض ًا الى مدى �ضخامة الفر�صة المتاحة لال�ستثمار.

● تقرير المجل�س الوطني للبحوث في الواليات
المتحدة حول تغير المناخ والأم��ن الوطني ،بعنوان

«المناخ والإجهاد االجتماعي :م�ضامين للتحليل الأمني»،
الذي ن�شر في ت�شرين الثاني (نوفمبر) « ،2012تم �إعداده
بناء على طلب اال�ستخبارات الأميركية» .وهو يلقي نظرة
ثاقبة على النتائج االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية
لتغير المناخ .وين�ص جزئي ًا على �أنه «من الناحية العملية،
يعني تغير المناخ �أن �أعباء �ضخمة للتكيف �سوف تُفر�ض
على جميع المجتمعات ،و�أن ا�ضطرابات مناخية حادة
مار�س 2013

غير معتادة �سوف تحدث في �أجزاء من العالم خالل العقد
وحدة بعد ذلك .وثمة �سبب
المقبل ،و�سوف تزداد تكرار ًا َّ
وجيه لتوقع حدوث �إخفاقات محددة في التكيف ،تكون
لها نتائج �أكثر حدة من �أي وقت م�ضى ،ما ي�ستدعي تدخ ًال
دولي ًا �أ�ضخم و�أو�سع نطاق ًا مما كان متوقع ًا �أو مخطط ًا
حتى الآن» .وعندما يح�صل هذا «التدخل الدولي الأ�ضخم
والأو�سع نطاقاً» ،ف�سوق يعني مزيد ًا من الفر�ص لل�شركات
كي تقدم حلوالً .وفي هذه الحالة بالذات ،ي�أتي الدافع الى
التحول االقت�صادي من جماعة الأمن واال�ستخبارات .وكلما
تباينت الأ�صوات التي تحث على التحول� ،أ�صبحنا �أقرب الى
انعطاف �شعبي.
● البنك الدولي حذر �أي�ض ًا في ت�شرين الثاني (نوفمبر)
 2012من �أن العالم على م�سار �سخونة مقدارها �أرب��ع
درجات مئوية ( 7.2درجات فهرنهايت) �إذا لم يبد�أ تخفيف
االنبعاثات على الفور .و�أكد �أن هذه الزيادة في ال�سخونة
قد تنهك االقت�صاد العالمي ،الفت ًا على وجه الخ�صو�ص
�إلى «تحم�ض المحيطات» و«موجات ال�سخونة الق�صوى»
و«انخفا�ض المحا�صيل الزراعية» و«مخاطر على نظم دعم
الحياة الب�شرية» .و�أكد البنك في ختام التقرير على الحاجة
الملحة �إلى «زيادة الدعم للتكيف والتخفيف والنمو الأخ�ضر
والتنمية الذكية مناخياً».

ال�صورة �إلى اليمين:
الرئي�س الأميركي باراك
�أوباما في لقاء انتخابي �أقيم
في مزرعة رياح بوالية �أيوا.
وتنتج هذه الوالية نحو 20
في المئة من طاقتها من
الرياح ( .)2012 /8 /14وقال
�أوباما في كلمته« :توفر
�صناعة الرياح  7000وظيفة
هنا في �أيوا .هذه وظائف
جيدة ،وهي م�صدر فخر يجب
�أن نكافح من �أجله»

● �شركة � MidAmerican Renewablesضخت �أموا ًال
طائلة في م�شاريع الطاقة المتجددة .وباال�ضافة الى  11بليون
دوالر تم ا�ستثمارها في طاقات متجددة خالل العام الما�ضي،
�أعلنت ال�شركة م�ؤخر ًا �أنها ت�ستثمر  2.5بليون دوالر �إ�ضافية
لبناء محطة بقدرة  579ميغاواط في مقاطعة لو�س �أنجل�س.
وقال الم�س�ؤول المالي في ال�شركة باتريك غودمان« :نعتقد
�أن الطاقات المتجددة هي اال�ستثمار الأف�ضل حالياً»� .أما
م�ؤ�س�س ال�شركة وارن بوفيت ،الذي ال ي�ستثمر كل هذا المال
لمجرد �أن يكون «�أخ�ضر» ،فيلخ�ص الفر�صة ال�سانحة كما
ي�أتي�« :سوف تتبع ذلك م�شاريع رياح و�شم�س كثيرة �أخرى،
هذا �شبه م�ؤكد».
● وزارة الدفاع الأميركية ،التي تهتم �أو ًال بالأمن القومي
وثاني ًا بالنفقات وتقليدي ًا ال تهتم كثير ًا بالبيئة ،و�ضعت مع
ذلك �أهم الئحة عرفتها الواليات المتحدة لمبادرات الطاقة
المتجددة والنقل الأنظف والعديم االنبعاثات .لماذا؟ قال
رئي�س هيئة الأركان الم�شتركة الأميرال دني�س ماكغين:
«في النهاية ،عندما نكت�سب كفاءة في توليد م�صادر طاقة
م�ستدامة ومتجددة ،ف�إننا كدولة نبني قوانا وا�ستقرارنا
الوطني» .ما المدى الذي �ستبلغه القوات الم�سلحة في هذه
الم�شاريع؟ «�إن وزارة الدفاع مهي�أة لت�صبح المحرك الأهم
لثورة التكنولوجيا النظيفة في الواليات المتحدة» ،بح�سب
كلينت ويلوك رئي�س م�ؤ�س�سة بايك للأبحاث الرائدة في مجال
الطاقة المتجددة.
● ميونيخ ري ،ال�شركة العالمية لإعادة الت�أمين� ،أ�صدرت
تقارير مهمة حول المخاطر االقت�صادية لتغير المناخ.
فقطاع الت�أمين ملزم بدفع تعوي�ضات كلما حدثت كارثة

غارفن جابو�ش هو �أحد م�ؤ�س�سي
�شركة Green Alpha Advisors
اال�ست�شارية املخت�صة ب�ش�ؤون
اال�ستثمار ،ومدير م�ؤ�شر
 GANEXالقت�صاد امل�ستقبل،
ومدير Sierra Club Green
Alpha Portfolio
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قـدَّ ر تقريـر �شركـة

Munich Re

الكوارث الطبيعية حول العالم 1980 ،ـ 2012

عدد الكوارث

العالمية لإعادة الت�أمين
خ�سائر الكوارث الطبيعية
�سنة  2012بنحو  160بليون
دوالر ،بينها  65بليون دوالر
خ�سائر الت�أمين .ويقول
خبراء ال�شركة �إن تغير
المناخ يزيد احتمال
حدوث الكوارث

كوارث مناخية

(موجات حرارة ،جفاف،
حرائق غابات)

كوارث مائية

(فيضانات ،انجرافات)

(عواصف)

(زالزل ،تسونامي،
ثورات بركانية)

مناخية ،وقد طفح كيله .و�أعلنت ميونخ ري في ت�شرين
الأول (�أكتوبر) الما�ضي« :على المدى الطويل ،يعتقد �أن
تغير المناخ الناجم عن الن�شاطات الب�شرية �سيكون محرك ًا
تكون موجات الحر
مهم ًا للخ�سائر ...وهو ي�ؤثر خ�صو�ص ًا في ّ
والجفاف والعوا�صف الرعدية ،وعلى المدى البعيد في �شدة
الأعا�صير اال�ستوائية».

�ضرب �شارع وول �ستريت وبور�صته مبا�شرة .لكن ،باال�ضافة
الى ذلك« ،الحجة الجديدة الأخرى اقت�صادية .فحتى هذه
ال�سنة كان للح�ساب ال�سيا�سي حول تغير المناخ جانب واحد
فقط ،وقد حر�صت �شركات النفط والفحم على �أن يعلم الجميع
تكاليف مواجهة تغير المناخ .لكن �أنا�س ًا قليلين �أ�شاروا الى
تكاليف عدم المواجهة ،ولم يعد في االمكان تجاهلهم الآن».

