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ملف خا�س
موؤتمر »�أفد«

عن �لب�صمة �لبيئية

بوابة مناخ الدوحة
هل تفتح �لطريق

�إىل �تفاقية ملزمة؟

Al-BiA WAl-TAnmiA EnvironmEnt & DEvElopmEnt, volumE 18, numbEr 178 - 179, January/FEbruary 2013 www.mectat.com.lb

ال�سـكان واال�ستهالك

في المنطقة العربية

هدية العدد
بو�صرت �جلريدة

�خل�صر�ء

م�ستقبل الطاقة يف ال�سعودية

بقلم خالد �ل�صليمان

�أرقام مذهلة من �لمحيط �إلى �لخليج
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هــذا ال�شهـــر

»البيئة والتنمية«، ابتداًء من هذا العدد، ت�سدر ر�سمياً عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية. ما كان 

واقع احلال منذ تاأ�سي�س املنتدى عام 2006، اأ�سبح واقعًا قانونيًا. ففي الجتماع الأخري ملجل�س اأمناء 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية قدم جنيب �سعب املجلة التي اأ�س�سها عام 1996 اىل املنتدى، لت�سبح 

اأية  عن  التقنية،  املن�سورات  اإنتاجها،  تتوىل  التي  العائلية  ال�سركة  وتنازلت  اأدواته.  اإحدى  قانونيًا 

حقوق مل�سلحة املنتدى.

والتنمية«. ويف حزيران  البيئة  ا�سم »منتدى  اأطلقت عليه  لقرائها  املجلة جتمعًا  اأن�ساأت  عام 2001 

)يونيو( 2006، التقت جماعة من قراء جملة »البيئة والتنمية« وكتابها وحمبيها يف بريوت، احتفاء 

العربي  العام  الراأي  حول  املجلة  ا�ستطالع  فيه  اأطلقنا  الذي  اللقاء،  ذلك  يف  العا�سر.  مولدها  بعيد 

والبيئة، توافق املجتمعون على تاأ�سي�س »املنتدى العربي للبيئة والتنمية«، كمنظمة اقليمية عربية 

ا�س، الذي رحل عنا يف اآذار )مار�س( املا�سي، و�سف املنتدى يف حينه  م�ستقلة. الدكتور حممد الق�سّ

باأنه »دعوة لبناء تنظيم عربي قادر على ح�سد طاقات النا�س وقدراتهم العلمية والتقنية للنهو�س 

مب�سوؤولياتهم جتاه البيئة وامل�ستقبل من الأقطار العربية جميعاً، والنهو�س كذلك بدور منا�سب يف 

�سوؤون البيئة العاملية«.  واأ�ساف الق�سا�س: »هذه دعوة من جملة »البيئة والتنمية« اىل خلق منرب 

بيئي �سعبي يجمع كل العرب ويحقق التعاون الإقليمي والدويل. واإذا كانت ولدة هذا املنرب مرتبطة 

مبجلة »البيئة والتنمية«، فمن الطبيعي اأن ت�سبح هي ل�سانه«.

»البيئة والتنمية« ا�س تتحقق.     ها هي و�سية الق�سّ
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غرّيوا الوقائع، تتغري الأرقام        

جنيب �شعب

ال�سكان وال�ستهالك وال�ستدامة

ب�شار زيتون يف املنطقة العربية 

وقائع واأرقام مذهلة يف بلدان اخلليج

ب�شام القنطار بوابة مناخ الدوحة  

هل تفتح الطريق اىل اتفاقية ملزمة؟

دور قطاع الأعمال يف اقت�ساد منخف�س الكربون

ندوة »اأفد« يف قمة الدوحة لتغري املناخ

خالد ال�شليمان م�ستقبل الطاقة يف ال�سعودية 

ا�شرتاتيجية للطاقة النظيفة واملتجددة

فرح العطيات كيف تلغى وزارة البيئة يف الأردن؟  

مربرات اأطلقتها احلكومة ورف�شها البيئيون

ماذا فعلت وزارة البيئة اللبنانية يف �سنتني؟

م�شاريع وت�شريعات حلماية البيئة

اإ�رشاقة عبا�س اإبل ال�سودان 

 حتتل املرتبة الثانية عامليًا من حيث العدد

عزة عبداملجيد النباتات الطبية يف �سيناء 

اإ�شراك املجتمع البدوي يف حمايتها

ال�سجرة املقلوبة

الباوباب �شجرة غريبة تنت�شر يف مدغ�شقر

 موؤمتر املنتدى العربي

راغدة حداد للبيئة والتنمية 2012 

تقلي�ص الب�شمة البيئية يدعم اقت�شادات العرب

ديربا زابارنكو منزل »�سفر طاقة« 

بيت اختباري ينتج الطاقة التي ي�شتهلكها
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لم تكن نتائج تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية حول الب�شمة البيئية 
يف البلدان العربية اأقل اإثارة لل�شدمة والقلق من �شورة القدم التي ت�شدرت 

غالف التقرير ومنرب املوؤمتر حيث مت تقدميه.

�شرقة  يعني  هذا  جتديده.  الطبيعية  اأنظمتهم  ت�شتطيع  ما  �شعفي  ي�شتهلكون  العرب 

مو�شوفة حلق االأجيال املقبلة يف احلياة، اإذ اأن برامج التنمية احلالية هي يف معظمها 

ا�شعافات اأولية تقوم على ا�شتنزاف املوارد املوجودة، من دون التخطيط اجلدي لرت�شيد 

اال�شتهالك اأو تنمية موارد بديلة. لقد بنينّ التقرير، باالأرقام والرباهني، اأننا نحتاج اىل 

العربية  الدول  بع�ص  مبعدل  النا�ص  جميع  ا�شتهلك  اذا  االأر�ص  بحجم  كواكب  �شبعة 

مثل  اجلميع  عا�ص  اذا  فقط  اأر�شية  كرة  ن�شف  اىل  حاجة  هناك  �شتكون  بينما  الغنية، 

منوذجًا  اليمن  اعتبار  ميكن  ال  ولكن  الفقرية.  العربية  الدول  من  وغريه  اليمن  �شكان 

اأقل  هو  وخدماتها  الطبيعة  موارد  من  اليمني  املواطن  عليه  يح�شل  ما  اإن  اإذ  يحتذى، 

بكثري من احلد االأدنى املطلوب حلياة الئقة توؤمن كرامة االن�شان. يف املقابل، ي�شكل 

عامل  اأ�شار  وقد  املحدودة.  الطبيعة  اإمكانات  على  �شغطًا  اأخرى  مناطق  يف  اال�شراف 

االجتماع العربي ابن خلدون قبل 650 عامًا اىل اأن التطور الب�شري حمكوم مبحدوديات 

الطبيعة. �شحيح اأن اجلهد االن�شاين واالبتكار والتقدم التكنولوجي ت�شتطيع حت�شني 

فر�ص ا�شتفادة االن�شان من املوارد، اإال اأن لهذا حدودًا يجب احرتامها.

االأنظمة  قدرات  مع  يتنا�شب  مبا  للنمو  حدود  و�شع  اىل  التقرير  دعوة  على  جوابًا 

هو  النمو  م�شتويات  تقرير  اأن  امل�شوؤولني  اأحد  ق  علنّ والتجدد،  التحمل  على  الطبيعية 

العمال  ماليني  ا�شتقدام  اىل  يحتاج  مقررة  برامج  تنفيذ  كان  فاإذا  للدول.  �شيادي  حق 

من  بد  فال  املتوافرة،  املحلية  املوارد  وا�شتنزاف  واملعدات  املواد  وا�شترياد  اخلارج  من 

هذا اخليار لتنفيذ اخلطط املقررة. غري اأن تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية يقرع 

اىل  توؤدي  كانت  اإذا  نف�شها  التنمية  بخطط  النظر  اإعادة  اىل  يدعو  اإذ  اخلطر،  ناقو�ص 

تق�شي  تنمية  من  جدوى  فال  التجدد.  على  الطبيعة  قدرة  من  واحلد  املوارد  ا�شتنزاف 

على راأ�ص املال الطبيعي، اأي على العنا�شر االأ�شا�شية للنمو.

راأي اآخر �شكك ببع�ص اأرقام التقرير، م�شريًا اىل اأن ق�شمًا من الب�شائع التي ي�شتوردها 

اإعادة ت�شديره، بينما  البلدان العربية الذي يحمل ب�شمة بيئية مرتفعة جدًا يتم  اأحد 

مت ح�شابه يف التقرير يف خانة البلد املعني. وقد اأجرى موؤلفو التقرير مراجعة جلميع 

�شاحب  اقرتح  ما  وفق  االأرقام  كل  تعديل  االعتبار  يف  اأخذوا  اإذا  اأنه  فوجدوا  االأرقام، 

االعرتا�ص، يبقى البلد املعني يف املرتبة نف�شها، مع تعديل طفيف يف االأرقام. امل�شكلة 

املوارد  اإدارة  �شوء  معاجلة  يف  بل  وطرحًا،  جمعًا  االأرقام  بع�ص  تعديل  يف  لي�شت 

االأرقام  تتبدل  الوقائع  تعالج  فحني  االأرقام.  تعك�شها  التي  املرتدية  البيئية  واالأو�شاع 

تلقائيًا، والعك�ص لي�ص �شحيحًا، اإذ ال ميكن حت�شني الواقع من خالل التالعب باالأرقام.

مل  ملاذا  املوؤمتر.  منرب  �شدر  ويف  التقرير  غالف  على  القدم  �شورة  البع�ص  وا�شتنكر 

يديه،  على  ولي�ص  قدميه  على  مي�شي  االن�شان  ان  ت�شاءلوا.  اإبهام،  ب�شمة  ت�شتخدموا 

قر�ص  ت�شديد  عن  العجز  حول  مو�شوعنا  كان  لو  باالأر�ص.  يربطه  ما  اأكرث  هي  والقدم 

مايل من م�شرف، لكنا اخرتنا ب�شمة اإبهام. فحني نح�شل على قر�ص مايل، نوقع اأو 

نب�شم باإبهامنا. واإذا عجزنا عن ت�شديد هذا القر�ص، نلجاأ اىل تاأجيل اال�شتحقاق عن 

طريق قر�ص بديل، اأو تغطي احلكومات اإفال�شها بطبع اأوراق مالية اإ�شافية. اأما حني 

بهذا  املوارد.  مبوجبه  ن�شتدين  الذي  القر�ص  باأقدامنا  نوقع  فنحن  الطبيعة،  ن�شتنزف 

هواء  طبع  من  املركزية  وامل�شارف  احلكومات  تتمكن  ولن  املقبلة،  االأجيال  حق  ن�شرق 

وماء وتراب لت�شديد تفلي�شة الطبيعة.

تتمتع الدول العربية بتنوع يف املوارد الب�شرية والطبيعية ميكن ا�شتغالله لتاأمني البقاء 

حتى  وتنميتها.  املوارد  ا�شتخدام  وتر�شيد  االإقليمي  التعاون  طريق  عن  وذلك  والنمو، 

هم يفيقون. ذلك الوقت، �شتبقى ب�شمة القدم مرفوعة يف وجه م�شتنزيف املوارد، لعلنّ
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�ص. ب.  54٧4 - 113 بريوت 2040  ـ 1103، لبنان  
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جملة عربية �سهرية ت�سدر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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اأطلعتنا جملة »البيئة والتنمية« يف عدد ت�سرين الأول )اأكتوبر( 2012 على 

خ�سراء  مدار�س  نا�سئتنا  مدار�س  من  جتعل  طبقت  ما  اإذا  اأفكار  جمموعة 

�سديقة للبيئة.

اللغوي  التكوين  لتلقي  الطفل  يلجه  ف�ساء  اأول  معلوم،  هو  كما  واملدر�سة، 

والعلمي. واإذا ما وجد نف�سه يتعلم و�سط ف�ساء اأخ�سر م�ستدام، فهذا يجعل 

امل�ساألة البيئية مطروحة يف ذهنه منذ �سن مبكرة، اأي من بداية التعلم.

مبادئ  وتلقنه  بالبيئة  العناية  روح  الطفل  يف  تغر�س  اخل�سراء  املدر�سة 

ال�ستدامة، وذلك عن طريق:

• زرع ثقافة اإعادة التدوير يف نف�سه، عن طريق حتفيزه وتعويده على و�سع 
الف�سالت القابلة لإعادة الت�سنيع يف م�ستوعبات خا�سة بها.

• حثه على القت�ساد يف املوارد كاملياه والطاقة. واإن�ساء �سرطة طالبية فكرة 
رائعة، فهي جتعل الطالب يراقبون بع�سهم بع�سًا مما يخلق لديهم نوعًا من 

املراقبة الذاتية لل�سلوك.

ا�ستعمال  اأو  كامل�سي  نظيفة،  نقل  و�سائل  على  الإمكان  قدر  يعتمد  جعله   •
الدراجة الهوائية للحد من تلوث الهواء.

املال  يوفر  مما  املدر�سية،  املواد  ا�ستعمال  يف  تق�سفي  �سلوك  على  تعويده   •
ويقلل من الف�سالت.

• هذا اإ�سافة اىل النوادي البيئية التي من �ساأنها �سقل اأفكار الطفل وتاأهيله 
تاأهياًل �سليمًا ملمار�سة الأن�سطة البيئية داخل املدر�سة.

بهذه الأفكار �ست�سبح املدر�سة اأكادميية بيئية تلقن الطفل مبادئ القت�ساد 

وي�سمن  البيئة  على  يحافظ  اقت�ساد  لتطبيق  موؤهاًل  وجتعله  الأخ�سر 

الإ�ستدامة.

له  ال�سعوب  حتم�س  مدى  على  يعتمد  القت�ساد  هذا  تطبيق  يف  فالنجاح 

واإميانها بجدواه. وما علينا الآن هو اإعداد جيل ذي �سلوك اأخ�سر وفكر اأخ�سر 

جاهز لإر�ساء اقت�ساد اأخ�سر، اإذ ل �سبيل للتقدم والرفاه من دون ا�ستدامة، 

ولتكن املدر�سة نقطة البداية.

فريق املنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( مع املتحدثني الذين �شاركوا يف موؤمتر »اأفد« حول خيارات البقاء 

والب�شمة البيئية يف البلدان العربية، الذي عقد يف بريوت يف 29 – 30 ت�شرين الثاين )نوفمرب( 2012

�سفيان املقراين  )تون�س(

املوجة ال�ساد�سة: كفاءة املوارد 

والتكنولوجيا النظيفة

اأمواج كوندراتييف )Kondratiev Waves(، التي �شميت با�شم 

الرائدة  ال�شناعات  نه�شة  ت�شف  ال�شهري،  الرو�شي  االقت�شادي 

و�شقوطها. هناك خم�ص اأمواج حتى االآن، هي: الثورة ال�شناعية، 

وع�شر البخار، وع�شر الفوالذ، وع�شر النفط، وع�شر تكنولوجيا 

يف  اخلام�شة  املوجة  اأن  املحللني  بع�ص  ويفرت�ص  املعلومات. 

اأفول، فيبقى ال�شوؤال: ماذا �شتكون املوجة ال�شاد�شة؟

برادفيلد  جيم�ص  الدكتور  لكن  التوقعات.  من  الكثري  هناك 

�شتكون  اأنها  يتوقع  ال�شاد�شة«،  »املوجة  كتاب  موؤلف  مودي، 

ننتقل  »اإننا  يقول:  النظيفة.  والتكنولوجيا  املوارد  كفاءة  موجة 

الوافرة والرخي�شة، اىل  املوارد  من منط قدمي حيث كنا نح�شد 

زمن ندير فيه املوارد التي اأ�شبحت نادرة وقيمة«.

كفاءة  يجعل  ما  وهذا  الطاقة.  هي  قيمة  االأكرث  مواردنا  واإحدى 

الطاقة من اأهم مكونات املوجة اجلديدة. وقد ال يكون هناك وقت 

اأف�شل من احلا�شر لال�شتثمار يف م�شروع اأو �شركة لكفاءة الطاقة.

تروي ريغلي

مدير �رشكة Enigin.com للطاقة الكفوءة لندن، بريطانيا

الظلمة ال�سم�سية
يف ظهر البيدر

ي�شلكون  الذين  االأ�شخا�ص  من  اأنا 

قد  وها  با�شتمرار.  البيدر  ظهر  طريق 

حل ال�شتاء، فق�شرت النهارات وطالت 

مع  الظلمة  من  اأعاين  وعدت  الليايل، 

الطريق،  هذه  ي�شلكون  الذين  جميع 

بعد اإزالة وحدات االإنارة بالطاقة ال�شم�شية والرياحية التي كانت 

مركبة على االأعمدة.

كانون  )عدد  الهام  املو�شوع  هذا  بطرحها  جملتكم  اأح�شنت  لقد 

االأول / دي�شمرب 2012(. فعاًل، كيف تزال هذه االأنوار يف وقت 

تتجه معظم دول العامل اإىل ا�شتعمال الطاقة املتجددة، علمًا اأننا 

باأم�ص احلاجة اإليها على هذه الطريق اخلطرة ومع االنقطاعات 

امل�شتمرة يف التيار. يا للغرابة!

داين قبالن،  زحلة، لبنان

مدار�س خ�سراء: فكر اأخ�سر،

�سلوك اأخ�سر، جيل اأخ�سر
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خميم للرعاة قرب النيل الأبي�ض

ال�سودان

اتفاق المزارعين والرعاة

يلحق رعي الما�صية دماراً بالمحا�صيل في 

الكثير من مناطق ال�صودان، ما يغّذي التوترات 

المتوا�صلة بين المزارعين والرعاة المتناف�صين 

على الموارد الطبيعية النادرة.

وُتهاجر قطعان الما�صية والجمال جنوبًا طلبًا 

للرعي والمياه في الفترة ذاتها التي يبا�صر 

فيها المزارعون ح�صاد محا�صيلهم من الذرة 

البي�صاء والدخن. وفي الما�صي البعيد، اأر�صت 

المجموعات الع�صائرية اتفاقًا حول فترات 

ال�صماح بتحرك القطعان، لمراعاة الفترات التي 

ي�صتكمل فيها المزارعون اأعمال الح�صاد. لكن 

التغيرات البيئية والمناخية دفعت اأخيراً اإلى 

بدء تحرك القطعان مبكراً. وفي وقت بداأت 

مجموعات رعاة الما�صية تت�صلح، ما فاقم 

خطورة الم�صكلة، باعتبار اأن ال�صالح قد ي�صبح 

اأعلى �صوتًا من التراث التقليدي المتبع منذ 

القدم.

لكن م�صروعًا جديداً من تمويل »�صندوق دارفور 

لل�صالم واال�صتقرار« نجح في تحقيق تعاي�ش 

�صلمي بين المزارعين ورعاة الما�صية خالل 

موا�صم الزرع في منطقة كبكابية. وي�صعى 

الم�صروع الذي تنفذه منظمة االأمم المتحدة 

لالأغذية والزراعة )فاو( اإلى دعم لجان التفاو�ش 

المحلية حول اال�صتخدام الم�صترك لالأرا�صي 

خالل اأ�صهر الح�صاد وبعدها.

وتتاألف لجنة الو�صطاء من زعماء القبائل 

المحلية وممثلي المزارعين ومجموعات رعاة 

الما�صية. وين�ش االتفاق على تعهد رعاة 

الما�صية االمتناع عن تحريك قطعانهم الى ما 

بعد الح�صاد، وفي المقابل �صي�صبح في اإمكانهم 

رعي الما�صية في الحقول على المخلفات 

الزراعية.

الإمارات

»�سم�س 1« اأكبر م�سروع من نوعه في ال�سرق الأو�سط

م�صروع »�صم�ش1« للطاقة ال�صم�صية 

املركزة يف اأبوظبي، الذي يغطي رقعة 

�صحراوية نائية تعادل م�صاحة 300 ملعب 

كرة قدم، هو اأول م�صروع �صم�صي كبري 

ينجز يف هذا البلد الغني بالنفط، واالأكرب من 

نوعه يف ال�صرق االأو�صط. و�صتبلغ قدرته 

100 ميغاواط متد 20 األف منزل بالكهرباء.

وقال �صلطان اأحمد اجلابر، رئي�ش جمل�ش 

اإدارة �صركة »م�صدر«، وهي امل�صتثمر 

الرئي�صي يف امل�صروع: »نعتقد اأن الطاقة 

ال�صم�صية �صتكون م�صاهمًا رئي�صيًا يف 

تلبية احتياجاتنا«.

باحثون في ُعمان: ورق النخيل ينظف المياه الملوثة

اكت�صف علماء ُعمانيون طريقة ال�صتعمال ورق النخيل في اإزالة مخلفات االأدوية من نفايات 

الم�صت�صفيات ال�صائلة، التي ال ت�صتطيع غالبية محطات معالجة مياه ال�صرف التعامل معها. واأكد 

كيميائيون في جامعة ال�صلطان قابو�ش اأن ورق النخيل المعالج بحم�ش الكبريتيك على درجات 

حرارة مرتفعة جداً يمكن اأن ينقي المياه ال�صديدة التلوث بفعالية كبيرة ت�صمح با�صتعمالها للري.

ال�سعودية

طاقة من  النفايات

اأكد خبراء اأن اال�ستثمار في النفايات في ال�سعودية 

�سنويًا  ريال  بليون   40 �سيوّفر  طاقة  الى  وتحويلها 

م�سكلة  اأن  معتبرين  دوالر(،  بليون   11 )نحو 

اال�ستفادة  عدم  في  تتمثل  المملكة  في  النفايات 

هناك  اأن  الى  واأ�ساروا  طاقة.  الى  وتحويلها  منها 

اأول  تنفيذ  اأجل  من  ال�سعودية  في  جادة  درا�سات 

لتحويل  االأو�سط  ال�سرق  في  نوعه  من  م�سروع 

تقنية  با�ستخدام  كهربائية  طاقة  الى  النفايات 

واليابان  ماليزيا  في  الحال  هي  كما  البالزما، 

بتكاليف  واألمانيا،  وفرن�سا  المتحدة  والواليات 

مليون   500 )نحو  ريال  بليون   1.8 بنحو  تقدر 

دوالر(. و�سيعمل الم�سروع على تحويل 3000 طن 

من النفايات يوميًا الى 120 ميغاواط من الكهرباء.

الأردن

ال�سخانات ال�سم�سية اإلزامية للمباني

تراخي�ص  اإ�سدار  عدم  االأردنية  احلكومة  قررت 

ب�سخانات  املباين  تزويد  ب�سرط  اإال  جديدة  بناء 

�سم�سية، على اأن يبداأ تطبيق القرار مطلع ني�سان 

)اأبريل( 2013 ليغطي ال�سقق مب�ساحة تفوق 150 

واملباين  مرت   100 تفوق  مب�ساحة  واملكاتب  مرتًا 

امل�ستقلة مب�ساحة تفوق 250 مرتًا.

املهند�ص  االأردين  الطاقة  بحوث  مركز  ملدير  ووفقًا 

ت�سم�ص  بفرتة  االأردن  يتمتع  العزام،  �سالح 

الطاقة  ال�سنة. واإ�سافة اىل  ت�سل اىل 300 يوم يف 

ال�سم�سية، فاإن �سرعات الرياح عالية يف كثري من 

يف  الثانية  يف  اأمتار  �سبعة  اىل  وت�سل  املناطق 

من  لال�ستفادة  اإمكانات  يتيح  مما  املواقع،  بع�ص 

هذا امل�سدر اأي�سًا لتوليد الكهرباء.



11چهللايناير/فرباير 2013

وكان �صكان من المنطقة المجاورة للبحيرتين اأكدوا للباحثين اأن 

�صظايا معدنية تباع منذ �صهر تموز )يوليو( 2012. وعلى اأثر ذلك 

انطلقت اأ�صغال التنقيب بوا�صطة �صور االأقمار اال�صطناعية ومعدات 

ك�صف المعادن. فعثر اأفراد الفريق العلمي على اأجزاء من النيازك 

محفوظة بين طبقات ر�صوبية.

وتقول االأ�صطورة اإن مياه بحيرتي اإ�صلي وتي�صليت عبارة عن دموع 

عا�صقين من قبيلتين متعاديتين حالت العداوة دون زواجهما. 

وتعني كلمة »اإ�صلي« العري�ش باللغة االأمازيغية، وتعني كلمة 

»تي�صليت« العرو�ش.

البيئــة يف �شهــر

حازت »االإمارات لل�صحن الجوي« التابعة لطيران االإمارات لقب »ناقلة العام لل�صحن 

الجوي« للمرة ال�صاد�صة �صمن جوائز مجلة »غلوبال فرايت« للعام 2012 التي قدمت 

موؤخراً في لندن. وتكرم هذه الجوائز ال�صنوية الجودة والتميز في قطاع ال�صحن الجوي.

وتفوقت ذراع ال�صحن التابعة لطيران االإمارات على خم�ش ناقالت مناف�صة على هذا اللقب، 

وهي: بريت�ش اإيرويز، وورلد كارغو، كارغولوك�ش لوفتهانزا كارغو، اإير فران�ش / كي اإل اإم 

كارغو، وفيرجن اأتالنتك كارغو.

وتمنح جائزة »ناقلة العام لل�صحن« بناء على ت�صويت القراء، حيث يطلب الموقع 

ال�صبكي لن�صرة لويدز Lloyds Loading list.com من عمالء ووكالء ال�صحن عبر العالم 

اختيار ناقلتهم المف�صلة التي قدمت اأف�صل خدمات طوال ال�صنة. وخالل ال�صنة المالية 

2012/2011، حققت االإمارات لل�صحن الجوي، على عك�ش ما ت�صهده ال�صناعة عالميًا، نمواً 

في عائداتها بن�صبة 8.4 في المئة عن ال�صنة ال�صابقة لتبلغ 2.6 بليون دوالر، وذلك نتيجة 

زيادة الكميات التي نقلتها، ونمو ح�صيلة ال�صحن بن�صبة 5.4 في المئة. وبينما تراجعت 

�صحنات العديد من الناقالت العالمية، ارتفعت الكميات التي نقلتها االإمارات لل�صحن 

الجوي بن�صبة 1.7 في المئة الى 1.79 مليون طن.

»الإمارات لل�سحن الجوي« ناقلة العام 2012

العراق

محافظات الجنوب تطالب بمياهها

ا�ستمرار  من  العراق  جنوب  حمافظات  حذرت 

املائية  ح�س�سها  بتجاوز  اأخرى  حمافظات 

اأرا�سيها  لري  والفرات  دجلة  نهري  من  املخ�س�سة 

اىل  مي�سان  حمافظة  جمل�ص  واأ�سار  الزراعية. 

كارثة بيئية حمتملة يف املحافظة نتيجة �سح مياه 

نهر دجلة ب�سبب جتاوز حمافظتي وا�سط وذي قار 

ح�س�سهما املائية.

املوارد  وزارة  الب�سرة  حمافظة  نواب  وطالب 

الب�سرة من مياه نهري دجلة  املائية بزيادة ح�سة 

ال�ساعد  امللحي  الل�سان  اأثر  ومعاجلة  والفرات، 

الوا�سلة. العذبة  املياه  قلة  ب�سبب  العرب  �سط  يف 

اإن�ساء  رف�ست  العراقية  املائية  املوارد  وزارة  وكانت 

املحافظة  جمل�ص  اأقره  العرب،  �سط  على  �سد 

للحفاظ على ن�سب املياه املتدفقة من البحر، اإ�سافة 

اىل تخزين املياه العذبة التي ت�سل من حمافظات 

ال�سمال من نهري دجلة والفرات.

ن�ساط بركاني قبالة اليمن
اليمن.  غرب  البحري  الربكاين  الن�ساط  ارتفع 

و�سجلت مئات الهزات االأر�سية جنوب جزر الزبري 

يف  �سهدت  التي  املنطقة  وهي  االأحمر،  البحر  يف 

كانون االأول )دي�سمرب( 2011 ن�ساطًا بركانيًا متثل 

بت�ساعد اأدخنة، علمًا اأن الن�ساط الربكاين االأقوى 

اأيلول )�سبتمرب( 2007 يف جزيرة جبل  �سجل يف 

الطري اليمنية يف البحر االأحمر.

بحيرتان نيزكيتان في المغرب

�شظية من النيزك بحرية اإ�شلي

الرباط  ـ من حممد التفراوتي

في عمق االأطل�ش الكبير بحيرتان جميلتان في اإقليم الرا�صيدية 

جنوب �صرق المغرب، ُن�صجت روايات واأ�صاطير عن �صبب تكونهما. 

واأخيراً اأكدت اأبحاث فريق من العلماء في جامعة ابن زهر في اأكادير 

اأن البحيرتين اإ�صلي وتي�صليت نتجتا من �صقوط نيزكين قبل نحو 

40 األف �صنة، وبالتالي هما اأول فوهتين نيزكيتين مكت�صفتين في 

المغرب. ويبلغ قطر اإ�صلي 1500 متر وعمقها 75 متراً وقطر تي�صليت 

100 متر وعمقها 26 متراً.
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يف منا�صبة اليوم العاملي للجبال يف 11 

كانون االأول )دي�صمرب( 2012، نظمت 

جمعية درب اجلبل اللبناين موؤمتراً 

حول االإدارة امل�صتدامة لالأرا�صي 

اجلبلية، ورحلة م�صي على م�صارات 

درب اجلبل اللبناين. 