● وكالة رويترز ن�شرت مقا ًال ي�شرح لماذا نحتاج الى
اال�ستثمار في ميدان تغير المناخ« ،ف�سواء كنت ت�ؤمن
بت�سبب الإن�سان في االحترار العالمي �أم ال ،ال ي�سعك �أن
تنكر �أن تريليونات الدوالرات �سوف تنفق على تكنولوجيات
لمعالجة ال�ضرر الناجم عن تغير المناخ» .نحن مقتنعون ب�أن
المناخ يتغير ،لذلك نعتقد ب�ضرورة �صرف هذه الدوالرات
على تكنولوجيات التخفيف والتكيف المالئمة ،حتى ب�سرعة
�أكبر مما تفتر�ض رويترز.

لقد بد�أ الر�أي العام يتغير فعالً .فبح�سب تقرير «الدعم
الجماهيري ل�سيا�سات المناخ والطاقة» الذي �أ�صدرته جامعة
ييل في ت�شرين الثاني (نوفمبر) « ،2012فان غالبية كبيرة
من الأميركيين ( )%77تعتبر �أن االحترار العالمي يجب
�أن يكون �أولوية «عالية جداً» ( )%18بالن�سبة الى الرئي�س
والكونغر�س� ،أو «عالية» (� )%25أو «متو�سطة» ( ،)%34في
حين يقول واحد من �أربعة (� )%23إنه يجب �أن يكون �أولوية
منخف�ضة».
ثمة اتجاهات �إ�ضافية عديدة ت�أخذ مجراها الآن ،وقد تكون
لها ت�أثيرات كبيرة على �شركات الطاقة المتجددة وقيمة
�أ�سهمها خالل �سنة  .2013و�أهمها الأدوات الجديدة النا�شئة
لال�ستثمار الرابح في �إي��رادات محطات الطاقة ال�شم�سية
والريحية الكبيرة ،وتحديث البنية التحتية ال�ستيعاب �شركة
كهرباء ذكية �صديقة للطاقات المتجددة ،خ�صو�ص ًا حيث
ت�ضررت ال�شبكات (كما حدث بعد الإع�صار �ساندي) .ويتيح
كل من هذين االتجاهين فر�ص ًا و�سب ًال جدية لال�ستثمار.
لكن ،بالن�سبة �إلينا ،فان االتجاه الأكثر �إثارة للإهتمام في
االقت�صاد الكلي هو بب�ساطة �أن االقت�صاد الأخ�ضر بات يبدي
دالئل على اقترابه من نقطة انعطاف جدية نحو ال�سير في
تيار الوعـي الجارف.
ونظر ًا �إلى ما نعاينه ،يبدو وا�ضح ًا �أن الوقت هو الآن■ .

● منظمـة � 350.orgأطلقت حملـة «خـال من الوقـود
الأح��ف��وري» .وقد ب��د�أت الحملة تلقى تجاوباً .ون�شرت
المنظمة على موقعها الإلكتروني �أن «عمدة �سياتل مايك
ماكغين �أر�سل كتاب ًا �إلى �صندوقي التقاعد في المدينة م�ؤخر ًا
يطلب منهما ر�سمي ًا االمتناع عن اال�ستثمار في �شركات
الوقود الأحفوري وبدء عملية انتزاع ا�ستثماراتنا التعاقدية
من هذه ال�شركات».
● القطاع الم�صرفي ،البطيء التغير ،يبدي عالمات
ت�آلف مع هذا الواقع .وقد �أوردت �صحيفة «نيويورك تايمز»
على موقعها االلكتروني �أدلة على «تغير الطق�س في وول
�ستريت» ،وذلك �إلى حد بعيد نتيجة الإع�صار �ساندي الذي
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كوارث جوية

كوارث جيولوجية
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استثمروا
يف النفايات!
يؤسس شباب أميركيون شركات ناجحة انطالقًا

من فكرة أن النفايات هي خامات يمكن تحويلها
الى منتجات مربحة
 58چﷲ

كري�ستينا �شيروود
ينتج الأميركيون نحو  250مليون طن من النفايات
كل �سنة ،يعاد تدوير وت�سميد نحو  34في المئة
خ�ضم
منها ،بح�سب وكالة حماية البيئة الأميركية .وفي
ّ
الو�ضع االقت�صادي المتعثر وتنامي الوعي البيئي ،ي�سعى
عدد من الم�ستثمرين ال�صغار �إلى ابتكار و�سائل لت�صنيع
مزيد من النفايات الموجهة �إلى المطامر.
راودت هذه الفكرة دان بليك عندما كان طالب ًا في جامعة
بريغام يونغ في والية يوتاه .فهو لم يكن يتمكن من �إكمال
وجبته في مطعم «بوفيه» مفتوح كان يق�صده من وقت �إلى
�آخر .ففكر في كمية الم�أكوالت التي تهدر في مطعم واحد،
وتكاليف نقل ف�ضالت الطعام ب�شاحنات النفايات .وتقدر
وكالة حماية البيئة �أن نحو  33مليون طن من الأطعمة تتحول
الى نفايات �سنوياً .وبما �أن الطعام هو من �أثقل النفايات،
�آذار 2013

�سماد ع�ضوي
من ف�ضالت الطعام

www.recyclematch.com
موقع ميكن من خالله �شراء برنامج �إلكرتوين
يتيح لل�شركات بيع خملفات �صناعاتها يف مزاد علني

دان بليك (�إىل اليمني) و�شريكه
كريغ مارتينو يحمالن �سماد ًا ع�ضوي ًا
تنتجه �شركتهما من ت�سبيخ ف�ضالت الطعام

ور�سوم جمع النفايات قائمة على الوزن ،فان التخل�ص من
الم�أكوالت المتخلفة عملية مكلفة.
ر�صد بليك في هذا الأم��ر فر�صة �سانحة ،هو المتحدر
من عائلة تمتهن اال�ستثمارات ال�صغيرة .فنظرياً ،كما
يقول ،هوام�ش الربح جيدة في عمل ال يتطلب �شراء مواد
�أولية .وانخرط ال�شاب في العمل ،ناب�ش ًا ف�ضالت الطعام
من م�ستوعبات النفايات لت�سبيخها وتحويلها �إلى �سماد في
موقف ال�سيارات التابع ل�شقته .و�أجرى تحاليل ترابية في
مختبر جامعي و�صو ًال �إلى �أف�ضل تركيبة مغذيات لإنتاج
�سماد ع�ضوي ممتاز .ولم يلبث �أن ترك الجامعة هو و�شركا�ؤه
لي�ؤ�س�سوا �شركة ( EcoScrapsف�ضالت بيئية) عام 2010
ويعملوا فيها بدوام كامل.
بد�أت ال�شركة تحرز �أرباح ًا �صافية بعد �أ�شهر ،وهي اليوم
تبيع ال�سماد الع�ضوي والتراب الزراعي في واليات يوتاه
وكولورادو و�أريزونا ونيومك�سيكو ،ولديها  25موظفاً.
مار�س 2013

يعزو بليك بع�ض النجاح الى نموذج توفير المال في
ال�شركة� ،إذ يتم نقل ف�ضالت الطعام ،غالب ًا من محالت البقالة
والمزارع ،الى مرافق الت�سبيخ التابعة لل�شركة لقاء ر�سم نقل
مخف�ض .ويمتد هذا التوفير الى جيوب الم�ستهلكين الذين
ي�شترون منتجات ال�شركة ب�أقل من ثمن ماركات �أخرى من
ال�سماد والتراب الع�ضويين .لكن تكاليف النقل ما زالت
مرتفعة ،ويقول بليك« :النقل قاتل ،ونحن ن�صرف كثير ًا من
وقتنا بالتفكير في �سبل لتخفي�ض هذه التكاليف».
صابون للفقراء
في القطاع الالربحي ،ت�أ�س�ست في الواليات المتحدة منظمة
( Clean the Worldنظفوا العالم) التي تجمع قطع ال�صابون
من الفنادق وتعيد ت�صنيعها وتر�سلها �إلى مجتمعات الدول
الفقيرة كم�ساهمة في تعزيز النظافة وال�صحة العامة .وهي
�أبرمت �شراكات مع نحو  1200فندق ،بينها مجموعات كبرى
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�أطفال �شردهم الزلزال
يف هايتي عام 2010
يحملون �ألواح �صابون �أر�سلتها
منظمة Clean the World
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مثل �إنتركونتيننتال و�ستاروود ووالت ديزني ،في  50والية
�أميركية و 10مقاطعات كندية .يتولى عمال التنظيف جمع
�آالف �ألواح ال�صابون الم�ستعملة يومياً ،فتنقل الى مراكز
تجميع في مدينة �أورالندو بوالية فلوريدا حيث يتم تعقيمها
وتذويبها وتحويلها �إلى �ألواح ب�أ�شكال جديدة.
يقول الم�ؤ�س�سان �شون �سيبلر وبول تيل �إن الفكرة طر�أت
في غرفة فندق في مدينة منيابولي�س بوالية ميني�سوتا.
�أراد �سيبلر �أن يعرف م�صير ال�صابونة التي ا�ستعمل �أقل
من ن�صفها ،ف�س�أل موظف اال�ستقبال الذي �أخبره �أنها
�سترمى .فراح يفكر :هناك كمية هائلة من هذه النفايات،
فماذا يمكن �أن نفعل بها؟ وبعد ا�ستبعاد فكرة بيع ال�صابون
المعاد تدويره ،ا�ستقر ر�أي ال�صديقين على نموذج الربحي
له هدفان :تحويل النفايات عن المطامر ،وتح�سين الأو�ضاع
ال�صحية عالمي ًا من خالل توزيع ال�صابون على الذين
يحتاجون اليه.
تتقا�ضى المنظمة من الفنادق ر�سم ًا �شهري ًا مقداره
� 65سنت ًا عن كل غرفة ،وتمدها دوري ًا بمعلومات عن نتائج
م�ساهمتها في البرنامج .ومنذ انطالق عملها عام ،2009
وزعت منظمة «كلين ذي وورلد» �أكثر من  11مليون لوح
�صابون في  55بلداً ،وحولت �أكثر من � 500ألف كيلوغرام من
النفايات عن المطامر.

مزاد ىلع النفايات
�شركة  RecycleMatchتعمل �أي�ض ًا في قطاع النفايات.
وهي طورت برنامج ًا �إلكتروني ًا يمكن �أ�صحاب ال�صناعات من
�إجراء مزادات علنية �أو خا�صة على الإنترنت لتح�صيل �أكبر
ربح ممكن لقاء منتجاتهم الثانوية .تقول م�ؤ�س�سة ال�شركة
بروك فاريل« :يمكنهم بوا�سطة هذا البرنامج �إدارة جميع
المنتجات الثانوية في خطة واحدة وبمرونة فائقة».
كانت ف��اري��ل م�ست�شارة ل��دى �شركة عمالقة لجمع
النفايات .فالحظت �أن �شركات �صغيرة تعيد ا�ستعمال
وت�صنيع مخلفات عملياتها� .أعجبتها الفكرة ،لكنها �أرادت
عم ًال ينجز ب�سرعة �أكبر وي�ؤمن ربح ًا �أوفر .ويتيح البرنامج
الإلكتروني المبتكر لل�شركات الم�ص ِّنعة االت�صال بنحو 8000
م�صنع قد تكون مهتمة بالح�صول على مخلفات عملياتها،
و�إجراء مزاد لبيعها في وقت محدد وب�أعلى �سعر ممكن .وهو
يبوب ال�شركات والم�صانع بح�سب منتجاتها والمواد التي
ِّ
ت�ستعملها ،لت�ضييق هام�ش البحث وتوفير الوقت والكلفة.
وترى فاريل �أن �شركات كثيرة تو�صلت خالل ال�سنوات
القليلة الما�ضية الى فهم �أف�ضل لإمكانات ك�سب �أرب��اح
م�ستمرة من نفايات عمليات ت�صنيع منتجاتها .فباتت تعتبر
النفايات فر�صة ال كلفة ،وهذه خطوة �أ�سا�سية لتحقيق هدف
■
«�صفر نفايات».
�آذار 2013
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القت�ضاد الأخ�ضر
ق�ص�س جناح من دول جمل�س التعاون اخلليجي

تتميز منطقة اخلليج بندرة املياه والأرا�صي ال�صاحلة للزراعة من جهة ،وبكرثة م�صادر الوقود الأحفوري والطاقة
املتجددة من �صم�س ورياح .كما اأنها من اأكرث املناطق يف العامل عر�صة للآثار املتوقعة لتغري املناخ .وتواجه املنطقة
حتديات اقت�صادية و�صيا�صية واجتماعية مرتبطة بالتحديات البيئية ،مبا فيها ندرة املياه واجلفاف والت�صحر ،مع ما يرافق
ذلك من تراجع م�صتويات الأمن الغذائي .هذا ي�صتدعي معاجلة متكاملة لق�صايا املياه والطاقة والغذاء ،واعتماد الإدارة
الكفوءة للموارد الطبيعية ،مبا يوؤمن ا�صتخدامها يف التنمية والتطور مع حفظ حق الأجيال املقبلة .ويعد التحول اىل
القت�صاد الأخ�صر �صرط ًا رئي�صي ًا لتحقيق هذا الهدف.
من التحديات الرئي�صية التي تواجه دول اخلليج حتديد �صبل النتقال اىل القت�صاد الأخ�صر ،من خلل مبادرات وبرامج
تتما�صى مع الأو�صاع والتحديات يف املنطقة ،خ�صو�ص ًا �صوق العمل وتراجع الأمن الغذائي وق�صايا نقل التكنولوجيا.
هذه اأبرز املوا�صيع التي �صتعاجلها ندوة زايد ال�صنوية ال�صاد�صة ،التي ينظمها كر�صي ال�صيخ زايد للبيئة يف جامعة اخلليج
العـربي يف البحريـن ،بالتعـاون مع املنتدى العربي للبيئة والتنمية وموؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان  .واذ تطرح الندوة
التحديات والفر�س ،تعر�س اأي�ص ًا لق�ص�س جناح يف القطاعني العام واخلا�س على م�صتوى دول املنطقة.

أهداف الندوة

 .1عر�س التطورات الدوليةحول القت�صاد الأخ�صر يف �صوء
نتائج موؤمتر قمة ريو .20+
 .2اإلقاء ال�صوء على التحديات والفر�س يف تخ�صري اقت�صاد دول املنطقة.
 .3عر�س جتارب رائدة يف التحول اىل القت�صاد الأخ�صر يف
منطقة اخلليج.

محاور الندوة

 .1مفهوم ومبادئ القت�صاد الأخ�صر.
� .2صيا�صات وتدابري التحول اىل القت�صاد الأخ�صر.
 .3الفر�س واملخاطر.
 .4جتارب دولية واإقليمية يف ا�صرتاتيجيات القت�صاد الأخ�صر.
 .5التحديات والطريق نحو اقت�صاد خليجي اأخ�صر.