وُتعنى اجلمعية بال�صياحة البيئية 

على درب للم�صي يف الطبيعة اجلبلية 

ميتد من بلدة القبيات �صمااًل اإىل بلدة 

مرجعيون جنوبًا مروراً بـ75 بلدة 

وقرية. ويبلغ طول الدرب 440 كيلومرتاً 

على ارتفاع يرتاوح بني 600 و2000 

مرت عن �صطح البحر، وتنت�صر عليه 

بيوت ال�صيافة التي ت�صتقبل رواد 

امل�صي للنوم والع�صاء والفطور. وهناك 

مر�صدون حمليون يواكبون امل�صاة على 

امتداد الدرب.

البيئــة يف �شهــر

م�شاة على درب اجلبل اللبناين

يف بلدة ب�شكنتا بق�شاء املنت،

واأمامهم جبل �شنني،

 يف اليوم العاملي للجبال

اليوم العاملي للجبال

على درب اجلبل اللبناين
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البيئــة يف �شهــر
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القرية العائدة من تحت الماء، و�شورة لها من الما�شي المزدهر

قرية غارقة في الأرجنتين تظهر بعد 25 عامًا

اأن�صئت قبل نحو 90 �صنة قرية �صياحية يف 

االأرجنتني ا�صمها فيال اإبيكوين على �صاطئ 

اإبيكوين الغو، وهي بحرية ماحلة على 

بعد 600 كيلومرت جنوب غرب العا�صمة 

بوين�ش اآير�ش. وتعترب هذه البحرية مثل 

معظم البحريات اجلبلية االأخرى، با�صتثناء 

فارق مهم، هو اأن م�صتويات االأمالح فيها 

مرتفعة جداً، اإذ حتتل املرتبة الثانية بعد 

البحر امليت. وقد ا�صتهرت طوال قرون 

كمركز �صياحي عالجي حلاالت االكتئاب 

والروماتيزم واالأمرا�ش اجللدية وفقر الدم 

وال�صكري.

وحتولت فيال اإبيكوين من قرية جبلية 

هادئة اىل منتجع �صياحي حافل بالن�صاط. 

وتدفق اإليها ال�صياح من اأنحاء اأمريكا 

اجلنوبية والعامل. ويف ال�صتينات كان 

يتوافد عليها اأكرث من 25 األف �صائح �صنويًا 

لال�صرتخاء وال�صباحة يف مياهها املاحلة.

لكن اأحوال الطق�ش �صهدت تغريات م�صتمرة 

اأدت اىل هطول االأمطار بكثافة على التالل 

املحيطة. ودام االأمر ل�صنوات، ما ت�صبب 

يف ارتفاع من�صوب املياه يف البحرية ب�صكل 

غري اعتيادي، وتدفقها من خالل ال�صدود 

ال�صخرية يف 10 ت�صرين الثاين )نوفمرب( 

1985 لتغمر اأجزاء كبرية من القرية. 

وبحلول عام 1993 وا�صل الطوفان البطيء 

زحفه نحو القرية حتى دفنها حتت 10 

اأمتار من املياه.

ومنذ العام 2009 انقلبت اأحوال الطق�ش، 

وعادت اىل طبيعتها ال�صابقة، وبداأت املياه 

يف االنح�صار، حتى برزت فيال اإبيكوين اىل 

ال�صطح موؤخراً. ولكن مل يعد اليها من 

�صكانها الذين هجروها اإال رجل عجوز هو 

اليوم املقيم الوحيد فيها.

البيئــة يف �شهــر

نانت عا�سمة اأوروبا الخ�سراء

منحت املفو�صية االأوروبية مدينة نانت يف غرب فرن�صا لقب »عا�صمة اأوروبا 

اخل�صراء« ل�صنة 2013، الذي مينح تكرميًا للممار�صات املراعية للبيئة، خ�صو�صًا 

يف ما يتعلق بالنقل امل�صتدام وامل�صاحات اخل�صراء وتر�صيد ا�صتهالك املياه ومكافحة 

تغري املناخ العاملي. 

ونالت خم�ش مدن هذا اللقب، وهي ا�صتوكهومل عام 2010، وهامبورغ عام 2011، 

وفيتوريا ـ غا�صتايز عام 2012. و�صيمنح اللقب اىل كوبنهاغن �صنة 2014.

ال�سويد

�سكوى من قلة النفايات

لي�ص  اأنه  وهي  معتادة  غري  م�سكلة  ال�سويد  تواجه 

تقليد  ال�سويد  ويف  القمامة.  من  يكفي  ما  لديها 

اإنها  حتى  وحرقها،  القمامة  تدوير  الإعادة  عريق 

القمامة  حتويل  حمارق  من  الكثري  متلك  اأ�سبحت 

القمامة  من  يكفي  ما  لديها  يعد  ومل  طاقة  اىل 

للقمامة  م�ستورد  اأكرب  واأ�سبحت  الطلب.  لتلبية 

يف اأوروبا، خ�سو�سًا من الرنوج.

التي  الوحيدة  االأوروبية  الدولة  ال�سويد  ولي�ست 

تفعل  وهولندا  وبلجيكا  فاأملانيا  القمامة،  ت�ستورد 

ال�سيء نف�سه. وتعمل دول االحتاد االأوروبي على 

بقيود  التزامًا  املكبات  من  للتخل�ص  �سبل  اإيجاد 

اأكرث �سرامة فر�سها االحتاد يف قانون عام 2008.

الوليات المتحدة

م�سابقة للقب�س على الأفاعي

يف  م�سابقة  عن  فلوريدا  والية  �سلطات  اأعلنت 

 2013 )فرباير(  و�سباط  )يناير(  الثاين  كانون 

للقب�ص على اأكرب عدد من اأفاعي االأ�سلة يف متنزه 

»ايفريغليدز« الوطني.

مقلق،  واقع  املاألوف  عن  اخلارجة  امل�سابقة  ووراء 

التي  البورمية  االأ�سلة  الأفاعي  كبري  تكاثر  وهو 

يف  ويطلقونها  اأمريكيون  جامعون  ي�ستوردها 

بيئيًا  نظامًا  يهدد  ما  اإليه،  تت�سلل  اأنها  اأو  املتنزه، 

كبرية  االأفاعي  وهذه  العامل.  يف  نوعه  من  فريدًا 

تعد  التي  االأمريكية  التما�سيح  حتى  وتهاجم  جدًا 

رمزًا لهذه املتنزه.
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ا�صتخدم 15 نحاتًا نيباليًا طنًا ون�صف طن 

من النفايات املجموعة من جبل اإيفر�صت 

وابتكروا منها 75 عماًل فنيًا. وا�صتخدموا 

قوارير اأوك�صيجني فارغة وعلب طعام 

وخيامًا ممزقة وحبااًل وكالبات واأحذية 

و�صالمل معدنية ملتوية وحقائب من 

البال�صتيك األقاها مت�صلقون على مر عقود 

على منحدرات اأعلى جبل يف العامل. وقدمت 

املنحوتات يف معر�ش اأقيم يف العا�صمة 

النيبالية كامتندو بهدف توعية النا�ش على 

�صرورة احلفاظ على نظافة قمة اإيفر�صت.

وقد ت�صلق نحو 4000 �صخ�ش جبل 

اإيفر�صت الذي ي�صل ارتفاعه اىل 8850 مرتاً 

منذ ت�صلقه للمرة االأوىل النيوزيلندي 

اإدموند هيالري ورفيقه تينزينج نورجاي 

عام 1953.

نفايات اإيفر�ست اأعمال فنية

بولندا

�سيادو العنبر

�سواطئ  على  البحر  يلفظ  اخلريف،  عوا�سف  مع 

هو  غابرة،  اأزمنة  اىل  يعود  كنزًا  بولندا  �سمال 

ت�سنع  الذي  البلطيق«  »ذهب  بـ  املعروف  العنرب 

منه احللي والقطع الفنية. ويف �سهر كانون االأول 

�سـواطئ  على  العنرب  �سيـادو  يكرث  )دي�سمرب( 

رياح  بها  تع�سف  التي  الرملية  البلطيق  بحـر 

ال�سمغ  هذا  قطع  فتتكد�ص  �سرقية،  ـ  �سمالية 

النباتي املتحجر العائد اىل 40 مليون �سنة.

منازع  دون  من  البولندية  غدان�سك  باتت  وقد 

�سرق  ميكو�سيفو،  ويف  العاملية.  العنرب  عا�سمة 

غدان�سك، ي�سكل مت�سيط ال�ساطئ بعد العوا�سف 

تقليدًا  البلطيق«  »ذهب  حبيبات  على  للعثور 

العنرب  غرام  �سعر  ويبداأ  ال�سنني.  اآالف  اىل  يعود 

القطع  على  خ�سو�سًا  طلب  وثمة  يورو.  بع�سرة 

العنرب  اأ�سل  اأن  علمًا  ح�سرات،  اأجزاء  حتوي  التي 

يعرف  ما  تغطي  كانت  �سنوبرية  غابات  اىل  يعود 

الذي  ال�سمغ  وكان  ا�سكندينافيا،  ببلدان  االآن 

القرون  عرب  يتحجر  االأ�سجار  جذوع  من  ير�سح 

ويجرفه البحر.

وداعًا »نيوزويك« المطبوعة

قبل �صهرين من االحتفال بالذكرى الثمانني 

ل�صدورها، ودعت جملة »نيوزويك« 

االأمريكية يف االأ�صبوع االأخري من كانون االأول 

)دي�صمرب( 2012 قراء ن�صختها املطبوعة. 

واختارت رمزاً معرباً جداً لعددها االأخري، 

هو ثالث كلمات: »اآخر عدد مطبوع« 

ت�صبقها االإ�صارة # التي ت�صتخدم يف موقع 

»تويرت«. وتعك�ش هذه اال�صارة االأهمية 

املتزايدة لالنرتنت كم�صدر للمعلومات يف 

ال�صنوات االأخرية، ما ت�صبب بو�صع �صعب 

جداً لل�صحافة املكتوبة وخ�صو�صًا يف عائدات 

االإعالنات.

وتعليقًا على انتهاء احلقبة، دونت رئي�صة 

حترير املجلة تينا براون على »تويرت«: »اأمر 

لطيف ومرير! متنوا لنا التوفيق!« 

وقد اأ�صبحت املجلة اإلكرتونية بالكامل با�صم 

»نيوزويك غلوبال«. وت�صري درا�صات اىل اأن 

39 يف املئة من االأمريكيني يقراأون االأخبار 

على االإنرتنت.

البيئــة يف �شهــر

اإيران

تلويح بالن�سحاب 

من المعاهدة النووية

حظر  معاهدة  من  باالن�سحاب  اإيران  لوحت 

النووية  من�ساآتها  تعر�ست  اإذا  النووي  االنت�سار 

علي  الوكالة  لدى  االإيراين  املندوب  واأكد  لهجوم. 

اأ�سغر �سلطانية اأن تعر�ص بالده ل�سربة ع�سكرية 

اإيران  لن يوقف تخ�سيب اليورانيوم، الفتًا اإىل اأن 

»قادرة يف �سهولة على اإبدال املن�ساآت املت�سررة«.

بريطانيا

جرذان مقاومة

يعاين العديد من االأ�سر التي تقطن يف املقاطعات 

الرئي�سية يف بريطانيا من اجتياح �سديد للقوار�ص 

االأ�ساليب  لكل  مقاومة  اأ�سبحت  التي  املتحّولة 

وطالبت  وال�سموم.  الفخاخ  مثل  للقتل  التقليدية 

املقاطعات هيئة ال�سحة وال�سالمة باحل�سول على 

اأنواع ال�سموم للت�سّدي لهذه  اأقوى  اإذن ال�ستخدام 

الظاهرة.
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مو�ضــوع الغــالف

ال�سـكان واال�ستهالك

يف املنطقة العربية

وقائع واأرقام مذهلة يف بلدان اخلليج
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مو�ضــوع الغــالف

ب�شار زيتون 

 2010 عام  العربي  العالم  �سكان  عدد  بلغ 

المتوقع  ومن  ن�سمة،  مليون   357 نحو 

فق   ،2050 �سنة  بحلول  مليونًا   633 ي�سبح  اأن 

الح�ساءات ال�سكانية التي اأجرتها الأمم المتحدة 

عام 2011.

الجمالية  الخ�سوبة  ن�سب  في  اتجاهات  وت�سير 

و�سريع  جوهري  انخفا�ض  اإلى  العربية  البلدان  في 

لكل  ولدات   3.1 اأ�سبح  اإذ  الما�سيين،  العقدين  خالل 

امراأة بالمقارنة مع 7.2 ولدات لكل امراأة في اأوائل خم�سينات 

القرن الع�سرين. وفي معظم البلدان، كان جزء جوهري من 

بين  �سنة   30 نحو  خالل  ح�سل  اإذ  حديثًا،  النخفا�ض  هذا 

1980 و2010. وخالل هذه الفترة الزمنية، �سهد 15 بلدًا عربيًا 

اأكثر في ن�سب الخ�سوبة  اأو  من 22 انخفا�سًا بلغ 50 في المئة 

الخ�سوبة  ن�سب  اأن  البيانية  التجاهات  وتظهر  الجمالية. 

ولدة   2.5 من  اأدنى  الى  حاليًا  هبطت  المقدرة  الجمالية 

الكبرى  المغربية  البلدان  هي  بلدان،  ثمانية  في  امراأة  لكل 

بلدان  واأربعة  ولبنان  تون�ض(  المغرب،  )الجزائر،  الثالثة 

اأن  حين  في  المارات(،  قطر،  الكويت،  )البحرين،  خليجية 

ولدات   4 تفوق  اجمالية  خ�سوبة  ن�سب  بلدان  ثمانية  لدى 

العراق  وهي  بال�سكان  المكتظة  البلدان  فيها  بما  امراأة،  لكل 

الخ�سوبة  انخفا�ض  بداية  اأن  بما  لكن  واليمن.  وال�سودان 

كانت حديثة ن�سبيًا، فمن المتوقع اأن ت�سهد المنطقة العربية 

المقبلة،  القليلة  العقود  خالل  �سكانها  عدد  في  �سريعًا  نموًا 

ولو بن�سبة اآخذة بالنخفا�ض.

الديموغرافي  التغيير  في  يوؤثر  اآخر  رئي�سي  اتجاه  ثمة 

ن�سبة  ازدادت  فقد  الُمدني.  التو�سع  ن�سبة  ارتفاع  هو  العربي 

ال�سكان الذين يعي�سون في مناطق مدنية في البلدان العربية 

 .2010 عام  المئة  في   55 الى   1970 عام  المئة  في   38 من 

اأن يعي�ض 66 في المئة من  وبحلول �سنة 2050، من المتوقع 

ال�سكان العرب، اأي 423 مليون ن�سمة، في مناطق ح�سرية. 

اأن  البلدية  المجال�ض  وم�سوؤولي  المدن  مخططي  على  لذا، 

يتعاطوا جديًا مع مفهوم التو�سع الُمدني الم�ستدام، ك�سرط 

الطاقة  على  المتزايد  الطلب  وتلبية  الحياة  نوعية  لتح�سين 

اإدارة النفايات وغيرها من  والمياه والنقل وال�سكن وخدمات 

اأ�سباب ال�سحة والراحة.

المنطقة  في  الديموغرافي  للتحول  بارزة  ميزة  هناك 

في  هم  الذين  ال�سكان  حجم  في  الكبير  الرتفاع  هي  العربية، 

التحديات  حول  درا�سة  ووفق  عامًا(.   64 ـ   15( العمل  �سّن 

الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  اأ�سدرها  العربية  التنموية 

المئة  في   51 من  المجموع  في  ن�سبتهم  ازدادت   ،2011 عام 

اأن  المتوقع  ومن   ،2010 عام  المئة  في   62.45 الى   1970 عام 

تبلغ حدًا اأق�سى هو 66 في المئة �سنة 2040 واأن تنخف�ض الى 

اأن تت�ساعف  65 في المئة بحلول 2050. في المقابل، يتوقع 

اأربع مرات  اأكثر  اأو  ن�سبة ال�سكان الذين يبلغ عمرهم 65 �سنة 

بالمقارنة مع 1980.

�سوف تكون لهذه التحولت الديموغرافية في عدد ال�سكان 

تداعيات  الُمدنية  والكثافة  العمرية  والتركيبة  النمو  ون�سبة 

على  والطلب  البيئية  والب�سمة  العمالة  ن�سبة  على  كبيرة 

الموارد وال�ستقرار الجتماعي خالل العقود القليلة المقبلة.

ازدادت ن�سبة �سكان املدن يف املنطقة 

العربية من 38% عام 1970 اىل 55% عام 

2010. ومنت اأعداد العمال الوافدين ب�سكل 

مذهل يف منطقة اخلليج، حتى بات 

املواطنون ي�سكلون اأقل من ربع ال�سكان 

يف بع�ض البلدان. وارتفعت ن�سب اال�ستهالك 

الفردي كثريًا باملقارنة مع بقية العامل. 

ولهذه التحوالت تداعيات كبرية على 

الب�سمة البيئية للبلدان العربية

خيارات  المقال  هذا  يعر�ض 

وال�ستدامة  وال�ستهالك  ال�سكان 

خ�سو�سًا  العربية،  المنطقة  في 

ورد  ما  اأهم  وفيه  الخليج.  بلدان 

في ف�سل عن هذا المو�سوع اأعده 

»خيارات  لتقرير  زيتون  ب�سار 

في  البيئية  الب�سمة  البقاء: 

ال�سادر  العربية«  البلدان 

العربي  المنتدى  عن  حديثًا 

تنزيل  ويمكن  والتنمية.  للبيئة 

والنكليزية  بالعربية  التقرير 

للمنتدى  الإلكتروني  الموقع  من 

www.afedonline.org
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 التحوالت الديموغرافية 

في بلدان مجل�ض التعاون الخليجي

مثاًل  الخليجي  التعاون  مجل�ض  بلدان  في  الو�سع  يوفر 

الب�سمة  على  وال�ستهالك  ال�سكان  تاأثيرات  على  ممتازًا 

البيئية لهذه البلدان، ب�سبب التدفق الكبير للعمال الوافدين 

خالل العقود الأربعة الما�سية، م�سحوبًا بتغيير �سريع في 

اأنماط ال�ستهالك.

الجزيرة  �سبه  في  �سريع  اقت�سادي  تغير  حدث  لقد 

العربية على اأثر منح المتيازات النفطية الأولى في منطقة 

�سيد  عن  وبعيدًا  الع�سرين.  القرن  ثالثينات  خالل  الخليج 

ُولدت  البحرية،  والتجارة  الموا�سي  ورعي  واللوؤلوؤ  الأ�سماك 

القت�سادات القائمة على النفط. وفي ما بعد، حفزت الرغبة 

الأ�سا�سية  الحاجات  لتلبية  النفط  عائدات  ا�ستخدام  في 

الخدمات  تطوير  على  الخليج  حكام  التنمية  ولت�سريع 

وكهرباء  ومدار�ض  وطرق  ومياه  م�ست�سفيات  من  العامة، 

الرفاهية.  دولة  نظام  لخلق  الطريق  مهدت  التي  و�سواها، 

المتوافرة  والمهارات  التعليم  م�ستويات  لنخفا�ض  ونظرًا 

محليًا في ذلك الوقت، بداأت الدول الخليجية النا�سئة تعتمد 

النمو  �سيا�سات  و�ساهمت  الأجنبية.  العاملة  الأيدي  على 

العاملة.  الأيدي  على  الطلب  في  �سريع  بارتفاع  ال�سريع 

وقدمت اأولى موجات العمال الوافدين من البلدان العربية. 

التنمية  انطلقت  عندما  وخ�سو�سًا  الوقت،  م�سي  مع  لكن 

واقعيًا خالل �سبعينات القرن الع�سرين، تزايد عدد العمال 

الم�ستقَدمين من اآ�سيا.

في  الأجنبية  العاملة  الأيدي  على  العتماد  وي�ستمر 

في  »وافدون  درا�سته  وفي  هذا.  يومنا  حتى  الخليج  بلدان 

الفرن�سي فيليب  بناء دول الخليج«، ا�ستنتج عالم الجتماع 

بنمو  �سمح  النفط  ولده  الذي  الغنى  »اأن  فارغ�ض)2011(  

ديموغرافي، من خالل ارتفاع معدل الخ�سوبة في �سفوف 

المواطنين وازدياد تدفق الأجانب«، واأن »الزيادة ال�سريعة 

في اأعداد الوافدين اأنتجت مجتمعات تعاني تقل�سًا م�ستمرًا 

في ن�سبة المواطنين«.

الرتفاع  اأعقب  ال�سكان  عدد  في  الأول  ال�سريع  الرتفاع 

الإنفاق  وطفرة  ال�سبعينات  اأوائل  في  النفط  �سعر  في  الحاد 

ت�سعة  بمقدار  الوافدين  ال�سكان  عدد  نما  وقد  تلته.  التي 

اأ�سعاف خالل فترة 15 �سنة، بين 1975 و1990، بمعدل نمو 

�سنوي اأ�سرع 4.5 في المئة من نمو عدد المواطنين. وكانت 

ن�سبة ال�سكان الأجانب 9.7 في المئة عام 1975، وقفزت الى 

36.6 في المئة عام 1990، وبلغت42.7 المئة عام 2010.

ت�سير الإح�ساءات خالل الفترة 1975 ـ 2010 الى اأن لدى 

البحرين والكويت وقطر والمارات اأ�سغر اأعداد من ال�سكان 

المواطنين، اأي اأدنى من مليون، وقد اأ�سبحوا اأقلية. ووفق 

من  المئة  في   13 المواطنون  ي�سكل  ر�سمية،  اح�ساءات 

مجموع ال�سكان في قطر )2010( و18 في المئة في المارات 

)2009(، في حين ي�سكل غير المواطنين نحو ثلث مجموع 

ال�سكان في ُعمان وال�سعودية.

ارتفاع  تعزز  �سيا�سات  تبنت  الخليج  دول  اأن  رغم  وعلى 

الأجانب  عدد  ا�ستمر  فقد  مواطنيها،  لدى  المواليد  ن�سب 

في الرتفاع كن�سبة من اإجمالي عدد ال�سكان، ب�سبب ارتفاع 

ال�سيا�سات  فان  ذلك،  على  وعالوة  الوافدين.  العمال  ن�سبة 

المختلفة لإحالل العمال المواطنين مكان العمال الأجانب 

زيادات  اإحداث  اأو  الأجانب  على  الطلب  تخفي�ض  في  ف�سلت 

كبيرة في ن�سبة المواطنين في قوة العمل.

الن�ساء  بين  الخ�سوبة  ن�سب  اأن  ذكره  الجدير  ومن 

المواطنات في بلدان مجل�ض التعاون الخليجي، اأي متو�سط 

عدد الأولد الذين تنجبهم كل امراأة، تنخف�ض ب�سكل كبير 

فر�ض  تح�سن  نتيجة  الع�سرين  القرن  ت�سعينات  اأوائل  منذ 

التعليم. وتح�سبًا للم�ستقبل، ومع ا�ستمرار دول الخليج في 

ي�ستمر  ف�سوف  اقت�ساداتها،  لتطوير  طموحة  خطط  تبني 

لن  الوطنية  العمل  قوة  لأن  الأجانب،  ال�سكان  عدد  تزايد 

تكون كافية لتلبية حاجات التنمية القت�سادية ال�سريعة.

للوافدين.  اأعلى  ن�سب  الى  ت�سير  اأحدث  تقديرات  وثمة 

الأعلى  للمجل�ض  العامة  الأمانة  ترى  المثال،  �سبيل  فعلى 

في  المواطنين  ن�سبة  اأن  الكويت  في  والتنمية  للتخطيط 

البالد عام 2008 كانت 31 في المئة من اجمالي عدد ال�سكان 

المركز  تقديرات  ت�سير  المارات،  وفي  ماليين.   3.4 البالغ 

في  ال�سكان  عدد  اأن  اإلى   2011 عام  لالح�ساءات  الوطني 

منت�سف  حتى   2006 من  المئة  في   65 بن�سبة  زاد  البالد 

اأن »المواطنين في  2010 ليبلغ 8.26 ماليين. وقدر المركز 

المارات ي�سكلون 11.5 في المئة، اأي نحو 948 األفًا من عدد 

ال�سكان«. وحدد تقدير قطري عدد ال�سكان في البالد بنحو 

1.64 مليون في نهاية 2010.

اأكبر تتعلق باأرقام  هناك اتجاهات تنطوي على تحديات 

ووفق  القت�ساد.  في  المواطنين  م�ساركة  ون�سب  العمالة 

كانت   ،2011 ـ   2001 الفترة  تناولت  التي  الدرا�سات  اأحدث 

التعاون  مجل�ض  منطقة  في  المئة  في   4.6 البطالة  ن�سبة 

بالخطر  منذر  م�ستوى  الى  كثيرًا  ارتفعت  لكنها  الخليجي، 

ي�سكل  ما  عامًا(،   24 ـ   15( ال�سباب  بين  المئة  في   23.3 بلغ 

�سعفي المعدل العالمي البالغ 11.9 في المئة. ويميل القطاع 

العام الى الهيمنة على ت�سغيل المواطنين. مثال على ذلك 

اأن الكويتيين �سكلوا 69.3 في المئة من مجمل القوة العاملة 

ميثل العمال الوافدون 

غالبية القوة العاملة 

يف بلدان اخلليج

مو�ضــوع الغــالف
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في القطاع العام خالل الفترة 2010 ـ 2011، في حين ا�ستاأثر 

القطاع الخا�ض بن�سبة 6.5 في المئة. وفي قطر، كانت ن�سبة 

المواطنين العاملين في القطاع الخا�ض عام 2009 نحو 5 في 

المئة فقط.

اتجاهات اال�ستهالك 

الكهرباء  وا�ستهالك  الجمالي  المحلي  الناتج  ُي�ستخدم 

لال�ستهالك.  كموؤ�سرات  الكربون  اأوك�سيد  ثاني  وانبعاثات 

وت�سير ن�سب نمو هذه الموؤ�سرات في بلدان مجل�ض التعاون 

الخليجي خالل العقود الأربعة الما�سية الى ارتفاع كبير في 

وكان  العالم.  بقية  مع  بالمقارنة  الفردي،  ال�ستهالك  ن�سب 

للدولر  ثابتة  )بقيمة  الحقيقي  الجمالي  المحلي  الناتج 

عما   2010 في  ون�سف  مرة  اأعلى  المارات  في   )2000 �سنة 

كان عام 2000. اإذ ازداد بن�سبة نمو �سنوية مركبة بلغت 4.3 

قطر  في  الحقيقي  الجمالي  المحلي  الناتج  ونما  المئة.  في 

13.2 في المئة �سنويًا من 2000 الى 2009، ما يمثل زيادة 13 

البالغ  العالمي  ال�سنوي  النمو  معدل  مع  بالمقارنة  �سعفًا، 

2.3 في المئة خالل الفترة ذاتها.

في  للفرد  الكربون  اأوك�سيد  ثاني  انبعاثات  في  التغيرات 

ال�سوء  �سلطت  الما�سيين  العقدين  خالل  المجل�ض  بلدان 

اأنتجها  التي  النبعاثات  وكانت  ال�ستهالك.  كثافة  على 

اأ�سعاف   7 العالمي  المعدل  من  اأعلى  العادي  الم�ستهلك 

المئوية  الزيادة  وكانت  قطر.  في  اأ�سعاف  و9  الإمارات  في 

في  المئة  في   183 نحو   2009 الى   1990 من  النبعاثات  في 

الإمارات و300 في المئة في قطر، بالمقارنة مع 38 في المئة 

كمعدل عالمي.

المجل�ض  بلدان  في  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  ويظهر 

المقيم  ا�ستهالك  كان   ،2009 العام  ففي  مماثلة.  اتجاهات 

اأربع مرات من المعدل العالمي،  اأعلى  العادي في المارات 

الطاقة  ا�ستهالك  ونما  مرات.  خم�ض  اأعلى  قطر  وفي 

الكهربائية بن�سبة 9 في المئة �سنويًا في كال البلدين من 1990 

الى 2009، ما اأنتج زيادة 412 في المئة في المارات و404 في 

المئة في قطر، بالمقارنة مع 214 في العالم العربي.

وقد اأعلن كل بلد خليجي خطة تنمية متعددة ال�سنوات 

كجزء من روؤية طويلة الأجل لي�سبح مركزًا اإقليميًا وعالميًا 

العالم  وو�سائل  والتعليم  واللوج�ستيات  والتجارة  للتمويل 

الكويت  وافقت  المثال،  �سبيل  فعلى  ال�سحية.  والرعاية 

خالل  دولر  باليين   108 بقيمة  تنمية  خطة  على  موؤخرًا 

وهي   ،2035 الكويت  روؤية  من  كجزء   2014 ـ   2010 الفترة 

الأولى من �ست خطط تنمية متتالية لدفع البالد كي ت�سبح 

�سنة  بحلول  المنطقة  في  الرائد  والتجاري  المالي  المركز 

.2035

قطر  خ�س�ست   ،2030 ل�سنة  الوطنية  روؤيتها  من  وكجزء 

125 بليون دولر ل�ستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـ 2016 

 ،2030 �سنة   بحلول  متقدمًا  بلدًا  قطر  »تحويل  الى  الهادفة 

قادرًا على دعم تطوره وتوفير م�ستوى معي�سة مرتفع لجميع 

خ�س�ست  ال�سعودية،  وفي  المقبلة«.  ولالأجيال  �سكانه 

ـ  الحكومة 384 بليون دولر لخطة التنمية الخما�سية 2010 

2014، علمًا اأن هذا ل ي�سمل انفاق 129 بليون دولر لتح�سين 

الو�سع الجتماعي الذي اأعلن عنه في اأوائل 2011.