املتحدثون

جمموعة خمتارة من اأبرز اخلرباء يف املنطقة والعامل.

التسجيل والحضور

الت�صجيل جماين للقطاعات التالية :امل�صوؤولون احلكوميون
والعاملون يف جمالت التنمية القت�صادية وموارد املياه والطاقة
والنقل والتخطيط العمراين والغذاء والزراعة والبنى التحتية
والبيئة .الخت�صا�صيون يف جمالت التمويل وال�صناعة والتجارة.
العاملون يف القطاع الأكادميي وموؤ�ص�صات الأبحاث .اخت�صا�صيو
البيئة .املجتمع املدين .و�صائل العلم .ب�صبب حمدودية الأماكن،
يتم قبول طلبات الت�صجيل التي ترد اأو ًل.
http://www.agu.edu.bh/archive/zayed_seminar.aspx

برنامج الإدارة البيئية ،جامعة اخلليج العربي

الربيد اللكرتوينmahamw@agu.edu.bh :

هاتف +973 17239421 :فاك�س+973 17239552 :

نشاطات مدرسية
وزارة التربية اللبنانية عممت دليل«البيئة يف املدرسة»

دورة تدريبية على التربية البيئية
نظم املنتدى العربي للبيئة والتنمية
(�أف���د) بالتعاون م��ع وزارة الرتبية
والتعليم العايل يف لبنان دورتني تدريبيتني على
الرتبية البيئية للأ�ساتذة ومن�سقي الن�شاطات يف
املدار�س ،ح�ضرهما نحو  600م�شارك من املناطق
اللبنانية كافة� .أقيمت الدورتان يف  7و� 8شباط
(فرباير) يف ق�صر الأون�سكو يف بريوت ،برعاية
ح�سان دياب .وتركز برنامج
وزير الرتبية الدكتور ّ
التدريب على دليل «البيئة يف املدر�سة» الذي
�أ�صدره «�أف��د» وعلى املوقع االلكرتوين للرتبية
البيئية www.afed-ecoschool.org
وج��اء يف كلمة الوزير دي��اب ،التي �ألقاها
رئي�س م�صلحة ال�ش�ؤون الثقافية فار�س خوري،
�أن ال���وزارة ت��ويل الق�ضايا البيئية وال�سلوك
البيئي �أهمية كبرية يف ا�سرتاتيجيتها .ونوه
بدليل «البيئة يف املدر�سة» واملوقع االلكرتوين
للرتبية البيئية الذي �أطلقه «�أفد» ،وقد عممته
الوزارة على جميع الثانويات واملدار�س الر�سمية
واخلا�صة ،لال�ستفادة منه يف الن�شاطات البيئية
وت��زوي��د التالميذ مبعلومات من �أج��ل �إع��داد
موا�ضيع ودرا�سات وم�شاريع حول البيئة.
و�أ�شار �أمني عام «�أفد» جنيب �صعب �إىل �أن
الدليل يواكب الع�صر بتوافره على الإنرتنت،
ما يتيح �أي�ض ًا جتديد حمتوياته وفق التطورات.
و�أعلن عن �إطالق موقع �إلكرتوين ع�صري ملجلة
«البيئة والتنمية» هو www.afedmag.com
الذي يت�ضمن كل موا�ضيع املجلة منذ �صدورها
عام  1996ويعترب �أول مرجع بيئي عربي من
نوعه.
�شارك يف التدريب الباحث البيئي والرتبوي
الدكتور ج��ورج طعمه ،وراغ��دة ح��داد رئي�سة
التحرير التنفيذية ملجلة «البيئة والتنمية»،
و�شربل حمفو�ض من�سق الربامج يف «�أف��د»،
وخبري تدريب املهارات القيادية الدكتور منح
جحا .وت�ضمنت املحاور الرئي�سية للتدريب:
مفهوم الرتبية البيئية ،التحديات البيئية
الرئي�سية� ،إن�شاء وتن�شيط ال��ن��ادي البيئي
املدر�سي ،ن�شاطات وم�شاريع بيئية منوذجية
ميكن تنفيذها يف كل مدر�سة .وح�صل كل �أ�ستاذ
م�شارك على ن�سخة من دليل «البيئة يف املدر�سة»
وجمموعة من املن�شورات البيئية املفيدة.
ومت االعالن عن م�سابقة «�أف��د» للمدار�س
يف لبنان واملنطقة العربية ومو�ضوعها �إن�شاء
�صفحة بيئية لكل مدر�سة على الفاي�سبوك ،ك�أداة
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راغدة حداد تعر�ض حمتويات الدليل وطريقة ا�ستعماله

�أ�ساتذة يناق�شون

لتطبيق الن�شاطات وا�ستخدام املعلومات الواردة
يف دليل «البيئة يف املدر�سة» ،ويح�صل الفائزون
فيها على �أجهزة كومبيوتر لوحية وحممولة.
موجه اىل الأ�ساتذة
دليل «البيئة يف املدر�سة» َّ
والطالب عموماً ،للم�ساعدة يف تطوير برامج
ون�شاطات و�إن�شاء �أندية بيئية فاعلة يف املدار�س،
تعمل على تعزيز الوعي وال�سلوك البيئيني.
وهو يحتوي على معلومات ون�شاطات وتدريبات
ور�سوم و�أدوات �إي�ضاح �سمعية وب�صرية لتحويل
التعليم البيئي اىل متعة .ويقدم معلومات
مف�صلة حول مفهوم الرتبية البيئية و�إن�شاء نواد
بيئية يف املدار�س .ويعر�ض للق�ضايا البيئية

الرئي�سية يف  11ف�صالً ،هي :تلوث الهواء ،تغيرّ
املناخ ،الطاقة ،املياه ،البحار ،التنوع البيولوجي،
الت�صحر ،الزراعة� ،إدارة النفايات ،ال�ضجيج،
التنمية امل�ستدامة .كما يت�ضمن اختبارات بيئية
ون�صو�ص ًا منوذجية .وم��ع كل مو�ضوع ميكن
اختيار مواد �سمعية ـ ب�صرية داعمة ،من �أفالم
وثائقية و�أغان وم�سرحيات بيئية ومل�صقات ميكن
تنزيلها عرب الإنرتنت ال�ستخدامها يف املدار�س.
وقد اعتمدت دليل «البيئة يف املدر�سة»
مدار�س يف ال�سعودية والأردن وبلدان عربية
�أخ��رى ،وعممته وزارة الرتبية يف لبنان على
■
جميع املدار�س الر�سمية واخلا�صة.
�آذار 2013

دليل املياه والنظافة الصحية
يف مدارس لبنان

أطفال عين نجم يحافظون ىلع الغابة

تعتمد املدار�س الر�سمية يف لبنان ب�شكل �أ�سا�سي
على �شبكات توزيع املياه ( )%67وعلى املياه
اجلوفية ( )%18كم�صادر ملياه ال�شرب� .أما
اخليارات املتبقية فت�شمل مياه ال�صهاريج واملياه
املعب�أة واملياه ال�سطحية .وتتم مراقبة جودة
املياه يف املدار�س عادة مرة واح��دة يف ال�سنة.
�أما ال�صابون فيتوفر يف �أقل من  50يف املئة من
املدار�س ،ما ي�شكل خطر ًا كبري ًا يتمثل بانتقال
عدوى اال�سهال .كما �أن معدل املراحي�ض هو 9
لكل  100تلميذ ،ولكن ما من معطيات حول مدى
ا�ستخدامها و�صالحيتها.
قدمها «دليل املبادئ التوجيهية حول توفري
�أرقام ّ
املياه وخدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية
للجميع يف املدار�س� :إر�شادات تنقذ �أرواح �اً»،
الذي ي�أتي يف �إطار تعاون وزارة الرتبية والتعليم
العايل يف لبنان ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) وال��وك��ال��ة ال�سوي�سرية للتنمية
والتعاون ،بهدف حت�سني م�ستوى توفري املياه
وخدمات ال�صرف ال�صحي والنظافة ال�صحية ،ما
ي�ساهم يف تخفي�ض معدالت الوفيات والأمرا�ض
الناجمة عن حاالت التلوث واال�سهال ،خ�صو�ص ًا
يف املدار�س.

احتفل �أطفال الرو�ضة يف ثانوية القلبني الأقد�سني ـ عني جنم بعيد ال�شجرة ،مب�شاركة �صديقهم
«�سنجوب» ،يف �إطار حملة التوعية البيئية التي حتييها مكتبة التوثيق يف املدر�سة بالتعاون مع
جمعية الرثوة احلرجية والتنمية يف لبنان� .شاهد ال�صغار فيلم �سنجوب «�إنت و�أنا منحافظ
عالغابة» و�أن�شدوا �أغنية «�سنجوب ال�شاطر» ولونوا ر�سمه .وقدم لهم �سنجوب غر�سة �أرز زرعها
معهم ،بعد �أن وعدوه باحلفاظ على الغابة وغر�س الأ�شجار كي يبقى لبنان �أخ�ضر.

حملة «البيئة والطالب»
لتقليل النفايات يف أبوظبي

�أطلق مركز �إدارة النفايات يف �أبوظبي حملة
«البيئة والطالب» ،بهدف احلد من �إنتاج النفايات
يف امل�صدر و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها.
ترافقت احلملة مع ي��وم البيئة الوطني الذي
احتفلت به الإمارات يف � 4شباط (فرباير) حتت
�شعار «ال�صحراء تنب�ض باحلياة» .وا�شتملت
على حما�ضرات يف املدار�س ركزت على الو�سائل
والأدوات الكفيلة بتقليل �إنتاج النفايات يف املنازل
واملدار�س مع �إعادة اال�ستخدام والتدوير.

سالمة مياه الشرب
يف املدارس السعودية

رحلة طالبية اىل حممية الوثبة نظمتها
هيئة البيئة ـ �أبوظبي يف يوم البيئة الوطني

«مدارس بال بالستيك» يف اإلمارات

ب���د�أت وزارة البيئة وامل��ي��اه يف الإم����ارات
مرحلة تخفيف اال�ستخدام املفرط للأكيا�س
البال�ستيكية غري القابلة للتحلل� ،ضمن مبادرة
«الإم��ارات خالية من البال�ستيك» .و�أكدت
الوزارة �أن جميع الأكيا�س املنتجة يف م�صانع
الإم��ارات �أ�صبحت قابلة للتحلل .ومن �أهم
برامج احلملة م�شروع «مدار�س بال بال�ستيك»
الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
يت�ضمن امل�شروع العديد من الأن�شطة ،من
مار�س 2013

�أهمها تنظيم م�سابقة للمدار�س يتم بعدها
اختيار  10مدار�س لتكرميها و�إعالنها «مدار�س
ب�لا بال�ستيك» .ويتم تنظيم ور���ش عمل
للمدر�سني وتوزيع املواد التثقيفية والأكيا�س
ال�صديقة للبيئة.
و�ستقوم املدار�س امل�شاركة يف امل�شروع ب�إعداد
تقرير لتوثيق الن�شاطات التي نفذتها يف
هذا املجال .ومن املعلومات املوزعة �أن �سكان
الإمارات ي�ستهلكون  11بليون كي�س �سنوياً،

تتعاون وزارة الرتبية والتعليم مع وزارة املياه
والكهرباء يف ال�سعودية لتنفيذ م�شروع �إ�صحاح
مياه ال�شرب يف امل��دار���س .و�أعطيت الأولوية
لريا�ض الأطفال واملدار�س االبتدائية ومدار�س
القرى النائية التي ال ت�صلها �شبكة املياه العامة.
ويتم حتليل العينات يف خمتربات مديريات
املياه ،والتعاقد مع م�ؤ�س�سات للت�أكد من م�أمونية
م�صادر املياه ومراقبتها با�ستمرار ،للوقاية من
الأمرا�ض وتف�شي الأوبئة.

و�أن  50يف املئة من
اجل���م���ال ال��ن��اف��ق��ة
ق�����ض��ت نتيجة
ابتالع الأكيا�س
البال�ستيكية ،كما
�أن لهذه الأكيا�س خماطر
مبا�شرة على �صحة االن�سان عند ا�ستخدامها
يف حمل الأطعمة ال�ساخنة ،وه��ي ت�شوه
الطبيعة وتزيد من �أعباء نظافة املدن.
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عالم العلوم
العثور ىلع شظايا نيزك األورال

جديد الصحة
إبل معدلة وراثيًا إلنتاج األدوية

�أنتج مركز دبي لتنا�سل الإبل عام � 2009أول
جمل بتقنية اال�ستن�ساخ .ويعمل الباحثون
يف املركز حالي ًا على �إنتاج �إبل معدلة وراثي ًا
ميكن ا�ستخدام �ألبانها لإنتاج �أدوية ناجعة
ورخي�صة الثمن.
ذراع إلكترونية يحركها التفكير

ط ّور باحثون �أمريكيون ذراع ًا �آلية يتم
التحكم بها من طريق التفكري .وا�ستطاعت
مري�ضة م�صابة بخلل دماغي تنكي�سي منذ
� 13سنة وب�شلل يف كل ج�سمها ت�شغيل الذراع
الآلية بتحكم مل يتحقق من قبل يف الأع�ضاء
اال�صطناعية املتطورة.
انخفاض الصحة التناسلية للرجال

فجوة كبرية برزت يف اجلليد على �سطح بحرية ت�شريبامول الرو�سية بعد �سقوط النيزك

عرث علماء رو���س ق��رب بحرية ت�شريبامول يف
الأورال على �أج��زاء من النيزك الذي انفجر فوق
املنطقة و�أدى �إىل �إ�صابة نحو � 1500شخ�ص بجروح.
وتبني �أنها م�ؤلفة بن�سبة  10يف املئة من احلديد.

وتهدف عمليات البحث �إىل حتديد طبيعة النيزك
وتف�سري نتائجه اخلطرة ،ف��الأج��رام الف�ضائية
حت�ترق كلي ًا يف ال��ع��ادة ل��دى دخولها الغالف
اجلوي للأر�ض.

شوكة ذكية
�سيت�سنى قريب ًا للأ�شخا�ص الراغبني يف
خف�ض وزنهم اال�ستعانة ب�شوكة ذكية،
مزودة �أجهزة ا�ست�شعار �إلكرتونية تتفاعل
كلما رفعت ال�شوكة �إىل الفم ،ف�إذا كانت
احلركة �سريعة تبد�أ ال�شوكة باالرجتاج.
وتعتزم �شركة «�سلوكنرتول» الفرن�سية
ت�سويق هذا االبتكار ابتداء من ني�سان
(�أبريل) ب�سعر  99دوالر ًا.