زيادة  الى   2030 اأبوظبي  في  القت�سادية  الروؤية  وت�سعى 

اأ�سعاف بحلول  الناتج المحلي الجمالي في المارة خم�سة 

�سنة 2030، ما يمثل نموًا �سنويًا مقداره6.7 في المئة. ومن 

المتوقع اأن يزداد الدخل الفردي باأكثر من 50 في المئة.

وا�ستنتجت درا�سة اأجرتها MEED Projects عام 2012 

بليون   286 لمنح  مهياأة  الخليجي  التعاون  مجل�ض  دول  اأن 

2012و2016،  بين  التحتية  والبنى  الن�ساء  لم�ساريع  دولر 

اأي  ي�سهده  اأن  يمكن  ل  النمو  من  النوع  »هذا  اأن  معتبرة 

اآخر في العالم، وما زالت تدفعه احتياطات هائلة من  مكان 

الدولرات البترولية«.

ح�سابات الب�سمة البيئية

العربية  البلدان  في  البيئية  الب�سمة  تقييم  نتائج  على  بناء 

ل�سنة  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  تقرير  اأوردها  التي 

بلدان  في  للفرد  الم�سجلة  البيئية  الب�سمة  بلغت   ،2012

5.7 هكتارات عالمية عام  2008،  التعاون الخليجي  مجل�ض 

هكتار   0.8 المتوافرة  البيولوجية  القدرة  بلغت  حين  في 

البيولوجية الى  القدرة  عالمي للفرد. وي�سير هذا العجز في 

القت�سادية  الن�ساطات  لدعم  البيئية  الموارد  ا�ستهالك  اأن 

في   600 بن�سبة  الموارد  هذه  تزويد  على  القدرة  تجاوز 

 6 من  البيئية  الب�سمة  نمت  المطلقة،  وبالقيمة  المئة. 

و2008.   1961 بين  عالمي  هكتار  مليون   239 الى  ماليين 

وارتفاع  ال�سكان،  عدد  في  ال�سريع  الرتفاع  الى  هذا  ويعزى 

ا�ستهالك  كثافة  وارتفاع  الفردي،  ال�ستهالك  م�ستويات 

وُقدرت  الجمالي.  المحلي  الناتج  من  وحدة  لكل  الموارد 

على  القدرة  تقي�ض  التي  المتوافرة،  البيولوجية  القدرة 

توفير الموارد البيولوجية وا�ستيعاب انبعاثات ثاني اأوك�سيد 

الكربون، بـ33 مليون هكتار عالمي عام 2008.

عدد ال�شكان املواطنني والأجانب يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي خالل الفرتة 1975 – 2010

عدد ال�شكان )باالآالف(

مواطنوناأجانبمواطنوناأجانبمواطنوناأجانباملجموعال�شنة

ن�شبة النمو ال�شنوي )يف املئة( الن�شبة )يف املئة(

Fargues, 2011 :امل�شدر
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ال�سكان وا�ستهالك المواد كما هو  اذا ا�ستمر ازدياد عدد 

يت�سبب  ما  البيولوجية،  القدرة  عجز  يزداد  ف�سوف  متوقع، 

بتداعيات جدية للرفاه في المنطقة. وهو ي�ستتبع الفراط في 

ا�ستهالك الموارد البيئية المحلية والعتماد على الواردات، 

المدى  وفي  م�ستدامتين.  غير  ا�ستراتيجيتان  وكالهما 

الطويل، �سوف يوؤدي الفراط في ال�ستهالك الى ا�ستنزاف 

الجوفية  كالمياه  المتجددة،  الطبيعية  الموارد  مخزونات 

الم�ستوردات  اأن العتماد على  الأ�سماك، في حين  وم�سائد 

ولتجاوز  القت�سادي.  الأمن  بانعدام  تتعلق  مخاوف  يثير 

باأكثر  المتوافرة  البيولوجية  القدرة  زيادة  يتوجب  العجز، 

من 7 اأ�سعاف اأو 206 ماليين هكتار عالمي.

للفرد  البيئية  الب�سمة  معدل  بلغ  مقارنة،  روؤية  ولتوفير 

عالمية  هكتارات   5.7 الخليجي  التعاون  مجل�ض  بلدان  في 

عام 2008، اأي اأكثر من �سعفي معدل الب�سمة العالمية. ولو 

الفردية  للب�سمة  م�ساوية  العالم  في  الفردية  الب�سمة  كانت 

بن�سب  للوفاء  كواكب  ثالثة  الى  العالم  لحتاج  الخليجية، 

ال�ستهالك والنبعاثات الكربونية لكل مقيم على الأر�ض.

وت�سكل النبعاثات الكربونية في بلدان مجل�ض التعاون 

67 في المئة من اجمالي الب�سمة البيئية للمجموعة. وكانت 

كبير  ب�سكل  ازداد  الذي  الوحيد  العن�سر  الكربونية  الب�سمة 

منذ 1961 على اأ�سا�ض فردي. وهذا  يتما�سى مع ال�ستهالك 

والنمو  الع�سرنة  وتيرة  لت�سريع  الأحفوري  للوقود  المكثف 

القت�سادي.

مداخيل   1979 عام  النفط  اأ�سعار  �سدمات  وفرت  وقد 

التحتية  البنى  على  الإنفاق  ت�سارع  الى  اأدى  ما  مرتفعة، 

اإغراق  ومع  للفرد.  الطاقة  ا�ستهالك  زاد  وهذا  والتنمية، 

الع�سرين،  القرن  ثمانينات  منت�سف  في  بالنفط  الأ�سواق 

انخف�ض النمو القت�سادي في بلدان الخليج، وعانى بع�سها 

الكربونية  النبعاثات  في  تراجع  الى  اأدى  ما  �سلبيًا،  نموًا 

وفي  المنطقة.  في  للفرد  البيئية  الب�سمة  في  وانخفا�ض 

ارتفاع  انعك�ض  والع�سرين،  الحادي  القرن  من  الأول  العقد 

دورة اأ�سعار النفط ارتفاعًا في  نمو الناتج المحلي الجمالي 

وت�ساعدًا في الب�سمة البيئية.

مجل�ض  لبلدان  البيولوجية  القدرة  اأن  الى  التنبه  يجدر 

الأ�سماك  م�سائد  من  كبير  ب�سكل  تتكون  الخليجي  التعاون 

لم�سائد  النتاجية  القدرة  انخف�ست  وقد  المئة(  في   57(

الأ�سماك البحرية في الخليج ب�سبب التلوث وتدمير الموائل 

وال�سيد المفرط.

النمو ال�سكاني واال�ستهالك الفردي

على  الطلب  زادت  القت�سادي  النمو  �سيا�سات  اأن  �سك  ل 

ما  الخليجي،  التعاون  مجل�ض  بلدان  في  العاملة  الأيدي 

�سبب زيادة كبيرة في تدفق العمال الأجانب. وحاليًا، تتراوح 

ن�سبة العمال الوافدين من ثلث الى اأكثر من اأربعة اأخما�ض 

اجمالي عدد ال�سكان: قطر 87 في المئة )2010(، البحرين 

 ،)2010( المئة   في   88.5 المارات   ،)2007( المئة  في   49

الكويت 69 في المئة)2008( . وي�سكل غير المواطنين ثلث 

ال�سكان في ُعمان )2008( وال�سعودية )2010(.

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  متّثل 

اململكة  قطر،  عمان،  الكويت،  )البحرين، 

العربية  الإمارات  ال�شعودية،  العربية 

من  هكتار  ماليني   203 م�شاحة  املتحدة( 

من   .2008 العام  يف  املنِتجة،  واملياه  الأرا�شي 

من  هكتار  مليون   1.3 يوجد  امل�شاحة  تلك 

الأرا�شي  من  هكتار  مليون  و4.1  الغابات، 

املراعي،  الزراعية، و172.2 مليون هكتار من 

التحتية  البنية  لدعم  هكتار  مليون  و1.8 

كذلك  اخلليج  منطقة  يف  املنطقة.  يف  املبنية 

يوجد 23.9 مليون هكتار من اجلرف القاري 

واملياه الداخلية لدعم م�شائد الأ�شماك.

اأكرب  البيئية لدول اخلليج  الب�شمة  اأن  ومع 

بكثري من قدرتها البيولوجية، فينبغي اأّل يغيب 

البيولوجية  القدرة  هذه  اأّن  اأي�شًا  بالنا  عن 

 57( اأ�شماك  م�شائد  من  الغالب،  يف  لة،  م�شكَّ

البحرية  البيولوجية  القدرة  وت�شل  املئة(.  يف 

حتى 1.9 هكتار عاملي للفرد يف عمان وقطر، يف 

حني اأنها ل تتعّدى 0.01 هكتار للفرد يف لبنان، 

فاإن  وبالتايل  امل�شرق.  دول  �شمن  الأعلى  وهي 

الطلبات على اأ�شكال ا�شتخدام الأرا�شي الأخرى 

تتجاوز  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف 

يبدو  قد  مّما  اأكرب  بفارق  البيولوجية  القدرة 

للوهلة الأوىل. وهذا معاك�س للو�شع يف منطقة 

القدرة  املئة فقط من  يف   2 ين�شاأ  امل�شرق حيث 

البيولوجية عن م�شائد الأ�شماك.

بني  الفروقات  العتبار  بعني  اأخذنا  واإذا 

معّدلت الإنتاجّية الإقليمية بالن�شبة لالأرا�شي 

الأ�شماك  وم�شائد  والغابات  واملراعي  الزراعية 

املقابلة،  العاملية  الإنتاجية  مب�شتويات  مقارنة 

جمل�س  لدول  البيولوجية  القدرة  اإجمايل  فاإن 

التعاون اخلليجي هو 33 مليون هكتار عاملي. 

الإجمالية  البيئية  اأقّل بكثري من ب�شمتها  وهذا 

البالغة 233 مليون هكتار عاملي.

يف  للفرد  البيئية  الب�شمة  معـدل  يبلغ 

عاملي،  هكتار   5.7 اخلليجي  التعاون  جمل�س 

العاملي  الب�شمة  معّدل  �شعفي  يتجاوز  وهذا 

بيانات  اأ�شا�س  على  عاملي  هكتار   2.7 البالغ 

العـام 2008.

الب�سمة البيئية لبلدان

مجل�س التعاون الخليجي
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بلدان  في  البيولوجية  القدرة  في  الكبير  للعجز  ونظرًا 

مواردها  ب�سحة  المعروفة  الخليجي،  التعاون  مجل�ض 

الغذائية،  الم�ستوردات  على  وباعتمادها  والمائية  الأر�سية 

ال�سريع  التدفق  ي�سببه  الذي  ال�سريع،  ال�سكاني  النمو  فاإن 

النفايات  وتوليد  الموارد  ا�ستهالك  ي�سرع  الأجانب،  للعمال 

ويعجل وتيرة التدهور البيئي.

�سلبي  تاأثير  الوافدين  العمال  ن�سبة  لرتفاع  كان  كما 

فهو  العمل.  قوة  في  المواطنين  ح�سة  تخفي�ض  الى  اأدى 

م�سوؤول، مثاًل، عن تخفي�ض ح�سة القطريين في قوة العمل 

باأكثر من الن�سف، من 14 في المئة عام 2001 الى 6 في المئة 

التعاون  مجل�ض  بلدان  جميع  في  �سائع  وهذا   .2009 عام 

الت�سدي  في  اأعمق  تحديات  اأي�سًا  ويعك�ض  الخليجي، 

والمكوث  العلم،  طلب  الى  المواطنين  لدى  الدافع  لفقدان 

في  عالية  مهارات  ذات  وظائف  والتما�ض  العمل،  قوة  في 

ر بع�ض مخططي ال�سيا�سات عن هذه  القطاع الخا�ض. وعبَّ

المخاوف.

اأوائل  العمال الأجانب �سرورة في  ربما كان الطلب على 

اإل  محليًا  تتوافر  لم  حيث  والموؤ�س�سات،  الدولة  بناء  فترة 

حققت  ولقد  والمهارة.  التعليم  من  منخف�سة  م�ستويات 

من  المعي�سة  م�ستويات  في  ن�سبيًا  ارتفاعًا  الخليج  بلدان 

خالل ال�ستثمار في البنى التحتية لدعم التنمية الجتماعية 

اأعلى   2008 عام  للفرد  اجماليًا  محليًا  وناتجًاُ  والقت�سادية، 

من  ولكن  كمجموعة.  الأوروبي  التحاد  بلدان  في  مما 

ال�سروري الآن اإعادة تقييم الهيكليات التنموية القت�سادية 

الحالية واإعطاء الأهداف الجتماعية والبيئية اأولوية اأعلى.

نمو  ن�سب  الخليجي  التعاون  مجل�ض  بلدان  التزمت  اإذا 

ف�سوف  مواطنيها،  حاجات  مع  تتما�سى  معقولة  اقت�سادي 

وهذا  الوافدة.  العمل  قوة  على  ن�سبيًا  اأقل  طلب  هناك  يكون 

ويتيح  الطبيعية  الموارد  على  ال�سغط  يخفف  اأن  �ساأنه  من 

في  المواطنين  م�ساركة  ن�سبة  لزيادة  الفر�ض  من  مزيدًا 

الحياة القت�سادية والجتماعية في مجتمعاتهم.

ولالأ�سف، يمكن القول اإن مقدارًا ل ي�ستهان به من النمو 

تجميع  في  الرغبة  تحفزه  العربية  البلدان  في  القت�سادي 

من�سف  غير  ذلك  كان  لو  حتى  خا�سة،  اقت�سادية  ثروة 

اأجل  من  ال�سعي  اإن  البيئية.  الناحية  من  وكارثيًا  اجتماعيًا 

والم�سامين  اليكولوجية  الحدود  يراعي  ل  نمو  تحقيق 

العربية  للبلدان  الوطنية  الم�سلحة  في  يبدو  ل  الجتماعية 

على المدى الطويل. لذلك، يتوجب على القادة ال�سيا�سيين 

من  ونوع  م�ستوى  اأي  تحديد  الجتماعيين  والمخططين 

نمو الناتج المحلي الجمالي مطلوب للحفاظ على م�ستوى 

كاف من الرفاه. وقد ا�ستنتجت درا�سة اقت�سادية حديثة اأن 

»النمو القت�سادي، بعد م�ستوى معين، يوفر تح�سنًا قلياًل 

في الرفاه الجتماعي«.

الفردي  ال�ستهالك  ن�سب  ارتفاع  على  ُيبنى  اقت�سادًا  اإن 

لنك�سة  يتعر�ض  �سوف  اليكولوجية  الحدود  ويتجاهل 

ونوعية  الرفاه  مجالي  في  الق�سير  المدى  على  خطيرة 

الفردي  الدخل  م�ستوى  ارتفاع  عن  النظر  ب�سرف  الحياة، 

القت�سادي  العالم  و�سف  وقد  الجمالي.  المحلي  الناتج  اأو 

ـ   1961 اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  منطقة  يف  للفرد  البيولوجية  والقدرة  البيئية  الب�سمة 

2008. ت�سري امل�ساحة احلمراء اإىل عجز القدرة البيولوجية، بالهكتارات العاملية للفرد، حيث 

يتجاوز الطلب على املوارد، على وجه االإجمال، ما ت�ستطيع الطبيعة اأن توّفره
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اقت�سادي«،  غير  »نمو  باأنه  ال�سيناريو  هذا  دالي  هرمان 

التكاليف  تقدر  وحاليًا  الفوائد.  تفوق  النمو  تكاليف  حيث 

كبيرة  ت�سبح  قد  لكنها  ينبغي،  مما  باأقل  للنمو  القت�سادية 

الأمن  انعدام  تتجاوز  تداعيات  ت�ساحبها  الم�ستقبل،  في 

القت�سادي لت�سمل عدم ال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي.

الأ�سبقية  القت�سادية  التنمية  �سيا�سات  تعطي  اأن  يجب 

والبيئية  الجتماعية  الجوانب  ُتعطى  اأن  على  لال�ستدامة، 

ال�ستثمارات  فان  ذلك،  عن  وف�ساًل  المنا�سبة.  الأهمية 

المنطقة،  اقت�سادات  موارد  انتاجية  لتح�سين  مطلوبة 

ظل  في  والطاقة،  المياه  با�ستهالك  يتعلق  ما  في  خ�سو�سًا 

من  كثيرًا  اأعلى  بم�ستويات  الطاقة  وا�ستهالك  المياه  �سح 

المعدل العالمي.

العجز البيئي واالأمن االقت�سادي

اإن العجز في الخدمات البيئية في المنطقة العربية، مدفوعًا 

يطرح  الفردي،  وال�ستهالك  ال�سكاني  النمو  ن�سب  بارتفاع 

الراأ�سمال  على  الطلب  اإدارة  حول  العربية  للبلدان  تحديات 

الغذائي  الأمن  وانعدام  المياه  �سح  من  تاريخ  اإزاء  الطبيعي، 

والفقر.

هناك م�سادر متعددة تعجل ا�ستفحال هذه القيود التي 

الم�ستوردات  على  المفرط  العتماد  اأحدها  النمو.  من  تحد 

لتلبية الطلب على المنتجات الرئي�سية. هذا يجعل البلدان 

العربية عر�سة ل�سطرابات في �سال�سل المدادات العالمية 

تمويل  وي�سكل  الأ�سعار.  في  حادة  وتقلبات  تجارية  ولقيود 

موارد  لأن  اآخر،  اقت�سادي  لقيد  م�سدرًا  الم�ستوردات  هذه 

الخام  النفط  واأ�سعار  اأ�ساًل  محدودة  الأحفوري  الوقود 

اأخطار  جميعها  توؤكد  عالمية،  اقت�سادية  لدورات  معر�سة 

اقت�ساد ا�ستخراجي وحيد الم�سدر. وتمول البلدان العربية 

الخارجي  القترا�ض  عبر  م�ستورداتها  الدخل  المنخف�سة 

الأجيال  الى  ديونًا  ي�سيف  ما  الأجنبية،  والم�ساعدات 

الفوائد  ومدفوعات  الخارجية  الديون  ت�ساعد  ومع  المقبلة. 

المترتبة على هذه البلدان، تتال�سى امكاناتها لتحقيق اأمن 

وبقاء اقت�سادي.

قيودًا  اأي�سًا  ت�سع  العامة  بال�سحة  المتعلقة  المخاوف 

على الرفاه. وهناك اأدلة كثيرة على اأن للتو�سع الُمدني غير 

في  م�سوؤولة  غير  ا�ستثمارات  باأنماط  م�سحوبًا  المن�سبط، 

الموارد  ا�ستهالك  الى  اإ�سافة  وال�سياحة،  والت�سنيع  البناء 

التي ت�ستلزمها هذه الن�ساطات، تاأثيرات �سلبية على البيئة، 

ما قد يت�سبب بن�سوء اأو انت�سار اأمرا�ض كثيرة.

على  الحفاظ  هو  حاليًا  كبير  لقلق  اآخر  مجال  وهناك 

منطقة  اأخذنا  فلو  واإنتاجيتها.  الأ�سماك  م�سائد  �سحة 

اأمدت  هناك  الأ�سماك  مخزونات  اأن  لوجدنا  كمثال،  الخليج 

مئات  منذ  والدخل  للغذاء  رئي�سي  بم�سدر  المواطنين 

على  ال�سغوط  ت�ساعد  على  متزايدة  اأدلة  وهناك  ال�سنين. 

ناطحات ال�سحاب التي

يطغى عليها الفوالذ والزجاج 

اأ�سبحت معامل مميزة

ملدن اخلليج
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الم�سائد البحرية، ما يوؤدي الى تدهور بع�ض اأنواع الأ�سماك. 

ومن عالمات تدهور الم�سائد ا�ستثمار بع�ض بلدان الخليج 

وقد  المحلي.  الطلب  لتلبية  بحرية  اأ�سماك  مزارع  اإقامة  في 

والعلف  الكيميائية  للمواد  المكثف  ال�ستعمال  تمخ�ض 

عن  المزارع  هذه  في  المت�سارع  الت�سمين  وتقنيات  ع  الم�سنَّ

مجموعة من العواقب البيئية وال�سحّية.

ف�ساًل عن ذلك، تثير ن�ساطات الت�سنيع والتو�سع الُمدني 

الت�سريف  حول  مخاوف  ال�ساحلية  المناطق  في  المكثفة 

ال�سرف  خ�سو�سًا  الخليج،  في  للمغذيات  المن�سبط  غير 

ال�سحي والزراعي. وهذا يوؤدي الى كثير من العواقب البيئية 

الطحالب  تنت�سر  حيث  الأحمر  المّد  ظاهرة  مثل  ال�سلبية، 

ال�سارة، ما ي�سبب تهديدًا م�ستمرًا لل�سياحة و�سيد الأ�سماك 

مع  التحلية،  مياه  واإمداد  البحرية،  الإيكولوجية  والنظم 

المّد  ُو�سف  المثال،  �سبيل  فعلى  كبيرة.  اقت�سادية  خ�سائر 

الأحمر خالل الفترة 2008 ـ 2009 في المياه ال�ساحلية لُعمان 

والمارات وقطر واإيران باأنه كارثي، اإذ ت�سبب في نفوق اآلف 

التقليدية  ال�سيد  عمليات  من  وحّد  الأ�سماك  من  الأطنان 

ال�ساحلية  ال�سياحة  على  واأثر  المرجانية  ال�سعاب  واأتلف 

ودفع الى اإغالق محطات التحلية في المنطقة.

المطلوب: مبادرات للحكومات العربية

وارتفاع  ال�سكان  اأعداد  في  ال�سريع  الرتفاع  اأدى  باخت�سار، 

البيئية  الب�سمة  تجاوز  اإلى   الفردي  ال�ستهالك  م�ستويات 

ال�سنوات  في  المتوافرة  البيولوجية  القدرة  العربية  للبلدان 

القت�سادات  تعتمد  لذلك،  ونتيجة  الما�سية.  الثالثين 

المواد  ل�ستيراد  العالمية  التجارية  التدفقات  على  العربية 

الغذائية والمياه الفترا�سية والمنتجات الرئي�سية الأخرى. 

والرتفعات  العالمية  المدادات  �سل�سلة  ا�سطرابات  وزادت 

الأمن  بانعدام  ال�سعور  الغذائية  المواد  اأ�سعار  في  الحادة 

الدخل  المنخف�سة  العربية  البلدان  وتعتمد  القت�سادي. 

على القترا�ض والم�ساعدات الأجنبية لتمويل م�ستورداتها، 

وبذلك ت�سيف عبئًا ثقياًل من الديون الى الأجيال المقبلة. 

موجوداتها  على  للنفط  الم�سدرة  العربية  البلدان  وتعتمد 

تبقى  وبذلك  م�ستورداتها،  اأثمان  لت�سديد  الكبيرة  المالية 

عر�سة للدورات القت�سادية العالمية، في �سوء تقلب اأ�سعار 

غير  م�سادر  من  المدادات  زيادة  واحتمال  العالمية  النفط 

ا�ستنزاف  ي�ستمر  الأثناء،  هذه  وفي  والغاز.  للنفط  تقليدية 

ال�سطحية  والتربة  الجوفية  المياه  مثل  متجددة  موارد 

وم�سائد الأ�سماك.

في  عجز  من  تعاني  العربية  البلدان  غالبية  اأن  الى  نظرًا 

�سوف  ال�سكان  اأعداد  ارتفاع  فاإن  حاليًا،  البيولوجية  القدرة 

تغير  وُيحدث  الموارد.  طلب  على  �سغوط  خلق  في  ي�ستمر 

المبذر  ال�ستهالك  من  مقلقة  اأنماطًا  المعي�سة  اأ�ساليب 

وال�ستغالل المفرط.

ومن اأجل الت�سدي للعجز البيئي في البلدان العربية وما 

ي�ستتبع ذلك من مخاوف تتعلق بانعدام الأمن القت�سادي، 

فان  الهدف،  هذا  ولتحقيق  تحولية.  اجراءات  اتخاذ  يجب 

الحكومات العربية مطالبة باإلحاح باأن تركز على ما ياأتي:

في �سوء ازدياد وتيرة التو�سع الُمدني وطفرة البناء، على 

التنمية  م�ستويات  اأعلى  تحقيق  تلتزم  اأن  العربية  البلدان 

الأرا�سي  ا�ستخدامات  اأنماط  فتتبع  الم�ستدامة.  المدنية 

ووحدات  مختلطة،  ا�ستخدامات  وذات  مدمجة  ت�ساميم 

�سكن اأ�سغر وقريبة من النقل العام. ويجب ا�ستبدال اأنماط 

لحاجات  ا�ستجابة  اأكثر  بنماذج  الحالية  المدني  التو�سع 

المناخية  الدورات  مع  ان�سجامًا  واأكثر  ال�سكان  غالبية 

والمائية في المنطقة، مع زرع نباتات متوطنة ب�سكل مكثف 

من  تحقيقه  يمكن  وهذا  اإ�سافية.  خ�سراء  م�ساحات  لخلق 

حية  ككائنات  المدن  ومعاملة  البيئي،  الت�سميم  خالل 

وتنبذ  والمواد،  والطاقة  الماء  مثل  موارد  على  تح�سل 

النفايات والطاقة ذات النوعية المنخف�سة.

اأ�سبقية  تعطي  اأن  القت�سادية  التنمية  �سيا�سات  وعلى 

ل�ستدامة اقت�سادية واجتماعية وبيئية. ونظرًا ل�سح المياه 

عن  كثيرًا  تزيد  بكميات  الطاقة  وا�ستهالك  المنطقة  في 

لتح�سين  مطلوبة  ال�ستثمارات  ت�سبح  العالمي،  المعدل 

اإنتاجية الموارد في اقت�سادات المنطقة، خ�سو�سًا ما يتعلق 

با�ستهالك المياه والطاقة.

يفكروا  باأن  باإلحاح  مطالبون  ال�سيا�سة  و�سانعو  القادة 

ال�ستثمار  قرارات  على  البيئية  الب�سمة  تاأثيرات  في  مليًا 

والأمن  البيئة  ل�سحة  اأولوية  اإعطاء  مع  المالية،  والتدفقات 

خلق  يوجهها  جديدة،  روؤية  الى  حاجة  وهناك  القت�سادي. 

عبر  تباينًا  واأقل  العربية  البلدان  في  توازنًا  اأكثر  ا�ستهالك 

المنطقة، حتى لو اأدى ذلك الى نمو اأبطاأ في الناتج المحلي 

الجمالي على المدى الق�سير. وهذا يفتر�ض اأي�سًا تخفي�ض 

لال�ستهالك  ال�سائدة  الأنماط  مناه�سة  ويجب  الفقر.  وتيرة 

بالم�ستوى  ربطها  وعدم  الم�سرفة  المعي�سة  واأ�ساليب 

الجتماعي. ويمكن ابتكار حوافز اقت�سادية لإحداث تحول 

اإنتاجية.  اأكثر  اآخر  الى  ا�ستهالكي  معي�سة  اأ�سلوب  من 

وي�ساعد تجيي�ض الحكمة والقيم الخالقية في تعديل اأنماط 

معي�سة  اأ�سلوب  لتباع  مجتمعية  قرارات  واتخاذ  ال�ستهالك 

n اأ�سمى واأبعد نظرًا. 

طاقة �سم�سية يف واحة 

مغربية. ويعتزم املغرب انتاج 

40 يف املئة من كهربائه

من الطاقة املتجددة

بحلول �سنة 2020





»بوابة مناخ الدوحة«
هل تفتح طريق العبور اىل اتفاقية ملزمة؟

على غرار محادثات الأمم المتحدة حول تغير 

المناخ التي اأجريت العام الما�ضي في جنوب 

افريقيا وما �ضبقها، اأعاد المفاو�ضون في الدوحة 

تجربة ا�ضتمرار جل�ضات المفاو�ضات طوال الليل 

بعد انتهاء التوقيت الر�ضمي للموؤتمر. وكان ذلك 

محاولة للإيحاء باأنهم ي�ضرون على التو�ضل اإلى 

اتفاق الحد الأدنى لمنع تفاقم ظاهرة الحتبا�س 

الحراري وحماية الكرة الأر�ضية واأهلها من اآثار 

تغير المناخ. وفي حين تم التو�ضل اإلى عدد 

من الحلول الو�ضطية، كان غياب اللتزام القوي 

وا�ضحًا في القرارات الـ39 التي اتخذها الموؤتمر 

�ضمن رزمة اأطلقت عليها ت�ضمية »بوابة مناخ 

الدوحة«. هنا لمحة عن اأبرز الموا�ضيع التي 

طغت على قرارات الدورة الثامنة ع�ضر لموؤتمر 

الأطراف )COP18( في الدوحة

ال�صورة:

م�ضرية لنا�ضطني بيئيني

يف الدوحة طالبت القادة 

العرب باأخذ زمام املبادرة

يف مفاو�ضات تغري املناخ



كانون الثاين/�صباط 2013 چهللا 26

ب�سام القنطار )الدوحة( 

الفيليبين،  �ضرب  الذي  »بوفا«  اإع�ضار  ينفع  لم 

للأحوال  والمادية  الب�ضرية  الخ�ضائر  واأظهر 

المناخية ال�ضيئة، في اإقناع المفاو�ضين في الدوحة بالخروج 

الدول  فيها  بما  الفقيرة،  الدول  وكانت  الأدنى.  الحد  باتفاق 

ا�ضت�ضدار  اإلى  ت�ضعى  نموًا،  البلدان  واأقل  ال�ضغيرة  ُزرية 
ُ

الج

قرار باإن�ضاء اآلية دولية للت�ضدي للخ�ضائر والأ�ضرار الناجمة 

عن تغير المناخ. فمن �ضاأن هذه الآلية اأن تفتح الباب لحتمال 

المتزايدة  التكاليف  تواجه  التي  الفقيرة،  البلدان  تلقي 

للظواهر المناخية ال�ضديدة، تعوي�ضات من البلدان الغنية. 

ومن �ضاأنها اأي�ضًا اأن تاأخذ في العتبار خ�ضائرها القت�ضادية 

وغير القت�ضادية.

اإمكانية  قبول  اإلى  البلدان  تلك  ا�ضطرت  النهاية،  في 

الذي   )COP19( ع�ضر  التا�ضع  الموؤتمر  في  ذلك  حدوث 

�ضيعقد في بولندا اأواخر 2013. مع ذلك، كان مجرد ذكر مثل 

عبداللـه بن حمد العطيه، 

نائب رئي�س جمل�س وزراء 

قطر، مرتئ�ضًا قمة الدوحة 

لتغري املناخ، واإىل ميينه 

كري�ضتيانا فيغريي�س 

الأمينة التنفيذية لتفاقية 

الأمم املتحدة لتغري املناخ

م لعنكبوت عملق جم�ضَّ

يف بهو مركز املوؤمترات

هذه الآلية في القرار »انت�ضارًا«. وتقرر تمديد زمن برنامج 

عن  الناجمة  والأ�ضرار  الخ�ضائر  عن  البيانات  يجمع  عمل 

و�ضيدر�س  الجفاف.  حالت  مثل  الظهور،  البطيئة  الكوارث 

البرنامج اأي�ضًا تاأثير تغير المناخ على اأنماط الهجرة والنزوح، 

ف�ضًل عن الجهود المبذولة للحد من تلك المخاطر.

الكثير  والأ�ضرار  بالخ�ضائر  المتعلقة  القرارات  وتعك�س 

المنظمات  من  مجموعة  اقترحته  الذي  الإطار  ملمح  من 

الدولية  الآلية  على  بالتركيز  اأو�ضت  التي  الحكومية،  غير 

لكن  القت�ضادية.  غير  الخ�ضائر  في  والنظر  العمل،  وبرنامج 

باإتاحة  مرهونًا  القرارات  تنفيذ  �ضيكون  المطاف  نهاية  في 

الأموال اللزمة لتطوير برنامج العمل.

للح�ضول  طويًل  النتظار  �ضيكون  الأرجح،  على  ولكن، 

على التزامات ثابتة من البلدان الغنية ب�ضاأن التمويل واآليات 

البلدان  لم�ضاعدة  ال�ضرورية  التكنولوجيا  وتاأمين  نقل 

ولأن  المناخ.  تغير  لمواجهة  قدرتها  تح�ضين  على  الفقيرة 

التكيف  على  ال�ضعيفة  الفئات  لم�ضاعدة  المقدمة  الأموال 

التفاوؤل  فاإن  محددة،  لأغرا�س  ومخ�ض�ضة  كافية  غير  كانت 

بتوفير اأموال للتعوي�ضات كان محدودًا.

6 من اأ�ضل 60 بليون دولر

عام 2009، وعدت البلدان المتقدمة بتقديم 30 بليون دولر 

مع  التكيف  على  الفقيرة  الدول  لم�ضاعدة   2012 عام  بحلول 

تغير المناخ. كما وعدت بتوفير 100 بليون دولر �ضنويًا لهذا 

الهدف اعتبارًا من �ضنة 2020.

هدف  حققت  اأنها  المتقدمة  البلدان  اأعلنت  الدوحة،  في 

تقديم 30 بليون دولر. لكن ذلك كان مثار اعترا�س المجتمع 

اأن  اعتبرت  التي  �ضواء،  حد  على  الفقيرة  والدول  المدني 

من  اقتطاعها  تم  بل  ا�ضافية  تكن  لم  المبالغ  هذه  معظم 

اإلى  المتقدمة  الدول  واأ�ضارت  التقليدية.  التنمية  م�ضاعدات 

اأنها لي�ضت قادرة، في ظل الركود القت�ضادي العالمي، على 

تقديم التزامات قوية بتمويل جهود الدول الفقيرة للتكيف. 

وبدًل من ذلك، تم اتخاذ قرار لو�ضع برنامج عمل خلل 2013 

يحدد �ضبل جمع هذه الأموال.

خلل  عالمي  بتمويل  التعهد  يتم  لم  المح�ضلة،  في 

المرحلة النتقالية الممتدة من 2013 اإلى 2020. وقد تعهدت 

خم�س دول اأوروبية، هي بريطانيا وفرن�ضا واألمانيا وال�ضويد 

هذه  اأن  غير  »تراكمي«.  تمويل  بتوفير  فرديًا،  والدنمارك، 

التعهدات التي لم تتجاوز 6 بليين دولر ت�ضكل ُع�ضر المبلغ 
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�ضو واي، مندوب ال�ضني، 

 BASIC يتحدث با�ضم دول

الكربى النامية،

وهي الربازيل وجنوب 

اأفريقيا والهند وال�ضني

علي النعيمي، وزير البرتول والرثوة املعدنية يف ال�ضعودية )اإىل اليمني( بان كي مون، اأمني عام الأمم املتحدة

الذي كانت الدول النامية طلبته لتغطية المرحلة النتقالية، 

اأي 60 بليون دولر.

ه  �ضتوجَّ الأوروبية  التعهدات  كانت  اإذا  وا�ضحًا  ولي�س 

من  جزءًا  �ضتكون  اأو  المناخ،  تغير  مع  التكيف  اإلى  تحديدًا 

البلدان  اإلى  المتقدمة  الدول  تقدمها  التي  الم�ضاعدات  برنامج 

على  م�ضى  وقت  اأي  من  اأكثر  تركز  اأن  يتوقع  والتي  النامية، 

ف�ضي�ضكل  التوقع،  هذا  �ضح  واإذا  المناخي.  التغير  مع  التكيف 

تغير  ب�ضاأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  لتفاقية  وا�ضحًا  انتهاكًا 

المناخ، التي تطالب باأن تقدم الدول المتقدمة اأمواًل للتكيف 

مع تغير المناخ، بالإ�ضافة اإلى الم�ضاعدات الإنمائية الر�ضمية.

عنها  اأعلنت  التمويل  مو�ضوع  حول  اأخرى  اأمل  بارقة 

منظمة  دول  بتعهد  تتعلق  الدوحة،  موؤتمر  خلل  الإكوادور 

لم�ضاعدة  النفط  مبيعات  من  �ضغيرة  ح�ضة  بدفع  »اأوبك« 

وت�ضّدر  المناخي.  التغير  مكافحة  على  الفقيرة  الدول 

ب�ضعر  يوميًا  برميل  مليون   30 من  اأكثر  مجتمعة  »اأوبك« 

يزيد على 100 دولر للبرميل. 

»كيوتو2«: 15% من اإجمالي النبعاثات

القرار الأبرز في موؤتمر الدوحة كان تمديد بروتوكول كيوتو، 

تلتزم  بموجبه  الذي  والملزم  القائم  الوحيد  التفاق  باعتباره 

يمدد  بحيث  الحراري،  الحتبا�س  غازات  بخف�س  البلدان 

الفردي،  الدخل  اأ�سا�س  على  العامل  يف  بلد  اأغنى  تعترب  التي  قطر،  قدمت 

فالقاعات  املناخ.  لتغري  الدوحة  م�ؤمتر  يف  امل�ساركة  لل�ف�د  �سيافة  اأ�سخى 

ف�سيحة وجمهزة باأحدث املعدات، حتى انه مت تخ�سي�س طاولة وك�مبي�تر 

و�سا�سة عر�س لكل �سحايف. وقد ا�ستقدمت قطر نح� 600 طالب من جامعات 

خالل  العمالق  امل�ؤمترات  مركز  يف  للعمل  اأجراً  لهم  ودفعت  نامية،  بلدان  يف 

املحادثات. كما دفعت بدل اأتعاب لنح� 100 نا�سط مناخي عربي �سارك�ا يف 

تظاهرة نقلتها و�سائل االعالم العاملية )انظر ال�صورة �ص 24 ـ  25( واأنزلتهم يف 

فندق خم�سة جن�م. واحت�ت قاعة العر�س على ع�سرات املن�سات املن�س�ية 

اإليها منظمات غري حك�مية  حتت ا�سم »جمم�عة قطر لال�ستدامة«، دعيت 

ال�سفر  تكاليف  مع  كاملة  ف�اتريها  ت�سديد  ومت  العربية،  املنطقة  اأنحاء  من 

اللذين  االأ�سب�عني  ط�ال  هناك  حملي  م�اطن  اأي  ي�ساهد  مل  لكن  واالقامة، 

ا�ستغرقهما امل�ؤمتر.

ال�ضخاء القطري

الثاني  كانون   1 من  اعتبارًا  �ضنوات  ثماني  مفعوله  نفاذ 

في   15 على  الآن  البروتوكول  هذا  ويطبق   .2013 )يناير( 

الحالية  العالمية  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  فقط  المئة 

تباعًا  منه  ان�ضحبت  بعدما  الأوروبي،  التحاد  في  معظمها 

اإليه  تن�ضم  لم  حين  في  ورو�ضيا،  ونيوزيلندا  واليابان  كندا 

تتخذ  التي  البلدان  ووافقت  البداية.  منذ  المتحدة  الوليات 

عر�س  على  كيوتو  بروتوكول  بموجب  اإ�ضافية  التزامات 

 ،2014 �ضنة  اأق�ضاه  موعد  في  النبعاثات  بخف�س  التزاماتها 

وذلك بهدف زيادة م�ضتويات طموح كل منها.

التنمية  اآلية  اأي  كيوتو،  لبروتوكول  التابعة  ال�ضوق  اآليات 

بالنبعاثات،  الدولي  والتجار  الم�ضترك  والتنفيذ  النظيفة 

يمكن اأن ت�ضتمر اعتبارًا من �ضنة 2013. كما وافقت الحكومات 

تغير  ب�ضاأن  عالمي  اتفاق  لو�ضع  �ضريعة  بوتيرة  العمل  على 

المناخ، ُيعتمد بحلول �ضنة 2015 ويغطي جميع البلدان اعتبارًا 

تكون  ف�ضوف  التفاو�ضي  الن�س  عنا�ضر  اأما   .2020 �ضنة  من 

م�ضودة  تكون  اأن  على   ،2014 نهاية  اأق�ضاه  موعد  في  متاحة 

الن�س التفاو�ضي متاحة قبل اأيار )مايو( 2015.

واأقر موؤتمر الدوحة اختيار كوريا الجنوبية مقرًا ل�ضندوق 

لل�ضوؤون  الدائمة  للجنة  عمل  خطة  اأقر  كما  الأخ�ضر،  المناخ 

مدينة  في  ن�ضاطه  ال�ضندوق  يبداأ  اأن  المتوقع  ومن  المالية. 

�ضوندغو في الن�ضف الثاني من 2013.

خ�ض�س ا�ضطول حافلت لنقل امل�ضاركني من فنادقهم اإىل مركز املوؤمترات



كانون الثاين/�صباط 2013 چهللا 28

»اأفد«: الحل باتفاق ثلثي الم�ضارات

نجيب  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  عام  اأمين 

�ضعب �ضارك في موؤتمر الدوحة على راأ�س وفد من المنتدى. 

وراأى اأن الح�ضيلة كانت متوا�ضعة، نظرًا الى اأن التفاق على 

تمديد بروتوكول كيوتو لمدة ثماني �ضنوات لن يف�ضي الى 

نتائج ملمو�ضة، اإذ اإن الملوثين الأكبرين، ال�ضين والوليات 

المتحدة، لم يوقعاه. وناق�س �ضعب مع وفود عربية واأجنبية 

دعوة »اأفد« الى اتفاق ثلثي الم�ضارات، حيث تلتزم البلدان 

الكربونية،  للنبعاثات  فورية  كبيرة  بتخفي�ضات  المتقدمة 

الجنوبية  وكوريا  وال�ضين  والهند  ورو�ضيا  البرازيل  وتلتزم 

بعد  ثابتة  باأهداف  النا�ضئة  القت�ضادات  دول  من  وغيرها 

وُتعطى  �ضنوات،  خم�س  نحو  تبلغ  متو�ضطة  �ضماح  فترة 

البلدان النامية فترة �ضماح مدتها 15 �ضنة، مقرونة بحوافز. 

وال�ضين  المتحدة  الوليات  يجتذب  قد  وحده  هذا  اإن  وقال 

ماذا تفعل قطر يف مواجهة تغري املناخ؟

ال�سلبية  لالآثار  تتعر�س  التي  الدول  من  قطر 

على  العمل  اإىل  وحتتاج  املناخ  تغري  لظاهرة 

اهتمامًا  اأولت  لذلك  احلراري.  االنبعاث  تقلي�س 

الركائز  من  جعلتها  حيث  البيئة،  بق�سايا  كبرياً 

االأ�سا�سية لروؤيتها ال�طنية 2030. 

مت  املدى،  الط�يل  البيئي  الهدف  ولتحقيق 

زمني  اإطار  �سمن  للقيا�س  قابلة  اأهداف  حتديد 

قطر  ا�سرتاتيجية  خالل  من  املدى  مت��سط 

املحددة  االأهداف  وهذه   .2016 ـ   2011 ال�طنية 

وحت�سني  للمياه،  امل�ستدام  باال�ستخدام  تتعلق 

الغاز  ا�ستخدام  كفاءة  وتعزيز  اله�اء،  ج�دة 

بجميع  املخلفات  ا�ستخدام  من  واحلد  والطاقة، 

الى كيوتو ويك�ضر الحلقة المفرغة. وت�ضر الوليات المتحدة 

دون  من  ملزمة  بتخفي�ضات  ال�ضين  تلتزم  اأن  على  حاليًا 

في  النامية  البلدان  خلف  ال�ضين  تختبئ  حين  في  اإبطاء، 

مجموعة الـ77 لتاأخير اتخاذ اجراء. واأو�ضح �ضعب اأنه »من 

تعامل  التي  ذاتها  بالطريقة  ال�ضين  معاملة  المن�ضف  غير 

بها زيمبابوي واليمن، لكن من غير المن�ضف اأي�ضًا و�ضعها 

فورًا في الفئة ذاتها مع الوليات المتحدة«.

واأ�ضاف �ضعب اأنه في حين نجحت قطـر كبلد م�ضيف، 

والت�ضهيلت  الراحة  من  ا�ضتثنائية  م�ضتويات  وّفرت  اإذ 

للوفود، فقد كان باإمكانها اأن تفعل المزيد كرئي�س للموؤتمر 

متما�ضكة  لتفاقات  الجولت  بتح�ضير  يتعلق  ما  في 

قاعة  في  بلد   200 ممثلي  تجمع  اأن  يمكنك  »فل  وملمو�ضة، 

الم�ضاألة  هذه  حول  اتفاق  اإلى  التو�ضل  منهم  وتتوقع  كبيرة 

■ الم�ضيرية«. 

اأمري قطر ال�ضيخ حمد بن خليفة اآل ثاين

امل�ضتوى  الرفيعة  للجتماعات  الفتتاحية  اجلل�ضة  يف  ثاين  اآل  خليفة  بن  حمد  ال�ضيخ  قطر  اأمري  �ضارك 

ملواجهة  �ضامل  منظور  من  املناخ  تغري  مع  التعامل  اىل  فيها  دعا  كلمة  واألقى  الدوحة.  يف  املناخ  تغري  ملوؤمتر 

التحديات من دون امل�ضا�س بحق جميع الدول يف حتقيق تنميتها امل�ضتدامة. وحث الدول املتقدمة على الوفاء 

اإيجاد املعادلة املنا�ضبة  بالتزاماتها الدولية طبقًا للتفاقية ب�ضاأن تقدمي امل�ضاعدات للدول النامية، داعيًا اىل 

بني احتياجات الدول واملجتمعات للطاقة ومتطلبات تقلي�س النبعاثات الكربونية. 

الدول  لدعم  كبري  �ضنوي  مبلغ  تقدمي  مثل  ا�ضتثنائية،  قطرية  مبادرة  ينتظرون  اجلميع  كان  حني  ويف 

على  اأما  الدويل.  اللتزام  �ضعيد  على  القبيل  هذا  من  �ضيء  يح�ضل  مل  املناخ،  تغري  مع  التكيف  يف  الفقرية 

ال�ضعيد الداخلي، فقد مت الإعلن عن اللتزام باأن ت�ضكل الطاقة املتجددة 2 يف املئة من اخلليط الطاقوي يف 

قطر �ضنة 2020. واعتقد البع�س اأن هذا خطاأ مطبعي، واأن �ضفرًا �ضقط من ن�ضبة 20 يف املئة كانت مق�ضودة، 

اأن  خا�ضة  جدًا،  �ضئيلة  ن�ضبة  وهذه  املئة.  يف   2 بـ  فقط  كان  اللتزام  اأن  تبني  الأ�ضلية  الن�ضو�س  كل  ولكن 

قطر �ضت�ضت�ضيف يف �ضيف 2022 كاأ�س العامل يف كرة القدم، و�ضتبني ملعب ت�ضتوعب اأكرث من 400 األف 

متفرج، يحتاج تربيدها اإىل ما يوازي كل احتياجات قطر احلالية يف اأوقات الذروة. وكانت قطر تعهدت تربيد 

امللعب بالطاقة املتجددة. فكيف تفي بتعهدها مبجرد 2 يف املئة؟ 

وكانت ن�ضبة 2 يف املئة وردت اأي�ضًا يف ت�ضريحات لوزير الطاقة القطري الدكتور حممد بن �ضالح ال�ضاده 

اإدارة »كهرماء« عبدالـله بن حمد العطية. ونقلت بع�س و�ضائل الإعلم عن رئي�س اللجنة  ورئي�س جمل�س 

الكهربائية  حاجاتها  من  املئة  يف   16 لتوليد  تخطط  قطر  اأن  العطية  فهد  الدوحة  ملوؤمتر  املنظمة  القطرية 

بالطاقة ال�ضم�ضية بحلول �ضنة 2018. وحتدثت �ضحيفة الغارديان عن نحو 20 يف املئة بحلول �ضنة 2020 من 

دون ذكر م�ضدر ملعلوماتها. ويبقى الرتباك حول هذا الرقم لغزًا يحتاج اىل تو�ضيح.

ومما جاء يف كلمة ال�ضيخ حمد عن اجلهود التي تبذلها قطر:

م�سادرها واإعادة تدويرها، واحلفاظ على التن�ع 

االأحيائي، وزيادة امل�ساحات اخل�سراء مع الت��سع 

البيئي  ال�عي  وزيادة  له،  املخطط  احل�سري 

لل�سكان وتعزيز املعرفة وتعميق االلتزام ال�طني 

بامل�سائل البيئية.

ولدى ال�سركات م�ساريع متعددة قائمة وقيد 

احل�سر  ال  املثال  �سبيل  على  منها  نذكر  التنفيذ، 

م�ساريع تهدف اإىل تخفي�س غـاز ال�سعلة اإىل احلـد 

ثاين  حـقن  واإعادة  وتخزين  وجتميع  االأدنى، 

اأوك�سيد الكرب�ن، واإدارة املخلفات لتخفي�سها اإىل 

االإحـراق  تاأهـيل ت�ربينـات  االأدنى، واإعـادة  احلد 

باإدخـال   2005 عام  قبل  القائمة  امل�سانع  يف 

انبعـاثات  لتخفي�س  عليها  احلديثة  التقنيات 

اأوك�سيد النيرتوجني ال�سـارة بالبيئة. 

املتجددة  الطاقة  با�ستغالل  البدء  مت  كما 

الطاقة  ل�سناعة  حتتية  بنية  ت�سييد  خالل  من 

ال�سليك�ن  اإنتاج  مب�سنع  متمثلة  ال�سم�سية 

اخلال�س، وكذلك تبني م�ساريع االأبنيـة اخل�سـراء 

التي ت�ستغل الطاقة ال�سم�سية.

القطرية  العامة  امل�ؤ�س�سة  وهناك مبادرة من 

الطاقة  وزارة  مظلة  حتت  واملاء  للكهرباء 

وال�سناعة، تهدف اإىل ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية 

لتزويد 2 يف املئة من احتياجات قطر من الكهرباء 

ونرحب  منفتح�ن  ونحن   .2020 �سنة  بحل�ل 

من  للحد  ال�سبل  اأح�سن  الإيجاد  م�ساعدة  باأية 

االنبعاث احلراري.
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نظم املنتدى العربي للبيئة والتنمية جل�ضة خا�ضة يف قمة الأمم املتحدة 

لتغري املناخ يف الدوحة، حول دور قطاع الأعمال العربي يف التحول اىل 

اقت�ضاد منخف�س الكربون. وقد اختار منظمو القمة هذه اجلل�ضة مو�ضوعًا 

لفيلم وثائقي �ضتنتجه موؤ�ض�ضة الدوحة للأفلم. واجتذبت اجلل�ضة ح�ضدًا  

من امل�ضاركني يف القمة، لإثارتها ق�ضايا �ضاخنة تتعلق با�ضتنزاف املوارد 

الطبيعية يف املنطقة العربية

من اليمني: حرت، نايت�س، 

�ضعب، بن فهد، �ضليبا، �ضتري

يف جل�ضة قطاع الأعمال

ندوة »اأفد« يف قمة الدوحة لتغري املناخ

دور قطاع الأعمال
يف اقت�صـاد منخف�ض الكربون

الدوحة  ـ  »البيئة والتنمية«

البيئة  وزير  فهد،  بن  اأحمد  را�ضد  الدكتور  اأّكد 

من  مجموعة  تبنت  بلده  اأن  الإمارات،  في  والمياه 

اأبرزها  ال�ضتراتيجيات والخيارات للتخفيف من تغير المناخ، 

قطاع  وا�ضتدامة  البيئية  والب�ضمة  الخ�ضراء  العمارة  معايير 

الطاقة  لموارد  الكفوء  وال�ضتخدام  الأنظف  والإنتاج  النقل 

والمياه.

المنتدى  نظمها  ندوة  خلل  جاء  الماراتي  الوزير  كلم 

في  العمال  قطاع  »دور  حول  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي 

التحول الى اقت�ضاد اأقل كربونًا«، وذلك �ضمن فعاليات موؤتمر 

الذي   )COP18( المناخ  لتغير  ع�ضر  الثامن  المتحدة  الأمم 

عقد في الدوحة عا�ضمة قطر. واأكد بن فهد اأن بلده تبنت نهج 

الإمارات  »ا�ضتراتيجية  اإعلن  خلل  من  الأخ�ضر  القت�ضاد 

لتنمية  اأخ�ضر  »اقت�ضاد  �ضعار  تحت  الخ�ضراء«  للتنمية 

لمرحلة  توؤ�ض�س  الأمد  طويلة  ا�ضتراتيجية  وهي  م�ضتدامة«، 

على  يحافظ  اقت�ضاد  على  وتقوم  التنمية،  م�ضيرة  في  جديدة 

البيئة وبيئة تدعم نمو القت�ضاد.

تت�ضمن  م�ضارات،  �ضتة  على  ال�ضتراتيجية  هذه  وتركز 

العمراني  والتخطيط  الأخ�ضر،  والقت�ضاد  الخ�ضراء،  الطاقة 

وتخفي�س  المناخ  تغير  اآثار  مع  والتعامل  للبيئة،  ال�ضديق 

والكهرباء  الماء  ا�ضتخدام  وتر�ضيد  الكربونية،  النبعاثات 

والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات الخ�ضراء.

الب�ضمة  اأرقام  ارتفاع  اأقلقها  التي  المارات،  اأن  الى  واأ�ضار 

وتحديد  ب�ضمتها  لحت�ضاب  خا�ضـًا  برنامجـًا  با�ضرت  البيئية، 

طرق لتخفي�ضها، ما يحفظ مواردها الطبيعية.

وتعتبر مبادرة المارات ب�ضاأن الب�ضمة البيئية �ضمن ثلث 

تبين  وقد  الب�ضمة،  هذه  م�ضببات  لتقييم  عالمية  مبادرات 

وم�ضدرها  كربونية  ب�ضمة  هي  منها  المئة  في   80 من  اأكثر  اأن 
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�ضعب يقدم تقرير »اأفد« 

حول تغري املناخ يف جل�ضة  

ال�ضندوق العاملي للحياة الربية 

انبعاثات ثاني اأوك�ضيد الكربون من مختلف الم�ضادر.

واأثنى الدكتور را�ضد بن فهد على مبادرات القطاع الخا�س 

بين  �ضراكات  الى  الحاجة  على  م�ضددًا  »اأفد«،  يقودها  التي 

القطاعين العام والخا�س للتعامل مع تغير المناخ.

الب�ضمة البيئية

للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين  الجل�ضة،  مدير  عر�س 

المنتدى  تقرير  ت�ضمنه  ما  اأبرز  �ضعب،  نجيب  والتنمية 

الذي  العربية«،  البلدان  في  البيئية  والب�ضمة  البقاء  »خيارات 

وهو  بيروت.  في  عقد  دولي  موؤتمر  في  اأيام  قبل  اأطلق  قد  كان 

من  كله  العالم  تتقدم  الخليج  منطقة  في  بلدان  ثلثة  اأظهر 

البيئية  الب�ضمة  متو�ضط  واأن  البيئية،  ب�ضمتها  ارتفاع  حيث 

 78 بزيادة  للفرد،  عالمي  هكتار   2.1 هو  العربية  المنطقة  في 

الفرد  مثل  الب�ضر  كل  عا�س  ولو   .1961 عام  كان  عّما  المئة  في 

العادي المقيم في الدول الأع�ضاء في الجامعة العربية لكانت 

من  الب�ضر  باحتياجات  للوفاء  كوكب   1.2 اإلى  حاجة  هناك 

الموارد.

وزير البيئة الفل�ضطيني يو�ضف اأبو �ضفية �ضدد على اأهمية 

لتح�ضين  ا�ضتراتيجيات  تبني  اأهمية  الى  لفتًا  »اأفد«،  تقرير 

وزيادة  وال�ضناعة،  والنقل  البناء  قطاعات  في  الطاقة  كفاءة 

حوافز  واعتماد  الطاقة،  مزيج  في  المتجددة  الطاقة  ح�ضة 

وتطرق  الطاقة.  كفاءة  اأمام  القائمة  الحواجز  لتذليل  ومعايير 

الـ77  مجموعة  في  عليه  التفاق  تم  الذي  القرار  م�ضروع  اإلى 

من  ال�ضتفادة  من  فل�ضطين  تمكين  يت�ضمن  الذي  وال�ضين، 

ال�ضناديق الدولية الخا�ضة بتغير المناخ بعد اأن نالت ع�ضوية 

دولة مراقبة في الأمم المتحدة.

اأننا  الى  لفت  �ضتير  اأندرو  العالمي  الموارد  معهد  رئي�س 

التركيز  فيه  ويزداد  الموارد  فيه  تتقل�س  عالم  في  نعي�س 

ال�ضكاني في المدن، حيث �ضي�ضل الى ن�ضبة 60 في المئة عام 

تاريخ  في  م�ضبوق  غير  ديموغرافيًا  تحوًل  يعتبر  وهذا   .2050

الب�ضرية، ما يجعلنا جميعًا اأمام خيارات �ضعبة. ولفت الى نمو 

الطبقة الو�ضطى التي �ضي�ضل عددها الى خم�ضة بليين ن�ضمة 

من  �ضيزيد  ما  ال�ضرائية،  القدرة  تملك  طبقة  وهي   ،2030 �ضنة 

للمنتدى  ال�ضنوية  بالتقارير  �ضتير  ونوه  ال�ضتهلك.  ن�ضب 

توردها  التي  الأرقام  اأن  الى  لفتًا  والتنمية،  للبيئة  العربي 

جديرة بالهتمام والعتبار.

العرب  الوزراء  مجل�س  عام  اأمين  الحوار  في  و�ضارك 

الـله،  جاب  جمال  )كامري(  البيئة  �ضوؤون  عن  الم�ضوؤولين 

دولية  ومنظمات  �ضركات  وروؤ�ضاء  الم�ضوؤولين  من  ومجموعة 

وخبراء واأكاديميون واإعلميون.

�ضركات رائدة

الرائدة  ال�ضركات  من  عدد  لتجارب  عر�ضًا  الندوة  ت�ضمنت 

في المنطقة العربية، التي حققت اإنجازات هامة على �ضعيد 

اأقل كربونًا. وهي من �ضمن 120 �ضركة  التحول الى اقت�ضاد 

وقع قادتهـا اإعلنًا في قمة قطاع الأعمال التي نظمها »اأفد« 

ا�ضتهلك  بتخفي�س  فيه  تعهدوا   ،2007 عام  اأبوظبي  في 

بحلول  المئة  في   20 بن�ضبة  عملياتهم  في  والميـاه  الطاقـة 

�ضنة 2012.