أقمشة تولد الطاقة الشمسية
طور باحثون يابانيون �أق�شمة قادرة على توليد الطاقة ال�شم�سية .وهي
ّ
تتكون من خاليا �شم�سية رقيقة جد ًا حيكت ب�شكل خا�ص ،ما �سيمكن
ال�شخ�ص الذي يرتديها من �شحن هاتفه اخللوي و�أجهزة �إلكرتونية
�أخرى بوا�سطة �سرواله �أو �سرتته.
ويجذب توليد الطاقة ال�شم�سية اهتمام ًا متزايدا يف اليابان،
خ�صو�ص ًا بعدما تعر�ضت لكارثة نووية ت�سبب بها
ت�سونامي قبل عامني.
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ك�شفت �أكرب درا�سة دولية من نوعها �أن
متو�سط �أعداد احليوانات املنوية للرجل
العادي انخف�ض بنحو الثلث منذ العام ،1989
كما انخف�ضت كمية النطف ال�سليمة بن�سبة
مماثلة .وتتنوع الأ�سباب من ارتداء املالب�س
الداخلية ال�ضيقة اىل املواد ال�سامة املنت�شرة
يف البيئة.
مواد كيميائية سامة
يف غرف معيشتنا

وجد بحث �أمريكي �أن �أثاث غرفة املعي�شة التي
مي�ضي فيها �أفراد العائلة غالبية الوقت قد
يحوي مواد كيميائية �سامة .ويربط الباحثون
تلك املواد بعدد من امل�شاكل ال�صحية ،منها
م�شاكل الإجناب وانخفا�ض وزن املواليد
واختالل النمو اجل�سدي والع�صبي لدى
الأطفال.
أنتيبيوتيك الضفادع

اكت�شف باحثون رو�س وجود  97م�ضاد ًا حيوي ًا
يف جلد ال�ضفدع البني الرو�سي.

قرار لألمم املتحدة
ضد ختان النساء

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة
�أول قرار لها ب�ش�أن ظاهرة ت�شويه الأع�ضاء
التنا�سلية للإناث التي تطاول  140مليون امر�أة
يف العامل .وحظي القرار الذي يرف�ض ختان
الإناث بت�أييد  110بلدان ،من بينها  50بلد ًا
�أفريقي ًا ،وطلب من الدول الأع�ضاء «ا�ستكمال
الإجراءات العقابية ب�أن�شطة تثقيفية».
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سوق البيئة
مصباح ىلع املاء املالح

�أع�ضاء من فرقة �أورك�سرتا �سيدين
ال�سمفونية يف منتجع و�سبا طريان
الإمارات وولغان فايل

منتجع وسبا طيران اإلمارات
«وولغان فالي» يستضيف أوركسترا سيدني
ينظم منتجع و�سبا طريان الإمارات وولغان
فايل يف �أو�سرتاليا ،بالتعاون مع �أورك�سرتا
�سيدين ،عرو�ض ًا مو�سيقية مميزة خالل �شهر
�آذار (مار�س) احل��ايل .و�سي�ستمتع نزالء
املنتجع البيئي ،الذي يتو�سط حممية طبيعية
رائعة اجلمال تبلغ م�ساحتها  4000هكتار،
بعرو�ض فريدة يف �أم�سيات عطلة نهاية
الأ�سبوع ،يف الهواء الطلق حتت النجوم.
وقال بول غودت�شايلد ،النائب الأول لقائد
�أورك�سرتا �سيدين�« :إنها فر�صة رائعة لنا
لن�ؤدي مو�سيقانا يف هذا املكان ال�ساحر الذي
حتيط به املنحدرات املده�شة للوادي الكبري.
�سوف ي�شكل منتجع وولغان فايل الفاخر
املن�صة الأمثل لهذه احلفالت املميزة».
يقع منتجع و�سبا طريان الإم��ارات وولغان
فايل بني حديقتني وطنيتني ويطل على
اجلبال الزرقاء العظيمة .وهو ال يبعد عن
�سيدين �سوى ثالث �ساعات بال�سيارة .وي�ضم

املنتجع ،احلائز على اعتماد عاملي يف موازنة
انبعاثات الكربون 40 ،جناح ًا يعد كل منها
فيال فاخرة م�ستقلة ،بالإ�ضافة �إىل مرافق
�سبا ذات م�ستوى عاملي ،تتوجها خدمات
طريان الإمارات املتفوقة عاملياً ،والتي منحتها
م�ؤ�س�سة  CAPAاال�ست�شارية املتخ�ص�صة
بالطريان وال�سياحة جائزة �أف�ضل ناقلة للعام
.2012
ويوفر املنتجع ل�ضيوفه عطلة متميزة من
خالل اخلدمات والأن�شطة املتنوعة ،مبا يف
ذلك اكت�شاف املنطقة املحيطة به ،والتجول
يف �أرج��اء املحمية الطبيعية برفقة مر�شد
�سياحي ال�ستك�شاف احلياة الربية الفريدة،
ورحالت ال�سفاري ب�سيارات الدفع الرباعي،
ورك��وب ال��دراج��ات ،وج��والت ا�ستطالعية
للمواقع الرتاثية وموطن ال�سكان الأ�صليني،
وركوب اخليل ،ومراقبة النجوم ،بالإ�ضافة
�إىل جوالت اللتقاط ال�صور.

�أنزلت �شركة «غرين هاو�س» للأدوات املكتبية �إىل
الأ�سواق م�صباح  LEDيولّد الكهرباء با�ستخدام
املاء وامللح فقط .وهو ال يحتاج
�إىل بطارية �أو �شحن ،فعند
�سكب م��اء مالح فيه،
تنتقل الأي��ون��ات من
ق�ضيب مغنيزيوم
اىل ق�ضيب كربون،
م���ول���دة ك��ه��رب��اء
ت�ضيء امل�صباح.
ي�����ول�����د ق�����ض��ي��ب
املغنيزيوم نحو 120
�ساعة من ال�ضوء ،ولكن
يجب �إب��دال املاء املـالح بعد ثمـاين �ساعـات من
اال�ستعمـال .ومع امل�صبـاح �شريط لت�شغيـل
�أجهزة .USB
تدوير
املالبس
املستعملة

ابتداء من �شباط
(فرباير) ،2013
بات يف ا�ستطاعة
زب���ائ���ن H&M
ال�سويدية التربع
مب��ـ�لاب�����س��ه��ـ��م
امل�ستعملة ،مهما
كانت ماركتها،
بت�سليمها اىل
متاجر ال�شركة املنت�شرة يف  48بلد ًا حول العامل.
وتتعاون ال�شركـة يف هـذه املبادرة مع منظمـة
 I: Collectاملتخ�ص�صة بجمع املالب�س امل�ستعملة
وتوزيعها على املحتاجني.
وتفيد � H&Mأن  95يف املئة من املالب�س التي
تنتهي يف املطامر ميكن �إعادة ارتدائها �أو �إعادة
ا�ستعمالها �أو تدويرها .وهي تهدف �إىل تخفي�ض
الأث��ر البيئي للمالب�س وحتقيق حلقة مغلقة
لألياف الأقم�شة.

نوافذ وشرفات تولد الكهرباء

بد�أت �شركة «�شارب» للإلكرتونيات بيع خاليا �شم�سية �شفافة ت�سمح ل�ضوء
ال�شم�س باملرور عربها فيما تو ّلد الكهرباء ،ما يتيح ا�ستعمالها يف البناء.
هذه الألواح ال�شم�سية اجلديدة ال حتتوي على الإطارات املعدنية امل�ستعملة
عادة يف الالقطات ال�شم�سية التي تركب على �سطوح املباين .وبد ًال من ذلك
تت�ألف من تركيبة زجاجية متعددة الطبقات بحيث ميكن ا�ستعمالها بدل
النوافذ وجوانب ال�شرفات ،متام ًا كالأجزاء الزجاجية العادية.
مير ال�ضوء عرب �شقوق بالغة ال�صغر يف اخلاليا ،فيدخل اىل الغرفة بالإ�ضافة
�إىل توليد الكهرباء.
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المكتبة الخضراء
التغير املناخي يف الوطن العربي :الحالة الفلسطينية
جورج كرزم� 64 .صفحة .مركز العمل التنموي ،رام الـله2012 ،

ISBN: 978 - 9950 333 03 1

ث��م��ة ح��اج��ة م��ا���س��ة
إ�ىل ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة
فل�سطينية لال�ستفادة
م��ن م�����ص��ادر الطاقة
املتجددة ،خ�صو�ص ًا
ال�شم�سية ،بهدف
التقليل من التبعية
الكاملة لأن��واع الوقود الأح��ف��وري التي يتحكم
االحتالل اال�سرئيلي بعملية تزويدها وت�سويقها،
وللم�ساهمة يف اجلهود العاملية ملكافحة تغري
املناخ .هذا ما تدعو إ�ليه درا�سة «التغري املناخي يف
الوطن العربي :احلالة الفل�سطينية» ،التي تعر�ض
التقلبات والتغريات املناخية يف املنطقة وت�أثرياتها
ال�سلبية ،آ�خذة فل�سطني كدرا�سة حالة حيث تت أ�ثر

الزراعة املحلية ب�شكل خا�ص ،ال �سيما مع تفاقم
اجلفاف ونهب االحتالل للمياه الفل�سطينية.
كما ت�شري إ�ىل تخلف إ��سرائيل يف جمال ا�ستغالل
الطاقـة ال�شم�سيـة التي تولد حالي ًا ،بح�سب
الدرا�سة 0.3 ،يف املئة من كهربائها .وحتذر من
خماطر �ضبابية الو�ضع النووي يف إ��سرائيل.
تدعو الدرا�سة اىل ت�أ�سي�س اقت�صاد فل�سطيني
�أخ�ضر حتى يف ظل االحتالل .وحتث على اعتماد
مبادئ العمارة اخل�ضراء ،والنقل امل�ستدام،
وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة وتوليدها من ال�شم�س
والرياح والنفايات ،واعتماد ا�سرتاتيجية لتخفيف
تلوث الهواء واحلد من تدهور الأرا�ضي .وتعر�ض
تطبيقات فل�سطينية ناجحة يف ا�ستخدام الطاقة
ال�شم�سية وطاقة الرياح.

أطلس الصحة واملناخ

Atlas of Health and climate. WHO and WMO. 68 pages. 2012

تت�أثر �صحة املاليني مبوجات اجلفاف والفي�ضانات والأعا�صري املتزايدة �شدة
وتكرار ًا .وت�سفر تقلبات املناخ والأح��وال اجلوية القا�سية عن تف�شي أ�وبئة
و أ�مرا�ض تودي بحياة ماليني الب�شر ،مثل ا إل�سهال واملالريا والتهاب ال�سحايا
وحمى ال�ضنك .هذا ما أ�و�ضحه « أ�طل�س ال�صحة واملناخ» ال�صادر عن منظمة
ال�صحة العاملية واملنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية ،الذي يورد �أمثلة على كيفية
حماية ال�صحة العامة من خالل اال�ستفادة من املعلومات املتعلقة ب�أحوال
الطق�س واملناخ.
وهو يربز ال�صالت القائمة بني ال�صحة واملناخ عن طريق اخلرائط واجلداول والر�سوم البيانية .وميكن
لتعزيز خدمات املناخ يف البلدان املتوطنة بالأمرا�ض �أن ي�ساعد على التنب�ؤ بتف�شي الأوبئة و�شدتها
ومدتها .وتو�ضح درا�سات احلالة املتوفرة يف الأطل�س فوائد التعاون بني خدمات الأر�صاد اجلوية
وخدمات الطوارئ واخلدمات ال�صحية يف إ�نقاذ ا ألرواح .وقد ُخف�ضت مث ًال أ�عداد الوفيات الناجمة
عن ا ألعا�صري يف بنغالد�ش من نحو  500أ�لف وفاة عام  1970إ�ىل  140أ�لف وفاة عام  1991و إ�ىل  3آ�الف
وفاة عام  .2007ويرجع كثري من الف�ضل يف ذلك �إىل حت�سني نظم الإنذار املبكر من املخاطر والت�أهب
ملواجهتها.
يحذر ا ألطل�س من أ�ن موجات احلر ال�شديد ،التي حتدث حالي ًا مبعدل مرة كل  20عام ًا ،قد تتكرر كل 5
إ�ىل � 10سنوات بحلول نهاية القرن .وال بد من إ�نذار كبار ال�سن م�سبق ًا ،علم ًا أ�نهم �سي�شكلون الفئة ا ألكرب
من املجتمع بحلول �سنة  2050وفق توقعات منظمة ال�صحة العاملية.

تغير املناخ :األسباب
والتأثيرات والحلول
Climate change: Causes,
Effects and Solutions

Julia Carabias, Mario Molina,
Jose Sarukhan. 198 pages.

Secretaria de Relaciones

Exteriores, Mexico, 2010

ISBN: 978 - 607 7874 19 5

يتناول كتاب «تغري امل��ن��اخ :الأ�سباب
والت�أثريات واحللول» الن�شاطات الب�شرية
امل�س�ؤولة عن حتفيز االح�ت�رار العاملي،
والنتائج التي بد�أت تظهر يف �أجزاء خمتلفة
من العامل مبا فيها املك�سيك ،والكلفة
االقت�صادية لتلك النتائج ،واالج��راءات
التي يجب اتخاذها على امل�ستويني العاملي
والوطني لتخفيف �أث��ر غ��ازات الدفيئة
الناجمة عن ال�صناعة والنقل وال�سلوكيات
الفردية ،و�آليات تكيف املجتمعات مع
التغريات املناخية .ويدعو امل�ؤلفون �إىل
عمل دويل عاجل ملواجهة هذه امل�شكلة
العاملية ،الفتني �إىل �أن الأجيال ال�سابقة مل
متلك املعرفة ب�أ�سباب االحتبا�س احلراري
التي ميلكها جيلنا ،ولن يتاح للأجيال
القادمة الوقت التخاذ االج���راءات التي
ميكن �أن نتخذها الآن ب�أدنى كلفة.
�شارك يف ت�أليف الكتاب ثالثة خرباء
مك�سيكيني ب��ارزي��ن ،هم وزي��رة البيئة
ال�سابقة الدكتورة جوليا كارابيا�س،
والدكتور ماريو مولينا احلائز جائزة نوبل
للكيمياء عام  ،1995والدكتور خو�سيه
�ساروخان رئي�س اللجنة الوطنية للتنوع
البيولوجي .وهم ركزوا على امل�ضاعفات
االقت�صادية واالجتماعية والقانونية
والأخالقية لتغري املناخ على امل�ستوى
العاملي.

تغير املناخ :من اقتصاد البيئة إلى ديبلوماسية املفاوضات
�سيد اخلويل� 280 .صفحة .جدة2012 ،

ا أل�سباب االقت�صادية للم�شاكل البيئية والت أ�ثري
ال�سلبي للتدهور البيئي على االقت�صاد،
وتطبيقات االقت�صاد الأخ�ضر لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،هي حم��ور اجل��زء الأول من كتاب
«تغري املناخ :من اقت�صاد البيئة إ�ىل ديبلوما�سية
لدارة البيئية
املفاو�ضات» .وفيه �شرح مف�صل ل إ
و�أهمية التعاون ال��دويل لتحقيقها ،مع عر�ض
مار�س 2013

التطور التاريخي لالجتماعات وامل ؤ�مترات الدولية
املتعلقة بتغري املناخ.
�أم��ا اجل��زء الثاين فيعر�ض توقعات م�ستقبل
املناخ ،وت�أثريات التغريات املناخية على النظم
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية .وي�شري إ�ىل
م�ستلزمات احلد من تغري املناخ والتكيف مع
ت�أثرياته ،مبا يف ذلك ال�ضرائب على الطاقة،

ع��ار���ض � ًا مقرتحات
ي���دور ح��ول��ه��ا ج��دل
دويل مثل �ضرائب
احل���دود و�ضرائب
الكربون وال�ضرائب
التمييزية للتغري
املناخي.
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المفكرة البيئية
آذار (مارس) 2013
Expo 2013

16 - 14

Gulf Environment Forum 2013

3/2 - 2/28

املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل حول �إدارة املياه
ومياه ال�صرف
ناندمباكام ،الهند.

www.eawater.com/expo

5/7 - 3/7

املعر�ض ال�صيني للطاقة النظيفة
بيجينغ ،ال�صني.