فعر�س راجي حتر، مدير عمليات التنمية الم�ضتدامة في 

اأرامك�س، تجربة ال�ضركة في التحول الى القت�ضاد الخ�ضر، 

النقل  قطاع  في  العاملة  ال�ضركات  كبريات  من  باعتبارها 

اأ�ضا�ضي في التلوث. ولفت الى  وال�ضحن الذي ي�ضاهم ب�ضكل 

العربية  المنطقة  في  اتخذتها  التي  الجراءات  بين  من  اأن 

و�ضع معايير ال�ضتدامة لجميع فروعها، واللتزام با�ضتخدام 

للتخفيف  عالمية  ومقايي�س  بموا�ضفات  و�ضاحنات  �ضيارات 

من ن�ضب النبعاثات. كما اعتمدت طباعة البيانات بطريقة 

اكثر ا�ضتدامة، ما �ضاهم في خف�س ن�ضبة ا�ضتهلك الورق 50 

في المئة.

نا�ضيونال  الخرافي  في  التطوير  اإدارة  مدير  �ضليبا،  اآلن 

التي  ال�ضركة  في  »تر�ضيد«  لبرنامج  عر�س  الكويت،  في 

قامت  حيث  البيئية،  ب�ضمتها  من  للتخفيف  خطة  تعتمد 

األفًا  من 55 بلدًا.  بتدريب جميع موظفيها البالغ عددهم 36 

دورية  تقييم  عملية  يجري  »تر�ضيد«  برنامج  اأن  الى  ولفت 

ال�ضركة تطبق معايير ال�ضتدامة  اأن جميع فروع  للتاأكد من 

تقليل  الى  الطاقة  ا�ضتهلك  في  القت�ضاد  من  عملها،  في 

ا�ضتخدام الورق وغير ذلك من الممار�ضات البيئية.

الجتماعية  الم�ضوؤولية  ق�ضم  مدير  نايت�س،  مايكل  وقدم 

ال�ضركة  اتخذتها  التي  الجراءات  باور،  اأكوا  في  وال�ضتدامة 

في  الكهربائية  الطاقة  اإجمالي  من  المئة  في   11 تنتج  التي 

ال�ضعودية، خ�ضو�ضًا التزامها تعزيز الطاقة المتجددة. واأكد 

اأن التحول الى الطاقة البديلة لي�س خيارًا بيئيًا فقط، بل هو 

اأي�ضًا خيار تناف�ضي و�ضوف يزداد ح�ضوره في اقت�ضاد ال�ضوق 

يومًا بعد يوم.

الخليج وتغير المناخ

ا�ضتعداد  مدى  حول  جل�ضة  في   تحدث  �ضعب  نجيب  وكان 

قدم  المناخ،  تغير  اآثار  مع   للتعامل  العربية  الخليج  دول 

على  المناخ   تغير  اأثر  عن  »اأفد«  لتقرير  عر�ضًا   خللها 

البلدان العربية. كمـا �ضرح موقف المنتدى من المفاو�ضات  

نتائج  اإلى  للو�ضول  به  ت�ضاهم  اأن  العربية  للدول  يمكن  وما 

المنتدى  قدمهـا  التي  المذكرة  اإلى  ا�ضتنادًا  وذلك  اإيجابية، 

محـددة  خيـارات  فيهـا  وطـرح  العربيـة  الحكومـات  اإلى 

لم�ضـار التفاو�س.  ■ 
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اإن روؤية اململكة العربية ال�ضعودية للطاقة امل�ضتدامة 

ت�ضبح  قد  ذلك  تنفيذ  يف  واآلياتها  وا�ضرتاتيجيتها 

واأبعد  بل  كلها،  املنطقة  يف  الطاقة  ل�ضتدامة  الزاوية  حجر 

اأكرث  م�ضتقبل  اإيجاد  باأن  نوؤمن  نحن  باأ�ضره.  للعامل  ذلك  من 

ازدهارًا لأبنائنا واأحفادنا، لي�س يف اململكة فح�ضب بل يف كل 

مكان، يحتم علينا اأن نعمل جميعًا يف اإيجاد م�ضتقبل عملي 

اأوًل،  وهي:  اخل�ضائ�س،  من  بعدد  يتميز  م�ضتقبل  للطاقة. 

اأن يكون جهدًا جماعيًا. ثانيًا، اأن نتمكن جميعًا من حتقيقه. 

اأن يكون م�ضتدامًا.  اأن يكون جمديًا اقت�ضاديًا. رابعًا،  ثالثًا، 

الأمثل  التعظيم  امل�ضتقبل  طاقة  منظومة  حتقق  اأن  خام�ضًا، 

للتقنيات واملتغريات املتوفرة.

ذاتها  هي  امل�ضتقبل  لطاقة  الفريدة  اخل�ضائ�س  تلك 

اخل�ضائ�س التي �ضكلت روؤية خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 

يف  للطاقة  امل�ضتقبلية  للمنظومة  عبدالعزيز  بن  عبداللـه 

مدينة  اإن�ضاء  يف  جت�ضدت  والتي  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

 .)K.A.CARE( واملتجددة  الذرية  للطاقة  عبدالـله  امللك 

واأنا على يقني باأن منافع خ�ضائ�س م�ضتقبل الطاقة تلك هي 

هدفنا جميعًا.

جهد جماعي

اململكة  يف  للطاقة  م�ضتقبل  ر�ضم  على  عملنا  البداية،  منذ 

القليمية  الطاقة  منظومة  مع  وجتان�س  برتابط  يتميز 

ومنطقة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  مبنطقة  بدءًا  والعاملية، 

الحتاد  منطقة  اإىل  امتدادًا  اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق 

الأوروبي. وحر�ضنا على اأن يكون امل�ضتقبل مبنيًا على العمل 

اجلماعي  اجلهد  اإن  جميعًا.  لنا  اقت�ضاديًا  واملجدي  اجلماعي 

هو  كما  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الطاقة  مل�ضتقبل  مهم 

مهم مل�ضتقبل الطاقة يف العامل باأ�ضره.

اململكة  يف  الكهرباء  قطاع  يواجه  الذي  الرئي�ضي  التحدي 

تبقى  الكهرباء  لتوليد  املركبة  الأحمال  من  املئة  يف   45 اأن  هو 

يف  وكذلك  ال�ضتاء،  يف  الطلب  انخفا�س  فرتة  خلل  معطلة 

ي�ضكل  التربيد  اأن  ذلك  و�ضبب  واخلريف.  الربيع  من  اأجزاء 

يف   50 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  اململكة،  يف  للكهرباء  م�ضتهلك  اأكرب 

وتتناق�س  الذروة،  ف�ضول  اأثناء  الكهرباء  ا�ضتهلك  من  املئة 

 ،2030 �ضنة  بحلول  اأنه  يعني  هذا  ذلك.  غري  يف  كبري  ب�ضكل 

جيغاواط   45 فاإن  جيغاواط،   100 الطلب  ذروة  تبلغ  عندما 

على الأقل من الأحمال املركبة �ضتبقى معطلة.

توظيف  هو  التحدي  ذلك  مع  التعامل  اأ�ضاليب  اأحد 

اإنتاجها للكهرباء خلل ف�ضول الذروة  التي يرتفع  التقنيات 

اىل احلد الأق�ضى، ويقل اإنتاجها يف غري ذلك. وهذا ينطبق 

متامًا على الطاقة ال�ضم�ضية، فهي خيار ممتاز لتقليل جزء 

من هذا التحدي. لكن ل ميكنها القيام بذلك منفردة.

ما  اأو  ـ  الأحمال  تبادل  من  املمكنة  الفر�س  در�ضنا  لذلك، 

الطلب.  تفاوت  موا�ضم  خلل  ـ  الكهرباء  بت�ضدير  يعرف 

امل�ضتغلة  وغري  املعطلة  لأحمال  املنطقة  ت�ضدر  باأن  وذلك 

ذات  املناطق  اإىل  الكهرباء،  على  الطلب  ذروة  موا�ضم  خارج 

الطلب العايل ب�ضبب موا�ضم الذروة، اأي البلدان التي تتزامن 

اململكة.  يف  الطلب  انخفا�س  فرتة  مع  فيها  الطلب  ذروة 

واأظهرت درا�ضتنا اأن ال�ضتثمارات يف ال�ضبكة اللزمة لنقل 

م�صتقبل الطاقة 
يف ال�صعودية

الدكتور خالد بن حممد ال�ضليمان 

هو نائب الرئي�س للطاقة املتجددة 

للطاقة  عبداللـه  امللك  مدينة  يف 

م�ضمون  وهذا  واملتجددة.  الذرية 

موؤمتر  يف  األقاها  التي  كلمته 

عقد  الذي  »ديزرتك«  مبادرة 

موؤخرًا يف برلني.

بقلــم خالد ال�سليمان
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الكهرباء املولدة يف ال�ضعودية اىل الحتاد الأوروبي ل تزيد 

لرتكيب  اللزمة  ال�ضتثمارات  جممل  من  املئة  يف   18 على 

قدرات التوليد.

القت�ضادية  الفائدة  فاإن  القوي،  الربط  هذا  حتقق  اذا 

يف  اجلماعي  اجلهد  فوائد  اإن  و�ضاملة.  عظيمة  �ضتكون 

 10 بني  بن�ضبة  التوليد  قدرات  تركيب  اإىل  احلاجة  تخفي�س 

و20 يف املئة، مع اإمكانية مقاي�ضة الطاقة جماعيًا، �ضتكون 

ولذلك  ال�ضرورية.  غري  ال�ضتثمارات  تلك  توفري  خلل  من 

جمال  يف  التعاون  جوانب  اأحد  لي�ضت  الطاقة  مقاي�ضة  فاإن 

الطاقة فح�ضب، ولكنها جانب مهم جدًا.

اإنتاج  اإىل  الطامح  »ديزرتك«،  م�ضروع  روؤية  هي  هذه 

احلاجة  لتاأمني  العربية  ال�ضحارى  يف  املتجددة  الطاقة 

املحلية وت�ضدير الفائ�س اإىل اأوروبا. ونحن يف ال�ضعودية يف 

و�ضع ميكننا من دعم هذه الروؤية وجعلها تتحقق بامل�ضاركة 

مع اجلميع.

اأن نتمكن جميعًا من حتقيقه

للطاقة  م�ضادر  يحوي  ل  الأر�س  على  مكان  يوجد  ل  عمليًا، 

املتجددة. امل�ضاألة فقط هي يف ح�ضاد الطاقة ونقلها واإي�ضالها 

مل�ضامني  اأ�ضا�ضي  اإطار  وهذا  واقت�ضادي.  �ضحيح  ب�ضكل 

عميقة: فالطاقة، ب�ضكل اأو باآخر، متوافرة بكرثة يف طبيعتها 

تيارات  اأو  رياح  ع�ضف  اأو  �ضم�ضية  اأ�ضعة  اأكانت  �ضواء  اخلام، 

بحرية.

اأ�ضعة ال�ضم�س هي يف الأ�ضا�س عدمية الكلفة. لكن اإذا مل 

تطور الدول اأنظمتها اخلا�ضة حل�ضاد طاقة ال�ضم�س، اأو جزءًا 

ال�ضم�ضية.  للطاقة  م�ضتوردًة  �ضتكون  الواقع  يف  فاإنها  منها، 

ب�ضكل  مكلفة  تعد  ل  الطاقة  ح�ضاد  اأنظمة  فاإن  وللمنا�ضبة، 

يف  هو  الأنظمة  كلفة  من  كبريًا  جزءًا  لأن  وذلك  ا�ضتثنائي، 

مكونات اخلدمات والتي ت�ضمل الت�ضميم والتوريد الهند�ضي 

والإن�ضاء والرتكيب والت�ضغيل وال�ضيانة.

اأظهرت  فقد  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  اىل  وبالن�ضبة 

حقل للطاقة ال�ضم�ضية 

يف مدينة امللك عبدالعزيز 

للعلوم والتكنولوجيا

ز
رت

ي
و
ر
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�ضل�ضلة  من  املئة  يف   85 من  اأكرث  توطني  ميكن  اأنه  درا�ضاتنا 

�ضت�ضتهدف  والتي  املتجددة  الطاقة  ملنظومة  امل�ضافة  القيمة 

اململكة تطويرها خلل ال�ضنوات الع�ضرين املقبلة.

مرادفة  اأنها  على  ال�ضتدامة  يف  التفكري  البديهي  ومن 

واحليوية  الب�ضرية،  والتنمية  بالبيئة،  العناية  ملفاهيم 

مت  فاذا  ذلك.  من  اأكرث  تعني  ال�ضتدامة  لكن  القت�ضادية. 

تطوير �ضل�ضلة وطنية فاعلة للقيمة امل�ضافة، فاإن ال�ضتدامة 

الكفاءة  تعني  كما  الطاقة«،  امدادات  »اأمن  تعني  هنا 

اأخرى،  قطاعات  تطوير  من  متّكن  اأي�ضًا  وهي  والتوفري. 

يف  جدًا  مهمًا  دورًا  توؤدي  اأن  ميكن  مثًل  املتجددة  فالطاقة 

جعل حتلية املياه املاحلة عملية م�ضتدامة يف بلدان تفتقر اىل 

م�ضادر املياه العذبة.

لدول  وكذلك  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  اىل  بالن�ضبة 

اأخرى، فاإن اإدخال م�ضادر الطاقة املتجددة وال�ضتفادة منها 

الفوائد  لتعظيم  ا�ضرتاتيجية  فر�ضة  يج�ضد  وا�ضع،  ب�ضكل 

القت�ضادية.

ومع وجود ا�ضتنتاج علمي اأكيد، باأنه ل يوجد م�ضدر واحد 

اأمثل للطاقة ولكن الأمثل هو ا�ضتغللها بتجان�س و�ضمولية، 

يكون  وقد  اأخرى،  على  اإحداها  يوؤيد  من  دائمًا  ن�ضمع  اأننا  اإل 

بق�ضد حميد.

طاقة ال�ضحراء

توقعت وثيقة »طاقة ال�ضحراء 2050« تكاليف اإنتاج الكهرباء 

اأفريقيا،  و�ضمال  الأو�ضط  وال�ضرق  الأوروبي  الحتاد  مل�ضاريع 

لكن خيارات التقنيات املقرتحة �ضنفت تقنيات توليد الطاقة 

ال�ضم�ضية وطاقة الرياح �ضمن فئة واحدة. نحن نعتقد اأن ذلك 

نا�ضجة  الرياح  طاقة  تقنية  لأن  ذلك  للنظر.  اإعادة  ي�ضتحق 

يف  كبري  خف�س  ح�ضول  املتوقع  غري  من  فاأ�ضبح  عمليًا، 

العتبار  يف  اأخذنا  لو  اأنه  كما  م�ضتقبًل.  الراأ�ضمالية  تكاليفها 

اأن معظم املناطق امللئمة لتوليد طاقة الرياح قد مت ا�ضتغللها 

ملواقع  اإ�ضافية  تكاليف  احت�ضاب  يعني  ذلك  فاإن  م�ضبقًا، 

جديدة ذات كفاءة توليد اأقل. 

وهذا ما ل ينطبق على تقنيات الطاقة ال�ضم�ضية، فجودة 

ال�ضم�ضي«  »احلزام  ي�ضمى  ما  على  ال�ضم�ضية  الإ�ضقاطات 

تعد  اأفريقيا  و�ضمال  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  كل  يغطي  الذي 

لأنظمة  الراأ�ضمالية  التكاليف  اأن  كما  العامل.  يف  الأف�ضل 

ال�ضم�ضية  الطاقة  واأنظمة  الكهر�ضوئية  ال�ضم�ضية  الطاقة 

املركزة اآخذة يف النخفا�س �ضريعًا، ما يعني اأنه كلما ازدادت 

الكهرباء  وحدة  اإنتاج  كلفة  انخف�ضت  عامليًا  التوليد  قدرات 

منها.

العك�س،  على  بل  الرياح.  بطاقة  الثقة  عدم  يعني  ل  هذا 

يف  خ�ضو�ضًا  الرياح،  طاقة  تقنيات  باأن  ثقة  على  نحن 

املياه  حتلية  متطلبات  مع  كبري  ب�ضكل  تتنا�ضب  منطقتنا، 

املاحلة. فالطلب على املياه املحلة يعتمد على احلجم ل على 

التخزين  مبيزة  الرياح  بطاقة  التحلية  عملية  وتتمتع  الوقت. 

امللزمة لها. فهي متكننا من ح�ضاد طاقة الرياح وا�ضتخدامها 

اإدارة  يتطلب  ل  بدوره  وهذا  الرياح.  هبت  كلما  املياه  لتحلية 

الكهربائية  الأحمال  تخزين  اأو  املولدة  الطاقة  لأحمال  فاعلة 

املطلوب  الأمر  وهو  ال�ضم�ضية.  الطاقة  يف  كما  الإ�ضافية 

ل�ضتقرار �ضبكة الكهرباء اإذا ما ا�ضُتغلت طاقة الرياح لت�ضغيل 

حمطات توليد الكهرباء.

منظومة الطاقة الذرية واملتجددة

تطوير  م�ضوؤولية  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اأ�ضندت  لقد 

منظومة الطاقة الذرية واملتجددة ب�ضكل م�ضتدام اإىل مدينة 

من  �ضتتمكن  التي  واملتجددة،  الذرية  للطاقة  عبداللـه  امللك 

يف  �ضركائنا  مع  التعاون  خلل  من  اللـه،  باإذن  ذلك،  حتقيق 

اململكة وخارجها.

مبقدار  اململكة  يف  الكهرباء  على  الطلب  يزداد  اأن  ُيتوقع 

اأن  كما  املقبلة.  الـع�ضرين  ال�ضنوات  خلل  جيغاواط   120

�ضيزيد  العتماد  عالية  احتياطية  قدرات  توليد  اإىل  احلاجة 

الرئي�ضي  التحدي  فاإن  �ضابقًا،  ُذكر  وكما  التوقعات.  تلك  من 

الذي يواجه قطاع الكهرباء ال�ضعودي هو تعطل قدرة التوليد 

الطلب،  انخفا�س  موا�ضم  خلل  املئة  يف   45 بن�ضبة  املركبة 

الكهرباء  على  الطلب  من  املئة  يف   50 ي�ضكل  التربيد  وكون 

خلل مو�ضم الذروة.

احلاجة  اإىل  وا�ضتنادًا  احلقائق،  تلك  جميع  اإىل  وبالنظر 

اإىل حلول م�ضتدامة وجمدية اقت�ضاديًا، فاإن منظومة الطاقة 

امل�ضتقبلية يف اململكة العربية ال�ضعودية �ضت�ضتهدف انتاج 50 

يف املئة من القدرة املركبة للطاقة من م�ضادر الطاقة النووية 

مما   ،2032 �ضنة  وحتى  تدريجي  ب�ضكل  وذلك  واملتجددة، 

�ضيمكننا من خف�س ا�ضتهلك املوارد الهيدروكربونية يف كل 

يف   50 بن�ضبة  وذلك  املاحلة  املياه  وحتلية  الكهرباء  توليد  من 

املئة خلل ع�ضرين عامًا.

املقرتح  هذا  ي�ضتهدفها  التي  الإجمالية  التوليد  قدرة  اإن 

املتجددة  الطاقة  م�ضادر  من  جيغاواط   54 يعادل  ما  هي 

الطاقة  م�ضادر  من  جيغاواط   41 ت�ضكلها   ،2032 �ضنة  بحلول 

ال�ضم�ضية و9 جيغاواط من م�ضادر طاقة الرياح و3 جيغاواط 

من م�ضادر حتويل املخلفات و1 جيغاواط من م�ضادر الطاقة 

اجلوفية احلرارية.

ال�ضعودية  العربية  اململكة  تبقى  اأن  امللكية  الروؤية  ت�ضمن 

الطاقة  توفري  يف  موثوقًا  و�ضريكًا  الطاقة  اإنتاج  يف  قويًا  لعبًا 

■ للأجيال القادمة. 

الدكتور خالد ال�ضليمان 

متحدثًا يف موؤمتر »ديزرتك« 
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نـظـرة ثاقبة عـلى
البيئـة والطبيعـة

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

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

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

كل  مطلع  تقراأها  والعاملية  العربية  البيئة  عن  املعلومات  اأحدث 

. �صهـر يف  

اذا كنت من حمبي البيئة والطبيعة فان  هي جملة 

لك اأنت.

ا�شرتك الآن واربح
الق�سيمة على اجلهة اخللفية
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اأطل�س الب�سمة البيئية

في البلدان

العربية

تقرير �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية:

�لعرب ي�ضتهلكون �ضعفي ما لديهم من مو�رد

3 دول عربية �ضاحبة

�أكبر ب�ضمة بيئية في �لعالم

خيارات البقاء

كائنات 

نادرة

في خطر

حماية البيئة 

في اإمارة 

اأبوظبي

ديزرتك: 

كهرباء

من ال�سحراء
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فرح العطيات )عّمان(

الأردنية  الحكومة  اأطلقته  ما  البيئيون  رف�س 

البيئة  وزارة  اإلغاء  المفاجئ  لقرارها  مبررات  من 

الإنفاق.  تر�ضيد  بحجة  البلدية  ال�ضوؤون  بوزارة  ودمجها 

الهيئات  دور  لإ�ضعاف  جاء  القرار  اأن  بع�ضهم  واعتبر 

على  الموافقات  منح  اإلى  حتى  و�ضوًل  البيئية،  والمنظمات 

درا�ضات  اإجراء  دون  من  كبرى  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  تنفيذ 

اأن الم�ضي بالقرار �ضيرفع  اأثرها البيئي. وحذروا من  لتقييم 

وتيرة التدهور البيئي في البلد.

عن  اأعلن  الن�ضور  عبداللـه  الدكتور  الوزراء  رئي�س  وكان 

قرار اإلغاء وزارة البيئة في ت�ضرين الثاني )نوفمبر( الما�ضي، 

العام  القطاع  اإعادة هيكلة  اإلى  الرامية  �ضمن خطة الحكومة 

ل�ضبط النفقات وتقلي�س عجز الموازنة العامة للدولة. وكان 

الأردن في العام 2003 الدولة الثانية في العالم العربي، بعد 

حجم  تزايد  نتيجة  للبيئة  م�ضتقلة  وزارة  اأن�ضاأت  التي  م�ضر، 

ال�ضغوط البيئية، وتلتهما معظم الدول العربية.

على  البقاء  اأن  الإيراني  خالد  الأ�ضبق  البيئة  وزير  اعتبر 

يمنح  فهو  الأهمية.  غاية  في  اأمر  البيئة  وزارة  ا�ضتقللية 

بال�ضاأن  المعنية  الدولية  الهيئات  من  خارجيًا  اهتمامًا  البلد 

لتح�ضين  اإ�ضافية  مالية  م�ضاعدات  ي�ضتجلب  كما  البيئي، 

الأو�ضاع البيئية. ونفى اأن يكون قرار الدمج عائدًا اإلى تر�ضيد 

النفقات وتخفي�س عجز الموازنة، خ�ضو�ضًا اأن وجود الوزارة 

ولفت  المملكة.  ت�ضهده  الذي  القت�ضادي  والتطور  يتما�ضى 

بالأثر  علقة  ذات  �ضوابط  و�ضع  يتطلب  التطور  هذا  اأن  اإلى 

يعني  والذي  ال�ضتثمارات،  تنفيذ  على  المترتب  البيئي 

بال�ضرورة وجود وزارة مخت�ضة ووزير مخت�س قادرين على 

تنفيذها من دون اأي �ضغوط.

اإن »قرار الإلغاء  النا�ضط والكاتب البيئي باتر وردم  وقال 

من  العديد  تنفيذ  على  الموافقات  تمرير  اأجل  من  جاء  ربما 

الم�ضاريع ال�ضتثمارية من دون اأن تقف درا�ضات تقييم الأثر 

كيف ُتلغى

وزارة البيئة

يف الأردن؟
من لقاء الحتاد النوعي للجمعيات البيئية يف الأردن

لل�ضغط من اأجل ايقاف قرار اإلغاء وزارة البيئة

الق�ضاء  يعني  الوزارة  اإلغاء  اأن  واعتبر  اأمامها.  عائقًا  البيئي 

بالبيئة،  المتعلقة  والقوانين  والعقوبات  الرقابة  نظام  على 

من  وحذر  ال�ضارخة.  المخالفات  وتيرة  ارتفاع  اإلى  يوؤدي  ما 

تقلي�س الم�ضاعدات خارجية من الدول والمنظمات المانحة 

في ما يتعلق بالمجال البيئي، مذكرًا باأن الوزارة تنفذ حاليًا 

ل  بينما  دولر،  مليون   150 اإلى  ت�ضل  بقيمة  دولية  م�ضاريع 

يتجاوز مجمل المخ�ض�ضات المالية المقدمة لها من الخزينة 

م�ضدر  هي  الوزارة  اأن  يعني  مما  دولر،  مليين   3.4 العامة 

دخل اأكثر من كونها م�ضتنزفة للموارد المالية للدولة.

على  الحفاظ  في  الوزارة  اأداء  تدني  المتابعون  ينكر  ول 

ال�ضريع  التغير  نتيجة  خ�ضو�ضًا  الم�ضاريع،  وتنفيذ  البيئة 

للحكومات، اإل اأنهم يعتبرون اأن ذلك لي�س مبررًا لإعدامها. 

ال�ضهر  البيئية«  للجمعيات  النوعي  »التحاد  عقد  وقد 

اإلغاء  قرار  اإيقاف  �ضرورة  فيه  اأكد  �ضحافيًا  موؤتمرًا  الما�ضي 

الأردنية  البيئة  لجمعية  التنفيذي  المدير  واأو�ضح  الوزارة. 

الحكومة  رئي�س  اإلى  ر�ضالة  وجه  التحاد  اأن  الكوفحي  اأحمد 

اأهمية الإبقاء على وزارة البيئة  عبدالـله الن�ضور يو�ضح فيها 

وتعزيز دورها.

الطبيعة،  لحماية  الملكية  الجمعية  التحاد  وي�ضم 

الملكية،  النباتية  والحديقة  الأردنية،  البيئة  وجمعية 

والجمعية  البيئة،  وا�ضتدامة  الطاقة  حفظ  وجمعية 

للطاقة  الأردنية  والجمعية  البحرية،  البيئة  لحماية  الملكية 

وجمعية  الت�ضحر،  لمكافحة  الأردنية  والجمعية  المتجددة، 

الطبيعة،  لحماية  العربية  والمنظمة  الع�ضوية،  الزراعة 

والمجل�س الأردني للأبنية الخ�ضراء.

على  اأي�ضًا  �ضيقـع  ال�ضرر  اأن  اإلى  الكوفحي  واأ�ضار 

اتفاقات  اأي  توقيع  على  قدرتها  لعدم  البيئية،  الجمعيات 

ذلك  على  الموافقة  لرتباط  نظرًا  م�ضتقبلية  بيئية  لم�ضاريع 

فيعتبر  الآخـر  الطرف  اأما  عليها.  م�ضرفة  الوزارة  تكون  باأن 

البلديـة  ال�ضوؤون  وزارة  اإلى  بب�ضاطة  �ضتتحول  الم�ضاريع  اأن 

■ والبيئة.  
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 بريوت ـ  »البيئة والتنمية«

من  جمموعة  مع  لبنان  يف  البيئة  وزارة  تتعاون 

الأمم  برنامج  مقّدمها  ويف  املانحة،  الأطراف 

مع  م�ضرتكة  م�ضاريع  ثمانية  يدير  الذي  الإمنائي،  املتحدة 

الوزارة. ويهدف عدد من هذه امل�ضاريع اإىل حّل ق�ضايا بيئية 

معينة، كالنفايات ال�ضلبة والطبية والطيور املهاجرة وطبقة 

القانوين  الإطار  على  اآخر  جانب  يركز  حني  يف  الأوزون، 

والتنظيمي وعلى التوعية.

الوعي  وتعزيز  الت�ضريعات  بتطوير  اخلا�س  ال�ضق  �ضكل 

جانبًا من برنامج »الدعم املوؤ�ض�ضي لوزارة البيئة«، بالتعاون 

اإعداد  مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي. ومت يف هذا الإطار 

تله   ،2011 عام  �ضدر  لبنان،  يف  البيئة  واقع  عن  تقرير 

حول  املتحدة  الأمم  موؤمتر  اإىل  لبنان  تقرير   2012 العام  يف 

التنمية امل�ضتدامة )ريو+20( الذي �ضاركت يف و�ضعه جهات 

حكومية ومن املجتمع املدين والقطاع اخلا�س.

وخلل ال�ضنتني الأخريتني، قام برنامج الدعم املوؤ�ض�ضي 

�ضعار  حتت  الوزارة  عمل  برنامج  اإعداد  عملية  بتن�ضيق 

وذلك  البيئية«،  ال�ضيا�ضة  خدمة  يف  ال�ضيا�ضية  »البيئة 

بطريقة ت�ضاورية، مع اإعداد جداول دورية بتقّدم العمل.

جمل�س وطني للبيئة وتطوير الت�ضريعات

فوافق  �ضابقًا.  املعّدة  القوانني  م�ضاريع  من  عدد  اإقرار  مت 

اأربعة  على   2012 )يناير(  الثاين  كانون  يف  الوزراء  جمل�س 

واملحميات  البيئية،  العامة  بالنيابة  مت�ضلة  قوانني  م�ضاريع 

وحماية  ال�ضلبة،  للنفايات  املتكاملة  والإدارة  الطبيعية، 

نوعية الهواء. و�ضدرت يف اآذار )مار�س( 2012 اأربعة م�ضاريع 

مرا�ضيم تتعلق باملجل�س الوطني للبيئة، وتقييم الأثر البيئي، 

والتقييم البيئي ال�ضرتاتيجي، واللتزام البيئي للمن�ضاآت.

ي�ضم املجل�س الوطني للبيئة 14 ع�ضوًا من القطاعني العام 

جانب  اإىل  وحتديدًا،  املدين،  املجتمع  ومنظمات  واخلا�س 

وزارة البيئة، وزارات املالية، والداخلية والبلديات، والزراعة، 

والأ�ضغال العامة والنقل، والطاقة واملياه، وال�ضناعة، ونقابات 

الأطباء واملحامني واملهند�ضني، وجمعية امل�ضارف، وجمعية 

�ضركات التاأمني، واملوؤ�ض�ضات التي ل تتوّخى الربح، والقطاع 

للعمل  عمومية«  »جمعية  من  نوعًا  ي�ضكل  وهو  الأكادميي. 

املعنية  واجلهات  الأطراف  جميع  م�ضاركة  ويتيح  البيئي، 

يفتح  كما  البيئية،  وال�ضرتاتيجيات  ال�ضيا�ضات  ر�ضم  يف 

ماذا فعلت وزارة البيئة اللبنانية يف �ضنتني؟

م�صـاريع وت�صريعـات

حلماية البيئة يف لبنان

�ضيا�ضات  يف  البيئية  والعتبارات  املفاهيم  اإدراج  اأمام  الباب 

القطاعات الأخرى وا�ضرتاتيجياتها.

على الأر�س، توىل برنامج الدعم املوؤ�ض�ضي تن�ضيق تنفيذ 

من  بتمويل  �ضم�ضية  �ضّخانات  تركيب  اأحدهما  م�ضروعني، 

ايطاليا يف عدد من ال�ضجون ودور الأيتام وامل�ضت�ضفيات )900 

وحدة(، واإقامة اأّول َحيد بحري ا�ضطناعي يف منطقة العبده.

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  الأخرى  التعاون  اأوجه  ومن 

الإمنائي، م�ضروع الإدارة املتكاملة للنفايات ال�ضلبة يف ق�ضاء 

 .2012 )يناير(  الثاين  كانون  يف  به  العمل  بداأ  الذي  بعلبك، 

وهو ممّول من احلكومة الإيطالية ملّدة �ضنتني، ويهدف اإىل 

اإعادة تاأهيل مكب كّيال احلايل وتزويد احتاد بلديات بعلبك 

مطمرًا �ضحيًا حديثًا.

برنامج  عمل  وامليداين،  الت�ضريعي  اجلهدين  موازاة  ويف 

الوكالة  من  بدعم  البيئية  التوعية  خط  على  املوؤ�ض�ضي  الدعم 

املوقع  حتديث  الإطار  هذا  يف  ومت  للتعاون.  الإيطالية 

ا�ضتهلك  يف  للقت�ضاد  حملة  واإطلق  للوزارة،  الإلكرتوين 

خلل  من  لبنان  يف  البيئة  واقع  تقرير  وتعميم  الطاقة، 

الدرا�ضية،  واحللقات  العمل  وور�س  واملعار�س  املل�ضقات 

واإعداد برنامج للتوا�ضل البيئي. واحُتفل بيوم البيئة العاملي 

2012، من خلل اإطلق التقرير الوطني اإىل قّمة ريو+20 من 

البيئة  لوزراء  تقييمي  اجتماع  وتنظيم  اجلمهوري،  الق�ضر 

ال�ضابقني واآخر للعلميني.

النفايات ال�ضحية

ميول مرفق البيئة العاملي )GEF( م�ضروع ت�ضجيع ا�ضتخدام 

النفايات  اإنتاج  لتخفي�س  واملمار�ضات  التقنيات  اأف�ضل 

وخف�س  جتنب  اإىل  خا�س  ب�ضكل  يهدف  الذي  ال�ضحية، 

وال�ضحة  البيئة  وحماية  والزئبق،  الديوك�ضني  انبعاثات 

العامة من تاأثرياتها. ومت من خلل هذا امل�ضروع، الذي انتهى 

منوذجية  مرافق  اإن�ضاء   ،2012 )دي�ضمرب(  الأول  كانون  يف 

حمود  م�ضت�ضفى  �ضمن  ال�ضحّية  املوؤ�ض�ضات  نفايات  لإدارة 

اجلامعي يف �ضيدا وم�ضت�ضفى النبطية احلكومي، وذلك من 

خلل و�ضع خطة منوذجّية لإدارتها، بالإ�ضافة اإىل ا�ضتبدال 

من  خالية  ببدائل  الزئبق  على  حتتوي  التي  احلرارة  ميازين 

هذه املادة اخلطرة.

اإدارة  حول  تدريبي  برنامج  تطوير  اأي�ضًا  امل�ضروع  ت�ضمن 

لنحو  تدريبّية  دورات  وتنظيم  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  نفايات 

وا�ضتكملت  واخلا�ضة.  العامة  امل�ضت�ضفيات  من  مدربًا   85

الن�ضو�س الت�ضريعية اخلا�ضة بهذا القطاع، من خلل اإ�ضدار 

امل�ضودة الأوىل لل�ضروط البيئية لإن�ضاء وت�ضغيل مراكز تعقيم 

وحت�ضري  واملعدية،  اخلطرة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  نفايات 

بدءًا  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  نفايات  لإدارة  و�ضروط  اإر�ضادات 

وتخزينها،  ونقلها  وجمعها  بفرزها  مرورًا  اإنتاجها،  بتخفيف 

وانتهاء مبعاجلتها.

تغري املناخ وحماية الأوزون

وبالتعاون  العاملي  البيئة  مرفق  من  بتمويل  الوزارة،  نفذت 

مع برناجمي الأمم املتحدة الإمنائي والبيئي، م�ضروع »تقييم 

وي�ضمل  املناخ«.  تغرّي  ملكافحة  التكنولوجية  الحتياجات 

التكنولوجية  الحتياجات  تقييم  للم�ضروع  النهائي  التقرير 

قطاعي  عن  الناجتة  النبعاثات  من  للتخفيف  الأولوية  ذات 
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الوزير ناظم اخلوري

يف لقاء مع  وفد املجتمع 

الأهلي اللبناين و�ضيوف اإىل 

قمة الدوحة لتغري املناخ

توليد الطاقة والنقل، ولتكييف قطاعي املوارد املائية والزراعة 

اآثار تغري املناخ. كذلك يت�ضمن خطط عمل يف �ضاأن نقل  مع 

ثلثة  على  حاليًا  العمل  ويجري  لبنان.  اإىل  التكنولوجيا 

م�ضاريع يف هذا الإطار، هي التقرير الوطني الثالث لتفاقية 

برنامج  وو�ضع  املناخ،  تغرّي  ب�ضاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم 

وماأ�ض�ضة  النبعاثات،  تخفيف  جمال  يف  القدرات  لتعزيز 

التن�ضيق بني اجلهات املعنّية بالتغرّي املناخي.

ويف اإطار تنفيذ الربنامج الوطني حلماية طبقة الأوزون، 

املتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة  تتوله  الذي 

املتعّدد  ال�ضندوق  من  بتمويل   1998 العام  منذ  الإمنائي 

املواد  ا�ضتخدام  من  احلد  على  العمل  توا�ضل  الأطراف، 

امل�ضتنفدة لطبقة الأوزون، وجعل ال�ضناعات التي ت�ضتخدمها 

من  م�ضنع   100 نحو  متكني  وبعد  بديلة.  مواد  اإىل  تتحول 

م�ضاعدات لتنفيذ 

م�ضاريع الوزارة

عمل  برنامج  لدعم  االآتية  املالية  امل�ارد  ت�فري  مت 

وزارة البيئة يف لبنان:

االحتاد  مع  ي�رو  ماليني   8 بقيمة  هبة  ت�قيع   ●

احل�كمة  تط�ير  م�سروع  لتنفيذ  االأوروبي 

البيئية.

االإعداد لهبة بقيمة 12 ملي�ن ي�رو من االحتاد   ●

االوروبي لتعزيز النم� امل�ستدام وفر�س العمل، 

من املت�ّقع اأن يبداأ تنفيذها يف مطلع 2013.

من  ي�رو  ملي�ن   33 بقيمة  لهبة  االإعداد  بدء    ●

التحتية  البنية  حتديث  لدعم  االأوروبي  االحتاد 

يبداأ  اأن  املت�ّقع  املناخي، ومن  التغرّي  مع مراعاة 

التنفيذ يف مطلع 2014.

من  للحد  متكامل  مل�سروع  االإعداد  متابعة   ●

البنك  مع  بالتن�سيق  امل�سدر،  املركزي  التلّ�ث 

قدرها  االأوىل  للمرحلة  مرتقبة  بقيمة  الدويل، 

نح� 20 ملي�ن دوالر ب�سكل قرو�س مي�ّسرة.

مرفق  من  ممّ�ل  اإقليمي  م�سروع  يف  امل�ساركة    ●

البيئة العاملي عرب البنك الدويل ح�ل »احل�كمة 

ط«، حيث  املت��سّ البحر  بلدان  املعرفة يف  ونقل 

دوالر،  األف   300 نح�  لبنان  ة  ح�سّ �ستك�ن 

ال�سرتاتيجية  بيئي  تقييم  الإجراء  ت�ستخدم 

التلّ�ث  جمال  يف  فنّية  ومل�ساعدة  املياه،  قطاع 

ال�سناعي.

لرية  باليني  خم�سة  بقيمة  اعتماد  تخ�سي�س   ●

تاأهيل  لبدء  امل�ازنة  من  دوالر(  ملي�ن   3.33(

الت�جيهي  املخطط  اإىل  ا�ستناداً  �سيدا،  مكّب 

اأعّده  الذي  املكّبات  تاأهيل  الإعادة  ال�سامل 

برنامج الدعم امل�ؤ�س�سي.

اخلطة  لتطبيق  الالزمة  املبالغ  لت�فري  ال�سعي   ●

)نح�  القرع�ن  بحرية  تلّ�ث  ملكافحة  االإدارية 

الدعم  برنامج  اأعدها  التي  دوالر(  ملي�ن   150

امل�ؤ�س�سي بالتن�سيق مع جلنة البيئة النيابية.

حتقيق هذا التحول، واإن�ضاء مركز لتجميع الغازات امل�ضتعملة 

عمليات  �ضبط  على  اجلمارك  مراقبي  وتدريب  وتدويرها، 

هبة  توقيع  ال�ضنة  هذه  مت  للأوزون،  امل�ضتنفدة  املواد  تهريب 

للتخل�س  دولر  مليون  ون�ضف  مليونني  بقيمة  جديدة 

امل�ضتنفدة  الهيدروكلوروفلوروكربون  مواد  من  النهائي 

لطبقة الأوزون، وبو�ضر تنفيذ املرحلة الأوىل.

تطوير مراقبة املوارد البيئية

من  املمّول  البيئية«  املوارد  مراقبة  »تطوير  م�ضروع  يهدف 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برناجمي  باإدارة  اليونانية،   احلكومة 

والبيئي، اإىل حت�ضني مفهوم اجلودة البيئية يف لبنان واآثارها 

مراقبة  تطوير  عرب  الإيكولوجية،  والأنظمة  ال�ضحة  على 

وقد  الهواء.  نوعية  ور�ضد  والبحرية  ال�ضاحلية  البيئية  املوارد 

واأجنزت  عامني،  وميتّد   2011 �ضيف  يف  امل�ضروع  انطلق 

و�ضيا�ضات  اإدارية  برامج  لو�ضع  متهيدًا  الأّولية  الدرا�ضات 

بيئية منا�ضبة.

الوادي  معرب  يف  املهاجرة  الطيور  م�ضروع  وي�ضعى 

العاملي،  البيئة  مرفق  ميّوله  الذي  الأحمر،  البحر  ـ  املت�ضدع 

اإىل  احلّد من النتهاكات التي تتعر�س لها هذه الطيور. وقد 

حتديد  ويلحظ  �ضنوات،  ثلث  وميتّد   2010 مطلع  يف  انطلق 

البلديات،  مع  بالتن�ضيق  لبنان  يف  الربي  ال�ضيد  خريطة 

واإقامة ور�ضات تدريبية لقوى الأمن الداخلي واأمناء الأحراج 

لتمكينهم من التمييز بني اأنواع الطيور.

الرثوة  حلماية  الوطنية  لل�ضرتاتيجية  وا�ضتكماًل 

احلرجية يف لبنان واإعادة تاأهيلها، التي و�ضعتها وزارة البيئة 

احلرجية  لبنان  موارد  على  املحافظة  م�ضروع  يعمل  �ضابقًا، 

البيئة  مرفق  من  املمّول   )2014 ـ   2009( تاأهيلها  واإعادة 

ال�ضرتاتيجية  هذه  لتطوير  ميدانية  جتارب  على  العاملي، 

وحت�ضني نتائجها.

ال�ضيا�ضة  »زواريب«  عن  البيئة  اإبعاد  اإىل  ي�ضعى  من  ثمة 

اجلهات  مع  بالتعاون  البيئية«،  »ال�ضيا�ضة  على  والرتكيز 

املحلية  التجاذبات  ظل  يف  ولكن،  والداعمة.  ال�ضريكة 

والإقليمية الطاغية و�ضبه ال�ضلل يف املوؤ�ض�ضات، هل تفلح وزارة 

على  ولي�س  البلد،  نطاق  على  بيئي  م�ضروع  تنفيذ  يف  البيئة 

و�ضيا�ضات  اإ�ضلحية  ت�ضريعات  نرى  وكيف  منوذجي؟  نطاق 

■ عوا؟.  
ِّ
عون ل يجتمعون لي�ضر بيئية �ضاحلة وامل�ضرِّ
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يحتل ال�ضودان املرتبة الثانية 

عامليًا بقطعيه من الإبل. لكن 

هذه الرثوة الوطنية ل ُت�ضتغل 

اقت�ضاديًا واإنتاجيًا كما يجب، اذ 

تربى اجلمال غالبًا للوجاهة

اإ�سراقة عبا�س )الخرطوم(

الثروة  �ضمن  الما�ضية  اأنواع  بقية  مثل  الإبل،  ظلت 

والعتزاز  للفخر  مدعاة  ال�ضودان،  في  الحيوانية 

القت�ضاد  في  م�ضاهمتها  لكن  مالكيها.  لدى  الجتماعي 

من  وكونها  اأعدادها  كثرة  رغم  على  جدًا،  �ضعيفة  القومي 

وقد  الحيواني.  البروتين  احتياجات  لتوفير  الهامة  الم�ضادر 

األبانها  لت�ضويق  بم�ضاريع  قليًل،  التح�ضن  في  الو�ضع  هذا  بداأ 

وال�ضتفادة منها في ال�ضياحة.

الإبل،  امتلك  حيث  من  عالميًا  الثاني  ال�ضودان  ي�ضنف 

اإذ تقدر ثروته منها، وفق اإح�ضاءات منظمة الأغذية والزراعة 

جميعها  راأ�س،  األف  و87  مليين  باأربعة    ،2006 للعام  )فاو( 

�ضبعة  تملك  التي  ال�ضومال  ت�ضبقه  الواحد،  ال�ضنام  ذوات  من 

من  المئة  في   55،4 ن�ضبته  ما  البلدان  ويحوز  راأ�س.  مليين 

مليون   20 نحو  يبلغ  الذي  العالم  م�ضتوى  على  الإبل  مجموع 

 75 تبلغ  بثروة  الأول  المركز  في  اأفريقيا  ترتيب  وياأتي  راأ�س. 

في المئة من الإنتاج العالمي، واآ�ضيا في المركز الثاني بن�ضبة 

الكبيرة  الإمكانات  ذو  الحيوان  هذا  يوجد  ول  المئة.  في   25

قطعان  هناك  تكن  واإن  للفاو،  وفقًا  الأخرى  الأر�س  قارات  في 

حنت بحرًا اإلى اأو�ضتراليا وتكاثرت هناك. �ضُ

الجافة  المناطق  لدرا�ضات  العربي  المركز  بح�ضب 

في  يعمل  الذي  دم�ضق،  ومقره  )اأك�ضاد(،  القاحلة  والأرا�ضي 

مجال بحوث الإبل وتطويرها، فاإن الدول العربية ت�ضتاأثر بنحو 

60 في المئة من اإبل العالم، جلها في ال�ضومال وال�ضودان.

اإبل ال�صودان
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ع�ضرة  ال�ضت  ال�ضودان  وليات  جميع  في  الإبل  وتتوافر 

وتحديدًا  الغربية،  ولياته  في  تكثر  ولكنها  متباينة.  باأعداد 

اأكبر قطيع ي�ضم 605 اآلف راأ�س،  �ضمال كردفان حيث يوجد 

ثم ولية غرب كردفان التي ت�ضم 411 األف راأ�س، ثم الوليات 

ال�ضرقية وخ�ضو�ضًا ك�ضل والبحر الأحمر والق�ضارف، واأخيرًا 

وليات دارفور والو�ضط وال�ضمالية.

ثراء عري�س وفقر مدقع

ول  والأفراد،  للقبائل  مملوك  باأ�ضره  ال�ضوداني  الإبل  قطيع 

هذه  تملك  التي  القبائل  واأ�ضهر  �ضيء.  اأي  منه  الدولة  تملك 

والبجا  والكواهلة  والر�ضايدة  وال�ضكرية  البطاحين  الثروة 

والهدندوه وبني عامر والكبابي�س والزبيدية في غرب ال�ضودان 

موردًا  باعتبارها  اأبلها  اإلى  القبائل  هذه  تنظر  ول  و�ضرقه. 

اقت�ضاديًا مهمًا يمكن اأن يحدث فرقًا جوهريًا في رفاهيتها، بل 

داأبت على التباهي اجتماعيًا بكثرة اإبلها وح�ضنها و�ضللتها، 

وكلما زاد عديد قطيعها زاد تفاخرها.

ي�ضم  الذي  ال�ضعري  ال�ضعبي  التراث  في  جليًا  ذلك  ويبدو 

اآلف الق�ضائد عن الإبل وجمالها واأ�ضمائها و�ضللتها وقدرتها 

الذين  وباإمكان  ال�ضعاب.  ومغالبة  والتحمل  ال�ضير  على 

يطلعون على هذا ال�ضعر التعرف على الجمال والنوق الأ�ضيلة 

ال�ضودان،  اإبل  في  اأعلمًا  و�ضارت  اأ�ضحابها  بها  اعتنى  التي 

خ�ضو�ضًا تلك  التي خلدها �ضعراء البطانة والبطاحين.

تربيها.  التى  القبائل  باأ�ضماء  ال�ضودان  في  الإبل  ت�ضمى 

والر�ضايدية  والبجاوية  والرفاعية  الب�ضارية  �ضللتها  واأهم 

ح�ضب  ت�ضمى  وقد  والكبابي�س.  والكنانية  والزبيدية 

واأكبر  اللحم،  اإنتاج  �ضللت  فمنها  الإنتاجية.  خ�ضائ�ضها 

�ضوق خارجية لها م�ضر التي ت�ضتقبل اأكثر من 10 اآلف راأ�س 

اأما  دولر.   1000 ـ   750 بين  يتراوح  بما  الراأ�س  ويباع  �ضهريًا، 

وتطور  المتو�ضط  ج�ضمها  بحجم  فتمتاز  الحليب  �ضللت 

الذي  الحليب  من  اإنتاجها  وارتفاع  حلماتها  وتنا�ضق  �ضرعها 

ثنائية  �ضللت  وهناك  ال�ضنة.  في  كيلوغرام   2500 عن  يقل  ل 

الغر�س تجمع بين اإنتاج اللحم والحليب، ويميل لون ج�ضمها 

ومن  الوزن،  متو�ضطة  وهي  الفاتح،  الأحمر  اأو  البني  اإلى 

اأ�ضهرها الإبل الزبيدي. وهناك اأي�ضًا اإبل العمل واإبل ال�ضفر.

المنطقة  في  اأف�ضلها  فيربى  وال�ضباق  الركوب  اإبل  اأما 

وهي  الأحمر.  البحر  ومرتفعات  النيل  �ضرق  بين  الواقعة 

الق�ضدي.  اأو  الأبي�س  اللون  عليها  ويغلب  الحركة  �ضريعة 

في  كيلومترات  و10   8 بين  الركوب  جمل  �ضرعة  وتراوح 

جمل  �ضرعة  وتبلغ  اليوم.  في  كيلومترًا   50 لم�ضافة  ال�ضاعة، 

ال�ضباق نحو 16 كيلومترًا في ال�ضاعة، وذلك لم�ضافة ق�ضيرة. 

ر غالبية هذه ال�ضللة اإلى اأ�ضواق �ضبه الجزيرة العربية،  وت�ضدَّ

خ�ضو�ضًا ال�ضعودية والإمارات وقطر.

اإهمال حكومي

البيطري  الخبير  درو�ضة،  مو�ضى  الحاج  اآدم  الدكتور  يقول 

الأّبالة  حياة  اإن  ال�ضودان،  رعاة  لتحاد  ال�ضابق  والرئي�س 

في  مهمة  اأدوارًا  اأدت  اأ�ضا�ضية  بظواهر  ات�ضمت  ال�ضودان  في 

عي�ضتهم وثروتهم. اأهمها ظاهرة التجوال الم�ضتمر للح�ضول 

الرعي  نمط  مع  تم�ضيًا  الوفير،  والماء  الخ�ضيب  المرعى  على 

الم�ضاع الذي كان �ضائدًا في ال�ضودان قبل التو�ضع في الزراعة 

الآلية والم�ضاريع ال�ضتثمارية الكبرى. وقد اأدى ذلك اإلى عدم 

ا�ضتقرار الرعاة الرحل واأفقدهم فر�س الح�ضول على الخدمات 

اإلى  اإ�ضافة  النقية،  والمياه  وال�ضحة  التعليم  مثل  الأ�ضا�ضية 

العادات  محدود  و�ضط  في  والنغلق  الجتماعية  العزلة 

والثقافة.

فر�س  من  التقليل  اأي�ضًا  ال�ضتقرار  عدم  �ضلبيات  ومن 

الجفاف.  حالت  في  خ�ضو�ضًا  الأخرى،  المعي�ضية  البدائل 

والمزارعين  الرعاة  بين  تحدث  التي  الحتكاكات  اأي�ضًا  ومنها 

في الحركة المو�ضمية بين الم�ضايف والمخارف. 

وظلت ظاهرة التقليدية �ضمة �ضائدة اإلى الآن، وا�ضتع�ضت 

على كل موؤثرات التغيير. اإذ ينمو القطيع المعتبر اجتماعيًا، 

ل اقت�ضاديًا، وينتقل بالتوارث بين الأجيال، ويدار  غير المفعَّ

الأولى،  بالدرجة  الجتماعي  المظهر  يهمه  اإنتاج  بنظام 

الهتمام  عدم  مع  ذلك  يترافق  وحده.  الأ�ضرة  رب  وباإ�ضراف 

الظروف  ويقاومون  يكابدون  الأّبالة  وترك  الحكومي، 

الطبيعية وتقلبات المناخ. ولم ت�ضملهم الحكومات المتعاقبة 

تقديم  حتى  اأو  والتوظيف  والتحديث  التخطيط  برعاية 

الخدمات، خا�ضة بعد التغيرات المناخية في بيئاتهم.

الثروة  وزارة  من  نور،  محمد  ح�ضن  الدكتور  يقول 

محدودية  من  ي�ضكون  الإبل  رعاة  اإن  وال�ضمكية،  الحيوانية 

�ضوقها المحلية واأن عائدها الوحيد من بيعها. فكل منتجاتها 

ونقل،  ترحيل  كو�ضيلة  وحتى  ووبر،  وجلود  واألبان  لحوم  من 

وفي  ال�ضودانيين.  غالبية  لدى  الطلب  وتدني  الك�ضاد  تواجه 

مقابل ذلك، هناك طلب مرتفع على لحومها واألبانها في م�ضر 

الت�ضدير  فر�س  توافر  على  يدل  مما  العربية،  الجزيرة  و�ضبه 

وا�ضتفادة ال�ضودان منها اقت�ضاديًا، خ�ضو�ضًا مع نمو التجاه 

العالمي نحو منتجات غذائية منخف�ضة المحتوى الدهني.

اأن  اأي�ضًا،  الوزارة  من  عثمان،  هادية  الدكتورة  وت�ضيف 

م�ضاهمة الإبل خلل الأعوام 1996 ـ 2005 كانت نحو 11 مليون 

الحيوانية  الثروة  م�ضاهمة  من  المئة  في   10 اأي  �ضنويًا،  دولر 

الإبل  وت�ضاهم  ال�ضعبة.  العملت  من  ال�ضادرات  ح�ضيلة  في 

اأي�ضًا في الأمن الغذائي لعدد من المواطنين، اإذ يقدر اإنتاجها 

اإنتاج  جملة  من  المئة  في   6 اأي  طن،  األف   81 بنحو  ال�ضنوي 

في  اأ�ضا�ضيًا  عن�ضرًا  وتمثل  ال�ضودان،  في  الحمراء  اللحوم 

اكتفاء البلد من اللحوم الحمراء.

مجمل  في  الإبل  األبان  كميات  ن�ضبة  �ضعف  رغم  وعلى 

الأخرى،  الحيوانية  الم�ضادر  من  للألبان  ال�ضنوي  الإنتاج 

 1 من  اأقل  اأي  المتو�ضط،  في  طن  األف   42 تتجاوز  ل  حيث 

بيئة  في  لمربيها  الرئي�ضي  الغذاء  تمثل  اأنها  اإل  المئة،  في 

ال�ضحراء المجدبة وفي القرى والأرياف المتاخمة لم�ضارب 

تمثل  اإنها  بل  والهام�ضية.  القاحلة  المناطق  في  الإبل  رعاة 

الم�ضدر الوحيد المتاح من الألبان في اأ�ضهر ال�ضيف الجافة، 

اإذ ينعدم الحليب تمامًا في الحيوانات الأخرى. وفي المدن 

كال�ضكري  اأمرا�س  من  لل�ضت�ضفاء  لبنها  البع�س  يطلب 

الجهاز  واأمرا�س  البرد  ونزلت  الجروح  التئام  و�ضرعة 

فيه  الدهون  ن�ضبة  لنخفا�س  البع�س  ويف�ضله  التنف�ضي. 

تفاديًا لإ�ضكالت ارتفاع معدل الكول�ضترول في الدم.

�ضياحة وريا�ضة وت�ضويق

مثلما تغير الكثير من الأ�ضياء والأحوال، بداأت اأحوال الإبل 

ورعاتها تتغير اأي�ضًا. ويقول وزير الثروة الحيوانية في ولية 

خلل   اتجهت  الولية  اإن  درزون  محمد  اأ�ضامة  الق�ضارف 
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الذي  )نوفمبر(،  الثاني  ت�ضرين  في  البطانة  مخيم  دورة 

تقيمه �ضنويًا بهدف تطعيم الما�ضية واأهمها الأبقار، بو�ضع 

اأولى خطط العمل ال�ضياحي في المخيم لل�ضتفادة ب�ضورة 

اأكبر من مكونات الثروة الحيوانية. واأ�ضاف اأن المخيم ي�ضم 

معظم األوان الطيف الجتماعي وال�ضيا�ضي، وي�ضمل برامج 

اإقامة معر�س �ضخم للقبائل الرعوية الموجودة  ثقافية، مع 

ومناف�ضات  للهجن  و�ضباق  ريا�ضية  وفعاليات  المنطقة  في 

ثقافية ت�ضارك فيها الفرق الغنائية وال�ضتعرا�ضية.

من جهة اأخرى، �ضرع المركز العربي لدرا�ضات المناطق 

التنفيذي  البرنامج  اإنجاز  في  القاحلة  والأرا�ضي  الجافة 

الإبل  حليب  اإنتاج  تطوير  م�ضروع  من  الأولى  للمرحلة 

الدخل  زيادة  اإلى  يهدف  الذي  ال�ضودان،  في  وت�ضويقه 

وتخفيف حدة الفقر وتح�ضين الأمن الغذائي في المجتمعات 

الرعوية عن طريق ال�ضتغلل الأمثل لحليب الإبل. وت�ضمل 

واقع  عن  درا�ضات  اإجراء  الم�ضروع  من  الأولى  المرحلة 

الأخرى  والدول  ال�ضودان  في  وت�ضويقه  الإبل  حليب  اإنتاج 

الم�ضاركة، اإذ ينفذ مثله في كل من المغرب والجزائر .