8-6

Renewable Energy World Conference
& & Expo India; Power-Gen India
Central Asia; Hydrovision India 2013

امل�ؤمتر الدويل لإعادة تدوير ال�سيارات
www.icm.ch

21 - 19

Americana 2013

املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتكنولوجيا البيئية
www.americana.org

يوم الغابات العاملي
يوم املياه العاملي

ثالثة م�ؤمترات متزامنة :امل�ؤمتر الدويل
للطاقة املتجددة ،وم�ؤمتر الطاقة يف �آ�سيا
الو�سطى ،وم�ؤمتر الطاقة املائية.
مومباي ،الهند.

www.hydrovisionindia.com

21

22

اليوم العاملي للتنوع البيولوجي

22

�شعاره «التعاون املائي» يف هذه ال�سنة الدولية
للمياه .2013
نيسان (أبريل) 2013

يوم ال�صحة العاملي

24

أيار (مايو) 2013

15 - 13

مونرتيال ،كندا.

22

يوم البيئة اخلليجي

www.cleanenergyexpochina.com

بروك�سل ،بلجيكا.

الريا�ض ،ال�سعودية.

www.gulfenvironmentforum.com

يوم الأر�ض

Clean Energy Expo China

IARC 2013

املنتدى واملعر�ض الدويل للبيئة والتنمية
امل�ستدامة اخلليجي

31 - 28

WasteTech-2013

معر�ض وم�ؤمتر �إدارة النفايات والتدوير
مو�سكو ،رو�سيا.

www.waste-tech.ru

31 - 29

Carbon Expo 2013

7

معر�ض وم�ؤمتر تكنولوجيا الكربون ومتويل
املبادرات املناخية
بر�شلونة� ،إ�سبانيا.

مو�ضوع هذه ال�سنة ارتفاع �ضغط الدم.

www.carbonexpo.com

ندوة زايد السنوية السادسة

االقتصاد األخضر :قصص نجاح من دول مجلس التعاون الخليجي
 9 - 8أيار (مايو)  ،2013جامعة الخليج العربي ،املنامة ،البحرين.

ينظمها كر�سي ال�شيخ زايد للبيئة يف جامعة اخلليج العربي بالتعاون مع املنتدى العربي للبيئة والتنمية
وم�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان.
هاتف )+973( 17239421 :فاك�س)+973( 17239552 :
email: mahamw@agu.edu.bh
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www.agu.edu.bh/archive/zayed_seminar.aspx

طرابلس
مؤتمر  LIB - DUNيف ليبيا
نحو طاقة مستدامة من الصحراء

تنظم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف
ليبيا ،بالتعاون مع �شبكة جامعة ديزرتك ،م�ؤمتر ًا
للطاقة املتجددة من  28اىل � 30أيلول (�سبتمرب)
 2013يف العا�صمة طرابل�س ،حتت �شعار «نحو
طاقة م�ستدامة من ال�صحراء».
ودعا رئي�س اللجنة املنظمة الربوف�سور �إبراهيم
�صالح الباحثني �إىل تقدمي �أوراقهم يف املحاور
الآتية :ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات والإدارة،
التكنولوجيات ،التطبيقات ،التمويل واال�ستثمار،
ال��ت��دري��ب وب��ن��اء ال��ق��درات ،تثقيف اجلمهور
والتوعية والقبول.
تر�سل امللخ�صـات �إىل  lib_dun@reaol.lyيف
موعده �أق�صاه �أول ني�سان (�أبريل) .2013
ي�صاحب امل�ؤمتر معر�ض يجمع �شركات متخ�ص�صة
تعر�ض �أحدث ما تو�صلت �إليه من تكنولوجيات
وخدمات الطاقة املتجددة وال�صناعات املتعلقة بها.
للحجزwww. reaol.ly :
هاتف)218+( 925349396 :
فاك�س)218+( 215634440 :
�ص.ب  ،13656طرابل�س ،ليبيا
info@lib-dun.ly
www.lib-dun.ly

دبي
مهرجان السياحة الخضراء

حتيي دائـرة ال�سياحة والت�سويق التجاري يف دبي
مهرجان «دبي لل�سياحة اخل�ضراء» يف ني�سان
(�أبريل) ،بهدف رفع م�ستويات الوعي ب�أهمية
احلفاظ على البيئة وتطوير ممار�سات اال�ستدامة
البيئية .و�سي�ضمن املهرجان فعاليات ون�شاطات
بيئية وترفيهية ،منها عرو�ض وم�سابقات بيئية،
ومعر�ض للمنتجات ال�صديقة للبيئة ،وور�ش عمل
لتعزيز الثقافة البيئية ،وترويج لو�سائل النقل
ال�صديقة للبيئة.
لندن
جائزة طاقة املستقبل

�أط��ل��ق جمل�س الطاقة العاملي «ج��ائ��زة طاقة
امل�ستقبل» لتقدير �أف�ضل الأوراق التي �ستقدم يف
م�ؤمتر الطاقة العاملي يف دايغو ،كوريا ،من  13اىل
 17ت�شرين الأول (�أكتوبر) .2013
ت�شمل اجلائزة �ست فئات هي حماور امل�ؤمتر الذي
�سيعقد حتت عنوان «ت�أمني طاقة امل�ستقبل
اليوم» .و�سوف يح�صل كل من الفائزين ال�ستة
على � 10آالف دوالر.
املوعد الأخري لإر�سال الأبحاث � 31آذار (مار�س)
 .2013ملزيد من املعلومات:

www.daegu2013.kr
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املكتبــة البيئيــة بالربيــد اىل عنوانــك اخلــا�ص يف اأي بلــد عربــي

لبنان 60‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 50 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

جملدات جملة
«البيئة والتنمية»

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 8‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 8 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

لبنان 6‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 6 :دوالرات

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات ﷲ
اال�سم
املدينة

ا�سم الكتاب

البلد

العنوان
�سندوق الربيد

الهاتف

عدد الن�سخ

ال�سعر االفرادي

املجموع

الرمز الربيدي

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجلد الواحد:
لبنان 100‚000 :لرية لبنانية
الدول العربية 100 :دوالر اأمريكي

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

لبنان 12‚000 :ل.ل.
خارج لبنان 12 :دوالر ًا

ح�شــم  ٪٢٠لأع�شــاء «املنتــدى العربي للبيئــة والتنميــة» وامل�شرتكني يف جملة «البيئة والتنمية»
املجمـوع العـام

{ نقد ًا { اأرفق لكم �سيك ًا م�سرفي ًا باملبلـغ
Master Card
{ بوا�سطة بطاقة االئتمانAmex :
التوقيع
التاريخ

Visa

Expiry Date

Card #

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد

ميكن طلب هذه املن�شورات من جملـة «البيئـة والتنميـة»  /املن�شورات التقنية
چﷲ
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Integrated solutions
from Petrofac
Petrofac is a leading international provider of
facilities solutions to the oil & gas industry.
For more information on Petrofac’s integrated
approach, or to find out how to be part of our future,
please visit our website.

www.petrofac.com