�ضالح  علي  رفيق  الدكتور  للمركز  العام  المدير  واأو�ضح 

»اأك�ضاد«  تنفذه  الذي  للم�ضروع،  الأ�ضا�ضية  الغاية  اأن 

بتمويل من ال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية، هي تطوير 

المربين  �ضغار  دخل  لزيادة  وت�ضويقه  الإبل  حليب  اإنتاج 

في  الم�ضروع  اأن�ضطة  نجاح  واأن  بيئتهم،  على  والمحافظة 

دوًل  لي�ضمل  تو�ضيعه  في  �ضي�ضاهم  الثلث  العربية  الدول 

عربية اأخرى.

والأبالة  الإبل  حال  نبدل  اأن  اأردنا  »اإذا  درو�ضة:  يقول 

الرعوي،  القطاع  اأمر  في  النظر  اإعادة  فعلينا  ال�ضودان،  في 

وو�ضع  المجالت  كل  في  به  لحق  الذي  الخلل  على  للوقوف 

والنطلق  المريع  التدهور  من  للخروج  والخطط  الت�ضور 

نحو الإنتاج الثابت«.

المخلفات  ا�ضتخدام  ذلك  في  الم�ضاعدة  ال�ضبل  ومن 

الخا�ضة  الرعوية  المزارع  وتمليك  للإبل،  علفًا  الزراعية 

اإ�ضافية  دخل  م�ضادر  اإيجاد  في  وم�ضاعدتهم  للأبالة، 

وتذليل عقبات المعي�ضة التي يواجهونها، وتوفير الخدمات 

■ التعليمية وال�ضحية ومياه ال�ضرب عبر م�ضارات الأبالة. 

املجموعة الكاملة ملن�صورات

 

يف جميع املناطق اللبنانية

للكتب  الكاملة  املجم�عة  على  احل�س�ل  ميكن  االآن 

والتنمية«،  »البيئة  جملة  من�س�رات  عن  ال�سادرة 

من  القدمية،  واالعداد   ،1٩٩6 �سنة  منذ  املجلة  وجملدات 

مكتبات مت اختيارها يف جميع املحافظات اللبنانية.

بادر اىل زيارة جناح البيئة يف املكتبات التالية:

اجلنوب
مكتبة االحتاد

�ضارع ريا�س ال�ضلح، حي ال�ضت نفي�ضة، �ضيدا

هاتف: 07-720251

جبل لبنان
املكتبة العلمية

�ضارع املقاومة والتحرير، حارة حريك

هاتف: 01-559566

معر�س ال�س�ف الدائم للكتاب

طريق عني وزين، بقعاتا، ال�ضوف 

هاتف: 05-507576

مكتبة غاندي

مقابل ال�ضراي، عاليه 

هاتف: 05-557199

مكتبة زياد

اجلديدة، �ضارع احلكمة

هاتف: 01-892721

مكتبة مع��س

بناية معو�س، قرب كافيه جنار، جل الديب

هاتف: 04-711202

ال�شمال
مكتبة دار ال�سمال

اأول طريق املينا، مقابل بنك عودة، طرابل�س

هاتف: 06-206800

البقاع
قرطا�سية �سمري بّري

جلل ـ �ضتورة

هاتف: 08-541115

مكتبة اأنط�ان بجميع فروعها
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للبيئة  العربي  املنتدى  نظم 

والتنمية )اأفد( جل�صة خا�صة يف قمة 

الأمم املتحدة لتغري املناخ يف الدوحة، 

العربي  الأعمال  قطاع  دور  حول 

منخف�ض  اقت�صاد  اىل  التحول  يف 

القمة  منظمو  اختار  وقد  الكربون. 

لفيلم  مو�صوعًا  اجلل�صة  هذه 

الدوحة  موؤ�ص�صة  اأنتجته  وثائقي 

ح�صداً  اجلل�صة  واجتذبت  لالأفالم. 

ق�صايا  لإثارتها  الإعالميني،  من 

املوارد  با�صتنزاف  تتعلق  �صاخنة 

الطبيعية يف املنطقة العربية.

را�صد  الدكتور  اجلل�صة  يف  حتدث 

واملياه  البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد 

�صتري  اأندرو  والدكتور  المارات،  يف 

فقدم  العاملي.  املوارد  معهد  رئي�ض 

بن فهد عر�صًا ل�صرتاتيجية القت�صاد 

الأخ�صر الوطنية يف بالده، م�صرياً اىل 

اأن المارات، التي اأقلقها ارتفاع اأرقام 

برناجمًا  با�صرت  البيئية،  الب�صمة 

وحتديد  ب�صمتها  لحت�صاب  خا�صًا 

طرق لتخفي�صها، ما يحفظ مواردها 

الطبيعية. وقدم �صتري نظرة عاملية 

باأثر  وربطها  الطبيعية  املوارد  على 

تغري املناخ.

عام  اأمني  اجلل�صة،  مدير  وعر�ض 

الذي  العالن  �صعب،  جنيب  »اأفد« 

وقعه قادة 120 �صركة يف قمة قطاع 

الأعمال التي نظمها »اأفد« يف اأبوظبي 

عام 2007، وتعهدوا فيها بتخفي�ض 

ا�صتهالك الطاقة واملياه يف عملياتهم 

�صنة  بحلول  املئة  يف   20 بن�صبة 

ليعر�صوا  منهم  ثالثة  ودعا   .2012

حرت  راجي  فاأو�صح  حققوه.  ما 

خف�صت  �صركته  اأن  اأرامك�ض  من 

املئة  يف   23 بن�صبة  الوقود  ا�صتهالك 

اأكرث  �صيارات  ا�صتعمال  نتيجة 

م�صددة  اأنظمة  واعتمدت  كفاءة، 

املكتبية  واأبنيتها  م�صتودعاتها  يف 

انخفا�ض  اإىل  اأدى  ما  وعملياتها، 

وقدم  الكربونية.  النبعاثات  يف  حاد 

نا�صيونال  اخلرايف  من  �صليبا  األن 

الذي  »تر�صيد«،  التدريب  برنامج 

األف   36 قدرات  لبناء  �صركته  تنفذه 

موظف لديها، من اأجل اإدارة وتنفيذ 

مايكل  وقدم  ال�صتدامة.  برامج 

للتزام  عر�صًا  باور  اأكوا  من  نايت�ض 

املتجددة  الطاقة  بتعزيز  �صركته 

و�صارك  وخارجها.  ال�صعودية  يف 

الفل�صطيني  البيئة  وزير  احلوار  يف 

الدكتور يو�صف اأبو�صفية واأمني عام 

امل�صوؤولني  العرب  الوزراء  جمل�ض 

جمال  )كامري(  البيئة  �صوؤون  عن 

جاب اللـه، وجمموعة من امل�صوؤولني 

وخرباء  دولية  منظمات  وروؤ�صاء 

ملخ�صًا  �صعب  وقدم  واأكادمييني.  

حول  الأخري  »اأفد«  تقرير  لنتائج 

الب�صمة البيئية يف البلدان العربية. 

�صم وفد »اأفد« اىل قمة املناخ ممثلني 

املدين  واملجتمع  الأعمال  لقطاع 

دوراً  اأدى  وقد  الأكادميي.  وال�صلك 

العربية  الوفود  م�صاعدة  يف  هامًا 

خالل  من  املفاو�صات،  عملية  يف 

وخيارات  علمية  بيانات  تقدمي 

الوفد  و�صارك  بال�صيا�صات.  تتعلق 

فيها  مبا  اجلل�صات،  من  كثري  يف 

يف  املناخ  تغري  مع  التكيف  جل�صة 

اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان 

فيها.  املتحدثني  من  �صعب  وكان 

ا�صتعداد  �صارك يف جل�صة حول  كما 

تغري  ملجابهة  العربية  اخلليج  دول 

العاملي  ال�صندوق  نظمها  املناخ، 

الربية )WWF(، ومت فيها  للحياة 

تغري  اأثر  حول  »اأفد«  تقرير  عر�ض 

املناخ على الدول العربية واخليارات 

املتاحة.

»اأفد«  يف م�ؤمتر تغري املناخ بالدوحة

اجتماع جمل�س اأمناء »اأفد«

العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�ض  عقد 

ال�صنوي  اجتماعه  والتنمية  للبيئة 

يف بريوت يف 2012/11/28. تراأ�ض 

دولة  املجل�ض  رئي�ض  الجتماع 

اأمانة  وتوىل  بدران،  عدنان  الدكتور 

�صعب.  جنيب  العام  الأمني  ال�صر 

عبدالرحمن  الدكتور  معايل  برئا�صة  التنفيذية  للجنة  اجتماع  هذا  و�صبق 

العو�صي.

اطلع املجل�ض على ما مت حتقيقه من برامج ل�صنة 2012، ونوه بجهود الأمانة 

العامة التي اأثمرت عن تنفيذ ما مت اإقراره على رغم النق�ض يف املوازنة. وبحث 

اآلية تاأمني ح�صن �صري عمله مب�صاركة فعالة من اأع�صائه. واأجاز برنامج  يف 

العمل ل�صنة 2013، واأعطى تو�صيات لالأمانة العامة بخ�صو�ض تنفيذه، واأقر 

موازنة �صنة 2013 كما قدمتها الأمانة العامة.

املوارد  تنمية  جلنة  رئي�ض  قدم 

مبنية  تنفيذية  خطة  يون�ض  �صامر 

حول  اإعداده  مت  الذي  التقرير  على 

ا�صت�صارية  �صركة  با�صراف  املو�صوع 

املجل�ض  وناق�ض  متخ�ص�صة.  عاملية 

اخلطة ووافق عليها، وكلف اللجنة 

يون�ض  ال�صيد  �صكر  كما  العامة.  الأمانة  مع  تنفيذها  مبتابعة  التنفيذية 

و�صركة اخلرايف على خطة العمل التنفيذية التي اأعدها ولتكـّفله مع ال�صركة 

باأعباء فريق العمل ملجموعة التنمية املزمع اإن�صاوؤها.

�صكر املجل�ض جنيب �صعب على تقدمي جملة »البيئة والتنمية« اىل املنتدى،  

وكلفه ال�صتمرار يف رئا�صة حتريرها واإدارتها. وتقرر ت�صكيل جمل�ض حترير 

الأمناء  جمل�ض  اىل  ويقدمه  التحرير  رئي�ض  يقرتحه  للمجلة  ا�صت�صاري 

للموافقة.

من�شة »اأفد«من اليمني: حرت، نايت�س، بن فهد، �شليبا، �شتري، و�شعب متحدثًا
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العا�صمة  قلب  يف  يقع  عريق  فندق  بريوت:   اإنرتكونتيننتال  فيني�صيا 

اأكرث  اأحد  زيتونة،  خليج  على  ويطل  اللبنانية، 

احتفاله  بعد  املتو�صط.  البحر  على  جاذبية  املرا�صي 

با�صتقبال  فيني�صيا  فندق  ي�صتمر   ،2011 عام  اخلم�صني  ال�صنوية  بالذكرى 

زواره لالإقامة يف اأحد املعالمِ الأ�صطورية يف منطقة ال�صرق الأو�صط. تقدم غرف 

الدولية  للموؤمترات  واخلدمات  املرافق  من  وا�صعة  جمموعة  و�صالته  الفندق 

التي ي�صرف عليها فريق من املهنيني املحرتفني. ويقع الفندق على م�صافة غري 

بعيدة من مطار بريوت الدويل.

يف  الأول  عددها  و�صدر  بغداد،  يف  املدى  �صحيفة  تاأ�ص�صت  املدى:   �صحيفة 

هاج�ض  اليومية  لل�صحيفة   .2003 )اأغ�صط�ض(  اآب  من  اخلام�ض 

على  التوعية  يف  امل�صاهمة  اىل  خالله  من  ت�صعى  وا�صح،  ثقايف 

احلياة الثقافية، منطلقة من حركة الن�صر اأوًل. تنتمي �صحيفة املدى اىل مركز 

اأبحاث ودرا�صات ي�صدر جملة »النهج« الفكرية، وين�صر ع�صرات الكتب الفكرية 

وال�صيا�صية، وينظم موؤمترات وطاولت �صجالية يف ق�صايا الع�صر.

ال�صحفية  املوؤ�ص�صة  عن  اليومية  الراأي  �صحيفة  ت�صدر  الراأي:  �صحيفة 

الأردنية. وهي تقدم قراءات مو�صوعية �صاملة ملختلف تفا�صيل 

التاأثري  ذي  والثقايف  والجتماعي  والقت�صادي  ال�صيا�صي  امل�صهد 

يف  امل�صاعدة  بهدف  عامة،  العربية  واملنطقة  خا�صة  الأردن  يف  املجتمع  على 

خلق حالة من التنوير املجتمعي حول خمتلف الق�صايا ودعم عمليات �صياغة 

الندوات واملوؤمترات  القرارات الر�صيدة. وهي تتوىل تنظيم  ال�صيا�صات و�صنع 

الق�صايا  حول  والدرا�صات  البحوث  واإعداد  النقا�صية  واحللقات  واملحا�صرات 

والأحداث ال�صرتاتيجية والتنموية.

�أع�ضاء جدد

العملية يف  املراحل  اأوىل  املغرب  اجتاز 

الطموح  خمططه  تنفيذ  م�صل�صل 

خالل  من  ال�صم�صية،  الطاقة  لإنتاج 

للطاقة  املغربية  الوكالة  اختيار 

املجموعة  »مازن«  ال�صم�صية 

بقيـادة  ال�صبانيـة  ـ  ال�صعوديـة 

»اأكوا باور« من اأجل ت�صميم ومتويل 

للطاقة  الأوىل  املحطة  و�صيانة  وبناء 

ال�صم�صي  املخطط  �صمن  ال�صم�صية 

 160 بقدرة  ورزازات  يف  املندمج 

ميغاواط.

رئي�ض  بكوري،  م�صطفى   واأفاد 

اأمام  اإدارة »مازن« يف كلمته  جمل�ض 

العاهل املغربي امللك حممد ال�صاد�ض 

اتفاقية  على  التوقيع  مرا�صم  خالل 

الأوىل  املحطة  اإجناز  اأن  التمويل، 

 826( درهم  باليني  �صبعة  �صيكلف 

مليون دولر(، و�صيمكن املغرب من 

باأمن  املتعلقة  التحديات  مواجهة 

على  واملحافظة  بالطاقة  التزود 

امل�صتدامة.  التنمية  وحتقيق  البيئة 

خمـطط  اإجنـاز  تقـدم  وعـر�ض 

واملراحل  املغربي  ال�صم�صية  الطاقة 

م�صروع  قطعها  التي  الأ�صا�صية 

املحطة الأوىل والآفاق امل�صتقبلية.

الرائدة  املبادرة  هذه  وتعد 

م�صاريع  تنفيذ  يف  هامة  خطوة 

اإطار  يف  املتجددة  للطاقات  كربى 

للمغرب،  الطاقوية  ال�صرتاتيجية 

الرامية اىل توليد 40 يف املئة من طاقة 

بحلول  متجددة  م�صادر  من  البالد 

�صنة 2020. 

اأكوا باور ع�ضو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اأك�اباور«: م�سروع الطاقة ال�سم�سية يف ورزازات املغربية ياأخذ منعطفًا جديداً 

والتنمية:  للبيئة  العربي  املنتدى  ع�صوية  اىل  جدد  اأع�صاء  ثالثة  ان�صم 

فيني�صيا  وفندق  الإعالم  قطاع  عن  »املدى«  وجريدة  »الراأي«  جريدة 

موقع  زيارة  ميكن  املحلية.  ال�صركات  قطاع  عن  بريوت  اإنرتكونتيننتال 

www.afedonline.org ملعاينة الفوائد التي يح�صل عليها الأع�صاء 
املنت�صبون اىل املنتدى. هنا ملحة عن الأع�صاء اجلدد:

وهي   ،)Averda(»اأفريدا« اأثبتت 

احللول  جمال  يف  ال�صركات  كربى 

على  النفايات  لإدارة  البيئية 

و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  م�صتوى 

اأفريقيا، مكانتها الرائدة يف جمال 

من  وذلك  البيئي.  الوعي  ن�صر 

خالل م�صاركتها يف موؤمتر املنتدى 

للعام  والتنمية  للبيئة  العربي 

يف  امل�صاركون  اطلع  وقد   .2012

لعادة    ReVa اآلـة  املوؤمترعلى 

مبتكراً  حاًل  تعد  التي  التدوير 

»اأفريدا«.  تقّدمه  التدوير  لإعادة 

التدوير  اإعادة  على  ت�صّجع  فهي 

نقدية  ق�صائم  جوائز  تقدمي  عرب 

يرّدون  الذين  للم�صتهلكني 

وبالتايل  امل�صتعملة،  العبوات 

الأداء  حت�صني  يف  امل�صاهمة 

احلا�صرون،  اّطلع  وقد  البيئي. 

على كيفية عمل الآلة التي جمعت 

من  امل�صنوعة  العبوات  مئات 

القابلة  والأملنيوم   البال�صتيك 

�صاهمت  كما  التدوير.  لإعادة 

الب�صمة  من  احلد  يف  »اأفريدا« 

اإعادة  للموؤمتر من خالل  البيئّية 

النفايات  املئة  يف    75 نحو  تدوير 

التي نتجت عنه.

»اأفريدا« ع�ضو يف  

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»اأفريدا« تعيد تدوير نفايات م�ؤمتر »اأفد«
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حافلة  �صاد�صة  �صنة  )اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأنهى 

اأحيان  في  �صهاًل  يكن  ولم  بالمتغيرات.  حافلة  منطقة  في  بالن�صاطات، 

اأو بالأحرى  اأنه على رغم الأو�صاع الم�صطربة،  اإقناع �صركاء المنتدى  كثيرة 

تمنع  لم  البقاء.  على  ال�صرار  المنتدى  على  يتوجب  الأو�صاع،  هذه  ب�صبب 

الأو�صاع ال�صاخبة المنتدى من متابعة العمل على تحقيق مهمته، التي هي 

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

اإلحاحًا للعمل على رعاية راأ�ض  اأكثر  الى العلم والتوعية. وهل هناك ظرف 

المال الطبيعي في المنطقة العربية من مرحلة التحّولت المف�صلية هذه؟ 

فبعد كل الحروب والنزاعات والنتفا�صات، �صيبقى النا�ض بحاجة الى موارد 

الطبيعة لل�صرب والأكل والتنف�ض.

في ما يلي ملخ�ض عن اأعمال المنتدى ل�صنة 2012:

النمو �صنة 2012  الأع�صاء في  الموؤ�ص�صات  ا�صتمر عدد  المنتدى:  اأع�شاء 

من جميع القطاعات: الأعمال، الجامعات ومراكز الأبحاث، المجتمع المدني، 

و�صائل العالم، الى جانب الهيئات الحكومية كاأع�صاء مراقبين.

ال�صنوي  تقريره  المنتدى  اأ�صدر  ال�شنوي:  التقرير 

العربية بعنوان  البيئة  الخام�ض في �صل�صلته عن حال 

»خيارات البقاء: الب�صمة البيئية في البلدان العربية«، 

اأطل�ض  نتائج  على  بناء  الراهنة  الأو�صاع  يحلل  وهو 

تم  البيولوجية،  والقدرة  البيئية  للب�صمة  عربي 

اإعداده مع ال�صبكة العالمية للب�صمة البيئية. تم عقد 

اجتماعات ت�صاورية حول م�صودات التقرير بالتعاون 

في  المنتدى  في  اأع�صاء  اأبحاث  ومراكز  جامعات  مع 

بيروت وعمان والقاهرة، بم�صاركة خبراء من جميع القطاعات. هذا التقرير 

العالمي،  العربي  البيئي  الرائد  الق�صا�ض،  محمد  لذكرى  تخليداً  نقدمه 

اأمناء »اأفد«، والمعلم الموجه لكثيرين منا،  الموؤ�ص�ض في مجل�ض  والع�صو 

الذي غاب في اآذار )مار�ض( الما�صي عن 91 عامًا.

 24 في  الأخ�صر  القت�صاد  »اأفد« حول  تقرير  تقديم  تم  الأخ�شر:  القت�شاد 

اجتماعًا اإقليميًا ودوليًا، كما تم ا�صتخدامه كمرجع رئي�صي لتطوير ا�صتراتيجيات 

للنمو الأخ�صر في دول عربية. وكجزء من مبادرة القت�صاد العربي الأخ�صر التي 

اأطلقها المنتدى، تم انتاج دليل حول كفاءة الطاقة في اأبنية المكاتب العربية، 

بالتعاون مع موؤ�ص�صات اأع�صاء في »اأفد«. وي�صتمر ا�صتخدام دليل كفاءة المياه 

الذي �صدر في نطاق المبادرة كمرجع رئي�صي في هذا المجال.

ال�شركاء الإقليميون والدوليون: �صاهم المنتدى ب�صكل رئي�صي في 38 

تقريراً واجتماعًا اإقليميًا ودوليًا، وي�صتمر في تقديم الم�صورة الفنية الى مجل�ض 

الوزراء العرب الم�صوؤولين عن �صوؤون البيئة، في نطاق مهماته كع�صو مراقب 

المنتدى  �صارك  العربية.  الدول  لجامعة  الجتماعي  القت�صادي  المجل�ض  في 

ما  في  خا�صة  العربية،  المنطقة  تهم  التي  الرئي�صية  المفاو�صات  جولت  في 

يتعلق بتغير المناخ، حيث قدم الم�صورة لكثير من المفاو�صين العرب، واأعد 

نتائج  الى  التو�صل  في  للم�صاعدة  العربية  للحكومات  م�صتفي�صة  عمل  ورقة 

ايجابية في قمة تغير المناخ في الدوحة. وقد تم اعتبار اقتراح »اأفد« باعتماد 

ثالثة م�صارات لتخفي�ض الكربون كاأحد الحلول الجدية لك�صر الحلقة المفرغة 

اأهم  في  بارزة  ن�صاطات  ونظم  قوية  بوفود  المنتدى  �صارك  المفاو�صات.  في 

حدثين بيئيين ل�صنة 2012، ريو +20 في البرازيل وقمة تغير المناخ في قطر، 

بم�صاركة وزراء وقادة اأعمال ومجتمع مدني واأكاديميين من اأع�صاء المنتدى.

برنامجًا  »اأفد«  اأطلق  البيئية:  التربية  برنامج 

متكاماًل في التربية البيئية، مدعومًا بدليل عملي �صامل، 

في  ا�صتخدامه  بداأ  واإلكترونية،  مطبوعة  بن�صختين 

وزارة  واعتمدته  واأردنية.  ولبنانية  �صعودية  مدار�ض 

المدار�ض،  جميع  على  عممته  التي  اللبنانية  التربية 

لـ1500  تدريبيتين  دورتين  تنظيم  المنتدى  وكلفت 

اأ�صتاذ وم�صرف من المرحلتين المتو�صطة والثانوية.

التوعية البيئية: ي�صتمر المنتدى بن�صر مجلة »البيئة 

اأربع  الخ�صراء  الجريدة  وين�صر  بلداً.   22 في  والتنمية« 

�صفحات  يومية  �صحيفة   12 تن�صر  كما  �صنوياً.  مرات 

الأفالم  بث  تم  المنتدى.  مع  بالتعاون  دورية  بيئية 

 400 من  اأكثر  المنتدى  اأنتجها  التي  البيئية  الوثائقية 

اإلكترونية  مواقع  المنتدى  طور  ال�صنة.  خالل  مرة 

التوا�صل  �صبكات  على  وجوده  وو�صع  جديدة 

الجتماعي، كما افتتح قناة بيئية على »يوتيوب«.

تدريب  برامج  المنتدى  بداأ  والزمالة:  التدريب 

منح  على  جامعيًا  طالبًا   40 ح�صل   .)internship(

اأع�صاء  من  بدعم  ال�صنوي،  »اأفد«  موؤتمر  في  للم�صاركة 

في قطاع الأعمال. با�صر المنتدى توفير فر�ض تدريب في 

ومتخرجين  لطالب  اأولى  مرحلة  في  مفتوحة  مكاتبه، 

من الجامعات الأع�صاء. تم ا�صت�صافة ع�صرة �صحافيين 

المنتدى،  ينظمه   )fellowship( زمالة  برنامج  في 

ح�صل اثنان منهم على منح خارج المنطقة العربية.

مـاذا حـقق »اأفـد« �سنـة 2012؟

والتنمية نجيب  للبيئة  العربي  للمنتدى  العام  الأمين  قدم 

جل�شة  خالل   ،2012 ل�شنة  »اأفد«  اأعمال  عن  تقريرًا  �شعب 

افتتاح الموؤتمر ال�شنوي للمنتدى. هنا ن�س التقرير:
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لتك�ن لهم حياة: وثائقي �سبابي من »اأفد«

للبيئة  العربي  المنتدى  اأطلق 

موؤتمره  خالل  )اأفد(  والتنمية 

الوثائقي  الفيلم  الخام�ض  ال�صنوي 

يتحدث  الذي  لهم حياة«،  »لتكون 

وخيارات  البيئية  الب�صمة  عن 

وذلك  العربية،  البلدان  في  البقاء 

الوثائقية  الأفالم  �صل�صلة  �صمن 

ينتجها.  التي  التثقيفية  البيئية 

وهو  دقائق،  �صبع  الوثائقي  مّدة 

الذي  التقرير  نتائج  يخت�صر 

»خيارات  بعنوان  المنتدى  اأ�صدره 

البقاء والب�صمة البيئية في البلدان 

مفتوح  حوار  خالل  من  العربية« 

مع �صباب جامعيين من عدة بلدان 

حرم  في  ت�صويره  تم  وقد  عربية. 

الجامعة الأميركية في بيروت.

يو�صح الوثائقي اأن الب�صمة البيئية 

هي المقيا�ض الأف�صل لقيا�ض النمو 

في البلدان العربية. فاإذا كان النمو 

الإجمالي  المحلي  الدخل  اأرقام  في 

اأن  اعتبار  يمكن  المقيا�ض،  هو 

نتائج  حققت  العربية  البلدان 

الخم�صين  ال�صنوات  خالل  جيدة 

دخل  معدل  ارتفع  اإذ  الما�صية، 

في  ولكن،  اأ�صعاف.  اأربعة  الفرد 

في  ارتفاعًا  هذا  انعك�ض  حين 

يحقق  لم  فهو  المعي�صة،  م�صتوى 

اأف�صل  حياة  نوعية  بال�صرورة 

النمو  فر�ض  من  ح�ّصن  هو  ول 

الم�صتدام في الم�صتقبل. 

يظهر الفيلم اأن ال�صباب قلقون على 

وخارجه  ال�صف  في  الم�صتقبل. 

الموارد  في  حقهم  يناق�صون 

حول  ويت�صاءلون  الحياة،  وفر�ض 

والثورات  للم�صتقبل  التخطيط 

الوحدة  و�صعارات  والحروب 

الإ�صراف  خ�صم  في  العربية، 

الموارد  وتبديد  ال�صتهالك  في 

وغيرها  الغذائي  والأمن  الطبيعية 

التي  الم�صيرية  الموا�صيع  من 

تقلقهم. 

اأبرز  الوثائقي  يعر�ض  النهاية  وفي 

العربية  للمنطقة  البقاء  خيارات 

الإقليمي  التعاون  في  المتمثلة 

وال�صتهالك  الموارد  وكفاءة 

المتوازن. 

الفيلم  هو  حياة«  لهم  »لتكون 

بعد  للمنتدى  الخام�ض  الوثائقي 

الع�صر«  على  بيئية  »�صهادة 

وال�صحراء«  و»البحر   ،2008 عام 

الأخيرة«  و»القطرة   ،2009 عام 

الأخ�صر«  و»التغيير   ،2010 عام 

جميع  تنزيل  ويمكن   .2011 عام 

موقع  عن  الوثائقية  »اأفد«  اأفالم 

»يوتيوب«.

اأوراكل  جائزة  على  اأبوظبي  يف  ال�صحة   هيئة  حازت   

العاملية،  اأوراكل  �صركة  تنظمها  التي  البيئي  للتميز 

وحت�صني  البتكار  يف  املتميزين  �صركائها  تقدير  بهدف 

العمل واإ�صافة قيمة نوعية اإىل عال الأعمال.

برزت الهيئة كواحدة من اأف�صل 11 جهة يف اأنحاء العال 

حتوز على اجلائزة، وذلك عن فئة البتكار يف امل�صاريع 

الهيئة قامت بعدة مبادرات لتخفي�ض  البيئية. وكانت 

قليلة  عمل  »بيئة  مبادرة  اآخرها  الكربونية،  ب�صمتها 

العتماد على الورق«. فقد ا�صتطاعت خف�ض ا�صتخدامها 

من  للتقليل  �صنويًا،  ورقة  األف   750 مبقدار  للورق 

كفاءة  وحت�صني  التكاليف  وخف�ض  الكربونية  ب�صمتها 

الأعمال بالعتماد على حلول ومنتجات �صركة اأوراكل.

ت�صلم اجلائزة مدير اإدارة تقنية املعلومات يف الهيئة، علي 

 Oracle Open World موؤمتر  خالل  علي،  اآل  حممد 

الذي  املتحدة،  الوليات  يف  فران�صي�صكو  �صان  2012  يف 

ح�صره اأكرث من 40 األف �صخ�ض من جميع اأنحاء العال.

املعلومات  تكنولوجيا  ا�صتخدام  »اإن  علي:  اآل  وقال 

الب�صمة  لتخفي�ض  حماولتنا  يف  اأ�صا�صي  عامل 

خاللها  فمن  اأبوظبي.  ـ  ال�صحة  لهيئة  الكربونية 

املوردين،  واإدارة  ال�صراء  عمليات  تب�صيط  ا�صتطعنا 

الب�صرية ونظم الدفع وال�صداد.  واإدارة عمليات املوارد 

مع  للتفاعل  اللكرتوين  املـورد  نظام  باإطالق  قمنا  كما 

املوردين، واإ�صدار املوافقات الإلكرتونية اخلا�صة باأوامر 

ال�صراء والفواتري الإلكرتونية«.

الداخلية  الإلكرتونية  النظم  بع�ض  الهيئة  وطبقت 

واخلدمات  الداخلية  واملذكرات  املوافقات  عمليات  يف 

كفاءة  رفع  خاللها  من  ا�صتطاعت  الذاتية،  اللكرتونية 

و25  عمل  �صاعة   800 توفري  خالل  من  لديها  العاملني 

األف ورقة ت�صتخدم لطباعة هذه العمليات �صنويًا.

هيئة ال�ضحة يف اأبوظبي ع�ضو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

هيئة ال�سحة يف اأب�ظبي تف�ز بجائزة اأوراكل للتميز البيئي

م�ؤمتر اإدارة نفايات 

امل�ؤ�س�سات ال�سحية

نظمت وزارة البيئة اللبنانية، بال�ضراكة 

اجلامعة  يف  ال�ضحية  العلوم  كلية  مع 

مع  وبالتعاون  بريوت  يف  الأمريكية 

موؤمترًا  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج 

ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  نفايات  اإدارة  حول 

يف لبنان يف فندق الكومودور. 

بعر�ض  م�ضت�ضفيات  ثالثة  وقامت 

اإدارة  اأنظمة  تطبيق  عن  حالة  درا�ضات 

بالإ�ضافة  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  نفايات 

اخلطرة  النفايات  ت�ضدير  جتربة  اإىل 

ملعاجلتها والتخل�ض منها يف اخلارج يف 

اإطار اتفاقية بازل.

امل�ضاركون  طرح  املوؤمتر،  ختام  ويف 

تو�ضيات للمتابعة من قبل وزارة البيئة.

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

للدول  الثامن ع�صر  املوؤمتر  اختار 

املناخ  تغري  اتفاقية  يف  الأطراف 

ال�صهر  انعقد  الذي   ،)COP 18(

املا�صي يف الدوحة، »اأفد« مو�صوعًا 

الق�صرية  الأفالم  من  ل�صل�صلة 

موؤ�ص�صة  اأنتجتها  والوثائقية 

عنوان  وحتت  لالأفالم.  الدوحة 

»تقرير يومي مع جنيب �صعب«، 

عام  اأمني  مع  مقابالت  اأُجريت 

الأخرية  القمة  اأيام  خالل  »اأفد« 

وتعليقات.  عامة  نظرة  لتقدمي 

ح�صريًا  ق�صري  فيلم  اإعداد  مت  كما 

حول  »اأفد«  نظمها  التي  للجل�صة 

التحول  يف  العربية  ال�صركات  دور 

الكربون.  منخف�ض  اقت�صاد  اىل 

وتتوافر روابط »يوتيوب« لالأفالم 

الوثائقية على موقع املنتدى:

www.afedonline.org 

»اأفد« يف 4 اأفالم

 وثائقية لقمة املناخ
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�أخبار

»الأويل  �صعـار  حتت 

اأولـويـاتـك«،  من 

جمموعـات  انطلـقت 

جمعيات  من  �صبابية 

خمتلف  من  اأهليـة 

اللبنانية نحو  املناطق 

مب�صاركــة  اجلنـوب، 

اللبنــاين،  الـجي�ض 

�صيدا،  مدينة  يف  نهرالأويل  و�صفاف  جمرى  لتنظيف 

حيث تنت�صر ع�صرات املقاهي واملطاعم. وذلك يف �صياق 

حملة الأزرق الكبري وبنك البحر املتو�صط لتنظيف اأنهار 

لبنان.

امتدت احلملة من ج�صر الأويل حتى بلدة جون يف اإقليم 

عنا�صر  مع  متطوع   200 نحو  عمل  حيث  اخلروب، 

من  كبرية  كميات  وجتميع  رفع  على  اللبناين  اجلي�ض 

للبيئة، مت نقلها مب�صاعدة  اأكيا�ض �صديقة  النفايات يف 

املتطوعني  من  جمموعة  قامت  كما  �صيدا.  بلدية  عمال 

بحملة توعية �صملت اأ�صحاب املقاهي واملطاعم وروادها 

حلثهـم  واملتنـزهني، 

املحافظـــة  علـى 

الأنـهـار  نظافـة  على 

و�صفافها.

وكانت املرحلة الثانية 

انطلقت  احلملة  من 

نهر  تنظيف  عرب 

منطقتي  يف  اجلوز 

كفتون وتنورين يف �صمال لبنان، وا�صتكملت بتنظيف 

حتت  الهرمل  ق�صاء  يف  ال�صواغري  بلدة  يف  العا�صي  نهر 

الأوىل  املرحلة  انتهاء  بعد  وذلك  اإلك«.  »العا�صي  �صعار 

يف  اأبوعلي  ونهر  بريوت  نهر  جمرى  تنظيف  حلمالت 

طرابل�ض حتت �صعار »اأبو علي راجع«، وحملة تنظيف 

حتت  اللبناين  البقاع  يف  �صم�صني  ونبع  الغزيل  نهر 

احلملة  ت�صتكمل  اأن  على  الغزيل«،  اأتبنى  »اأنا  �صعار 

الوطنية بتنظيف نهر القا�صمية يف اجلنوب.

حملة الأزرق الكبري وبنك البحر املتو�ضط 

ع�ضوان يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

حملة الأزرق الكبري وبنك البحر املت��سط  لتنظيف اأنهار لبنان

نفط الهالل: حقبة 

النفط ال�سهل وّلت

من  املعادلة،  اأطراف  على  �ضعبًا  اأ�ضبح 

واملتابعني  وم�ضتورديه  النفط  منتجي 

النفط  قطاع  معطيات  تتبع  لأ�ضواقه، 

م�ضاراتها  معرفة  اأو  وتطوراته  والغاز 

تغريات  الأحداث  اأفرزت  اإذ  الالحقة، 

فاقت التوقعات على م�ضتوى الكت�ضافات 

ال�ضتهالك  واأنواع  الإنتاجية  والقدرات 

»نفط  ل�ضركة  تقرير  واأعلن  وتقنياتها. 

واملعوقات  التحديات  ا�ضتمرار  الهالل« 

لدى  مبتكرة  حلول  اإيجاد  »تتطلب  التي 

ي�ضمن  �ضكل  يف  الطاقة،  قطاع  مكونات 

ومنوه  الإنتاج  دميومة 

الالزمة  والإمدادات 

ال�ضتهالك  منافذ  اإىل 

املنا�ضب،  الوقت  يف 

الرتكيز  رغم  على 

ال�ضتثماري احلكومي 

واخلا�ض«.

و�ضوح  اإىل  ولفت 

لدى  اأكرث  ال�ضورة 

احلديث عن �ضعوبة تقدير نوع التطورات 

قطاع  يف  وحجمها  والإيجابية  ال�ضلبية 

واملتو�ضط،  الق�ضري  املديني  على  الطاقة 

ما يجعل التوقعات والتحليالت يف اأحيان 

كثرية خمالفة للواقع الفعلي. ولحظ اأن 

القّيمني على اأ�ضواق النفط واملتابعني لها 

والتوقعات  التحليالت  على  »يعتمدون 

الق�ضرية الأجل، نظرًا اإىل التداخل املعقد 

بني �ضناعة النفط والقطاعات الإنتاجية 

واخلدمية لدى دول العامل«.

اأن  اىل  الهالل«  »نفط  تقرير  واأ�ضار 

من  باتت  ال�ضهل  البرتول  »حقبة 

املا�ضي، وهذا يعني مزيدًا من التحديات 

على  للحفاظ  والتقنية  الفنية  واملتطلبات 

وحاجات  احلالية،  الإنتاج  م�ضتويات 

نوعية اأخرى لزيادة حجم الإنتاج«. وراأى 

ال�ضتثمارات  من  مزيدًا  يتطلب  ذلك  اأن 

امل�ضتهلك  م�ضتوى  على  والتكاليف 

خطورة  ازدياد  ي�ضتبعد  ومل  النهائي. 

هذه الجتاهات لعدم توافر حلول جذرية 

النفط  قطاع  تواجه  التي  التحديات  لكل 

فيما  وال�ضتهالك،  الإنتاج  جوانب  من 

كثرية  اأوقات  يف  النفط  اأ�ضواق  ت�ضيف 

م�ضار  بتعميق  تت�ضل  وحتديات  اأخطارًا 

التقّلبات، والبتعاد عن جماراة التغريات 

املت�ضلة بالقطاع مبا�ضرة.

نفط الهالل ع�ضو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

هيئة البيئة ت�فر اأحدث البيانات البيئية يف اأب�ظبي

اأعلنت هيئة البيئة ـ اأبوظبي اإعادة 

اطالق بوابتها اللكترونية للبيانات 

وهي  تحديثها.  بعد  الجغرافية 

المعلومات  اأحدث  على  تحتوي 

التوزيع  حول  البيئية  والبيانات 

والحيوانات  للنباتات  الجغرافي 

والمناطق  البحرية  والموائل 

المحمية في اإمارة اأبوظبي. وقد جاء 

الهيئة  م�صاركة  خالل  الإعالن  هذا 

»اأزري«  م�صتخدمي  موؤتمر  في 

حول  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  في 

المعلومات  لنظم  التقنية  الحلول 

كانون  في  اأقيم  الذي  الجغرافية، 

مركز  في   2012 )دي�صمبر(  الأول 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض. 

لأحدث  توظيفها  خالل  ومن 

المعلومات  نظم  تقنيات 

فر�صة  البوابة  تقدم  الجغرافية، 

البيئية  المعلومات  على  الح�صول 

بداية  منذ  الهيئة  جمعتها  التي 

العربية  باللغتين  الت�صعينات 

تت�صمن  كما  والنكليزية. 

لال�صت�صاريين  مفيدة  معلومات 

الحكوميين  وال�صركاء  البيئيين 

ما  والجمهـور،  والأكـاديميين 

اتخاذ  عملية  دعم  في  ي�صاهم 

القرارات المنا�صبة.

مجموعة  البوابة  مميزات  اأبرز  ومن 

للمياه  المتخ�ص�صة  الخرائط 

الأر�صي،  والغطاء  الجوفية، 

وت�صنيف التربة، والغابات، والحياة 

لم�صتخدميها  تتيح  كما  النباتية. 

وتحميل  معينة  مناطق  اختيار 

من  ومتنوعة  وا�صعة  مجموعة 

اأ�صجار  حول  البيئية  المعلومات 

وتوزيع  المرجانية  وال�صعاب  القرم 

الأنواع والموائل والتربة واأنواعها. 

طريق:   عن  البوابة  زيارة  يمكن 

http://enviroportal.ead.ae
هيئة البيئة ـ  اأبوظبي ع�ضو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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تقارير املنتدى العربي للبيئة والتنمية
الـمـرجـع املوثــوق عن و�شــع البيئــة فـي العـالـم الـعـربـي

هدية مع كل تقرير: فيلم وثائقي عن مو�ضوع التقريـر

االقت�شاد االأخ�شر يف عامل عربي متغّيـر )2011(

فـي  الأخ�ضر  القت�ضاد  اإىل  التحول  حول  وخمت�ص  م�ضتقل  �ضامل  تقرير 

والقت�ضادي  الجتماعي  للتطور  متنوعة  خيارات  يطرح  العربية،  البلدان 

مع احلفاظ على التوازن الطبيعي وا�ضتدامة املوارد. يغطي التقرير، الذي 

املياه،  الطاقة،  قطاعات:  ثمانية  خبري،  مئة  من  اأكرث  اإعداده  يف  �ضارك 

والعمارة،  املدن  النفايات،  ادارة  ال�ضناعة،  واملوا�ضالت،  النقل  الزراعة، 

ال�ضياحة.

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

امل�ضتدامة  الدارة  حول  النقا�ص  يف  للم�ضاهمة  التقرير  هذا  ت�ضميم  مت 

املنطقة  يف  للمياه  نقديًا  فهمًا  يوفر  وهو  العربي.  العامل  يف  املائية  للموارد 

التقرير  ينبغي.  مما  اأكرث  طبيعته  يف  اكادمييًا  اأو  تقنيًا  يكون  اأن  دون  من 

يف  م�ضتدام  مائي  قطاع  لتطوير  والدارة  ال�ضيا�ضات  يف  ا�ضالحات  يقدم 

على  حتتوي  حالت،  درا�ضات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  ويتم  العربية.  البلدان 

ق�ض�ص جناح وف�ضل، لتعميم الفائدة. �ضاهم هذا  التقرير  يف فتح حوار حول 

اىل  و�ضوًل  موؤ�ض�ضاتية،   ا�ضالحات  اجراء  على  والتحفيز  املياه  م�ضتقبل 

اتخاذ اإجراءات فاعلة لو�ضع �ضيا�ضات مائية م�ضتدامة يف البلدان العربية.

اأثر تغّيـر املناخ على البلدان العربية )2009(

الأعمال  وقطاع  للحكومات  موثوقة  معلومات  التقرير  هذا  يوفر 

العربية،  الدول  على  املناخ   
رّ

تغري اآثار  حول  عامة  واجلمهور  والكادمييني 

مع  العربي  التعامل  م�ضتوى  ويحلل  التحدي.  ملواجهة  املتاحة  وال�ضبل 

وهو  املناخية.  التغريات  اآثار  مع  ف  التكيرّ تدابري  لتخاذ  العاجل  التحدي 

ي�ضتخدم اآخر ما تو�ضلت اليه الأبحاث العلمية لي�ضف مواطن ال�ضعف يف 

حماولة  ويف  الن�ضان.  على  هذا  واأثر  املناخ،   
رّ

تغري جتاه  الطبيعية  الأنظمة 

املتاحة  اخليارات  التقرير  يبحث  منا�ضبة،  �ضيا�ضات  تطوير  يف  للم�ضاعدة 

بعد  ملا  دويل  اطار  على  لالتفاق  اجلارية  املفاو�ضات  يف  العربية  للدول 

بروتوكول كيوتو.

البيئة العربية: حتديات امل�شتقبل )2008(

البيئة  حول  وم�ضتقل  �ضامل  تقرير  العام  النقا�ص  قيد  يو�ضع  الأوىل  للمرة 

العربية. ا�ضتنادًا اإىل اأحدث املعلومات املتوافرة. لكنه يذهب اأبعد من هـذا 

امل�ضتدامة،  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  احلا�ضل  للتقدم  تقييمًا  يجري  اإذ 

ويحلل ال�ضيا�ضات الراهنة متفح�ضًا فعالية امل�ضاهمات العربية يف امل�ضاعي 

وحلوًل  بديلة  �ضيا�ضات  التقرير  يقرتح  املح�ضلة،  ويف  الدولية.  البيئية 
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النباتات الطبية يف �شيناء

علم ممزوج برتاث �سعبي

كتــاب الطبيعــة

ي�سارك املجتمع البدوي يف حممية �سانت كاترين 

يف م�سروع حلماية النباتات الطبية يعترب جتربة 

رائدة لإدارة املوارد الطبيعية



عزة عبداملجيد )حممية �سانت كاترين(  

جبال �ساهقة �سلبة كالزمن وعتيقة كالتاريخ، 

تلقي بظالل ر�ئعة على �لطريق �إىل حممية �سانت 

كاترين يف جنوب �سبه جزيرة �سيناء. ينعك�س عليها جمال 

�لطبيعة بلون فريد لي�سبغ �ملحمية �لهادئة �لتي ترت�مى على 

ه�سبة مرتفعة مبكونات تر�ثية وح�سارية ودينية نادرة.

هذه �ملحمية، �لتي مل تتوقف يومًا عن جذب �لز�ئرين من 

�لأديان كافة ومن جميع بقاع �لعامل، متتد عرب م�ساحة من 

�لأر�س تبلغ نحو 4250 كيلومرتً� مربعًا، ويعي�س فيها نحو 

6000 ن�سمة، معظمهم من �لبدو. 

تعترب حممية �سانت كاترين من �أهم �ملو�طن �لطبيعية 

ملعظم �لنباتات �لنادرة يف �سيناء، وت�سم  حاليًا  316 نوعًا 

من �أ�سل 529 �سجلت �سابقًا، ما يعني تعر�سها لالإتالف 

و�لنقر��س. وي�سكل هذ� �لعدد 50 يف �ملئة من نباتات م�سر 

كلها. وثمة 14 نوعًا نادرً� ل ميكن زر�عته �إل د�خل �ملحمية 

ملالءمة مناخها لنموه. وُي�ستخدم نحو 47 يف �ملئة من هذه 

�لنباتات كاأع�ساب عطرية وطبية �أو للطهي، كما ت�ستخدم 

�أنو�ع �أخرى كوقود �أو علف للما�سية.

وكان �لحتاد �لعاملي حلماية �لطبيعة �أعلن عام 1994 �أن 

منطقة �سانت كاترين هي �إحدى �أهم مناطق �لتنوع �لنباتي 

يف �لعامل. 

ومن �أهم �لنباتات �لطبية �ل�سموة �لتي ُت�ستخدم يف 

تخفي�س ن�سبة �ل�سكر يف �لدم وعالج �ملغ�س �ملعوي، 

و�حل�سلبان لعالج �لتهاب �حللق، و�لبعيرث�ن و�لزعرت�ن 

لعالج �ملغ�س و�لتقيوؤ  و�ل�سد�ع، و�أنو�ع �أخرى كاليان�سون 

و�ل�سيح و�ل�سّمر.
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ال�صورة اإىل اليمني:

بدو من �سكان محمية 

�سانت كاترين ي�ساركون 

في م�سروع للتدريب

وبناء القدرات لإدارة

الموارد الطبيعية
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�كت�سب �سكان �ملحمية من �لبدو معرفة طويلة بالنباتات 

و��ستخد�ماتها عرب �ل�سنني. �إل �أنهم كانو� يفتقرون �إىل 

�ملمار�سات �لف�سلى لزر�عتها وجمعها بطرق م�ستد�مة 

و�إكثارها و�سيانتها و�حلفاظ عليها من �لنقر��س، خ�سو�سًا 

يف ظل �لتغري�ت �لبيئية و�ملناخية.

كتــاب الطبيعــة

م�ستل للأع�ساب 

الطبية ال�سينائية

بدويات يمار�سن حرفًا يدوية تقليدية يتم ت�سويق منتجاتها

حكيم �سيناء: حافظ الرتاث البدوي يف طب الأع�ساب

يف حديقة جبلية يف وادي اطالح ت�شمى »احللوة«،  

يقيم ال�شيخ اأحمد من�شور، وهو خبري ذائع ال�شيت 

يف طب الأع�شاب ُيعرف عرب �شيناء بالدكتور اأو 

احلكيم. هناك اأقام مدر�شة تعترب منوذجًا فريداً 

مبا حتويه من نباتات واأ�شجار فاكهة جت�شد 

معارفه واإميانه بالكتفاء الذاتي. فيها يلقن الأجيال 

ال�شابة من اأبناء البدو وبناتهم، وغريهم، ما ورثه 

عن جده من معرفة وخربة بالنباتات املوجودة يف 

حممية �شانت كاترين، وا�شتخداماتها يف طب الأع�شاب، 

للحفاظ على هذا الرتاث. ويف ذلك اأي�شًا ما يوؤدي اإىل �شون 

النباتات الطبية واحليلولة دون انقرا�شها.

يق�شي الدار�س عامني اأو ثالثة اأعوام يف املدر�شة، يتعرف 

خاللها على النباتات يف احلديقة ويف جبال املحمية، ليتخرج بعدها خبرياً 

يف طب الأع�شاب اأو النباتات الطبية. وميكن للدار�شني الإقامة يف املدر�شة، حيث 

تتوافر غرف ل�شتيعابهم واخلدمات ال�شرورية ل�شت�شافتهم.

م�سروع �سون النباتات الطبية

قبل �أعو�م قليلة، �أفاق �ملجتمع �لبدوي يف �ملحمية على �أمل 

جديد بتح�سني �أو�ساعه �لقت�سادية. وذلك مع بدء تنفيذ 

م�سروع �سون �لنباتات �لطبية عام 2003. كانت تلك خطوة 

�أ�سا�سية، تبعتها مبادرة فعلية عام 2008 باإن�ساء جمعية 

�لنباتات �لطبية للتنمية �لجتماعية و�لقت�سادية، و�إ�سر�ك 

�ل�سكان �ملحليني يف �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية يف �ملحمية. 

وي�سري مدير �مل�سروع عادل عبد�لـله �سليمان �إىل �أن �سر�كة 

�ملجتمع �ملحلي يف �لعمل كانت مبد�أ جديدً� يتم تنفيذه للمرة 

�لأوىل يف م�سر.

يتوىل قطاع حماية �لطبيعة يف جهاز 

�سوؤون �لبيئة �مل�سري تنفيذ �مل�سروع 

بتمويل من برنامج �لأمم �ملتحدة 

�لإمنائي ومرفق �لبيئة �لعاملي. 

وهو يهدف �إىل حتديد �لأ�سباب 

�جلذرية خل�سارة �لتنوع �حليوي 

�لرثي يف �ملنطقة، و�حلد منها، 

و�لت�سدي للتهديد�ت �لتي تو�جهها 

�لنباتات �لطبية يف م�سر وترويج 

��ستخد�مها ب�سكل م�ستد�م من 

خالل عدد من �لتدخالت. ويف �لوقت 

نف�سه، يتم متكني �ملجتمع �لبدوي 

وبناء قدر�ته يف زر�عة �لنباتات �لطبية 

و�لعطرية وح�سادها، ما يقوده �إىل ��ستخد�م 

مو�رده و�إد�رتها باأ�سلوب يعود بالفائدة عليه وعلى 

�قت�ساده.

كانت بد�ية عمل �مل�سروع، كما يقول �ملن�سق �لإد�ري 

خليل �سليمان، »ح�سر �أنو�ع �لنباتات �ملوجودة و�ملعارف 

�ملرتبطة بها، من خالل �إجر�ء م�سح نباتي و�سكاين لتحديد 

�لأنو�ع �مل�ستخدمة«. كما ت�سمن در��سة �لنباتات �لربية 
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و�لتعرف على ��ستخد�ماتها ب�سورتها �لطبيعية، و�إجر�ء 

�لتجارب �ل�سرورية لحقًا. تر�فق ذلك مع جهود للتوعية 

و�لتدريب يف �ملجتمع �ملحلي، ت�سمن �لتعريف باأنو�ع 

�لنباتات و�أهميتها �لقت�سادية.

متار�س �جلمعية جمموعة من �لن�ساطات تدعم 

تنفيذ �ملبادرة �لتي ي�ستفيد منها نحو 50 يف �ملئة من �أفر�د 

�لتجمعات �لقبلية يف �ملنطقة. يت�سمن ذلك زر�عة �لنباتات 

�لطبية يف �حلد�ئق �ملنزلية، �لتي تدعى »مز�رع �إر�سادية«، 

للحد من �جلمع �جلائر وتوفري م�سادر وقود بديل يغني عن 

حرق �لأ�سجار و�لنباتات �لربية، و�بتكار منتجات حملية 

وت�سويقها لزيادة دخل �ل�سكان. ي�ساف �إىل ذلك تدريب 

عملي على �أ�ساليب �جلمع �مل�ستد�م وتوعية �ملجتمع �لبدوي 

على �أهمية حفظ �لتنوع �لبيولوجي.

من �أبرز �إجناز�ت �مل�سروع برنامج »�ملدر�سة �خل�سر�ء« 

�لهادف �إىل �إن�ساء حد�ئق للنباتات �ملحلية يف 21 مدر�سة 

�سمن �ملحمية. ومن �أن�سطته �لأخرى دعم �لبدو يف زر�عة 17 

حقاًل لإنتاج �لنباتات �لطبية وت�سويقها ب�سكل خام، و�إنتاج 

�لع�سل �جلبلي، وت�سميم نحو 150 منتجًا طبيعيًا حمليًا 

من خالل دعم �حلرف �ليدوية �لتي ميار�سها نحو 600 فرد. 

وقد �ساهم برنامج »�لقرو�س �لدو�رة« يف حت�سني �لظروف 

�لجتماعية لنحو 500 �أ�سرة وتوفري فر�س عمل لأفر�دها.

علم ومعارف تقليدية

ومتكني املراأة البدوية

تتو�رى �حلد�ئق �لإر�سادية يف �أرجاء �ملحمية، فيما حتيط 

مبقر �مل�سروع بيوت بال�ستيكية للنباتات حتمل �أ�سماء 

�أنو�عها وف�سائلها. ويف �إحدى �لزو�يا د�خل �ملبنى رفوف 

تقبع عليها عبو�ت زجاجية �سغرية �أنيقة حتوي خليطًا 

من �لنباتات �لطبية، مت �إعد�دها  لال�ستخد�مات �لتي د�أب 

�سكان �ملنطقة على �للجوء �إليها عرب �لقرون �ملا�سية. ويجري 

فتيان من جامعي الأع�ساب

ع�سل واأع�ساب طبية

من منتجات ال�سكان 

المحليين يتم ت�سويقها

من خلل م�سروع

�سون النباتات الطبية

في المحمية

ت�سويق هذه �خللطات �لنباتية يف م�سر، �إل �أنها يف طريقها 

�أي�سًا �إىل بلد�ن �أخرى.

هكذ� يعتمد �مل�سروع على توفري �خلربة �لعلمية، مع 

�ل�ستناد �إىل �ملعارف �لتقليدية �ل�سائعة بني �ل�سكان �ملحليني 

ل�ستخد�مات �لنباتات. وهو �ساهم يف زيادة م�ساركة �ل�سكان 

يف بر�مج �سون �لنباتات، ومنها بر�مج �لإكثار و�إعادة 

�لتوطني ومكافحة �ملهدد�ت �لطبيعية و�لب�سرية.

يوؤكد عادل �سليمان �أن �مل�سروع �أدى دورً� ر�ئدً� باإ�سر�ك 

�ملجتمع �ملحلي يف �أن�سطة �ملحافظة على �لنباتات �لطبية، 

م�سيفًا �أن »من �أكرب جناحاته م�ساهمته يف متكني �ملر�أة 

�لبدوية وحت�سني و�سعها �لقت�سادي و�لجتماعي، 

خ�سو�سًا يف جمتمع بدوي حمافظ ل يوفر �أي فر�س لعمل 

�ملر�أة حتى لو �أكملت تعليمها«.

وتعتمد بر�مج �مل�سروع ون�ساطاته ب�سكل رئي�سي على 

�ملر�أة �لبدوية، �لتي متثل �لعدد �لأكرب من جامعي �لنباتات 

�لطبية �لربية. وتتوىل �لن�ساء �إد�رة وت�سغيل ثماين مز�رع 

منزلية للنباتات �لطبية، وهن يح�سلن على دخل مادي 

■ �سهري من عائد بيع هذه �لنباتات. 



ال�شجرة املقلوبة
الباوباب �سجرة غريبة تنت�سر يف مدغ�سقر، حيث 

ت�ستخدم يف الغذاء والدواء والبناء واختزان املاء، 

وت�ستقطب ال�سياح بفرادتها والأ�ساطري التي حتاك 

حولها. لكن ممار�سات القطع واحلرق تهددها بالزوال

كتــاب الطبيعــة
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كتــاب الطبيعــة

غالبًا ما يطلق عليها  ��سم »�سجرة �لحياة«. �إنها 

�سجرة �لباوباب �لتي تنت�سب ب�سكلها �لفريد رمزً� 

لطبيعة جزيرة مدغ�سقر �ل�ستو�ئية �لخالبة.

وتعتبر هذه �لدولة �لجزيرية، �لو�قعة في �لمحيط 

�لهندي قبالة �ل�ساحل �لجنوبي �ل�سرقي لأفريقيا، موطنًا 

ل�ستة من ثمانية �أنو�ع من هذه �ل�سجرة �لمعمرة. �أما �لنوع 

�ل�سابع فيوجد في �لبر �لأفريقي و�سبه �لجزيرة �لعربية، فيما 

ينمو �لنوع �لثامن في �أو�ستر�ليا.

رة منذ �آلف  ُيزعم �أن بع�س �أ�سجار �لباوباب معمِّ

�ل�سنين، وهذ� ي�سعب �لتثبت منه، لأن �لجذع ل ينتج 

حلقات نمو �سنوية. لكن يمكن تقدير عمرها با�ستخد�م 

تقنية �لكربون �لم�سّع.

�رتبط �ل�سكل �لغريب ل�سجرة �لباوباب �لبا�سقة، �لتي 

تعرف �أي�سًا بال�سجرة �لمقلوبة، بالعديد من �لخر�فات 

و�لأ�ساطير على مر �لقرون. وتقول �إحد�ها �إن �ل�سجرة ظلت 

تم�سي وتبتعد بعدما غر�ستها �لجبابرة، فاقتلعتها وزرعتها 

ر�أ�سًا على عقب.

يختزن �لباوباب �لماء د�خل جذعه �لمنتفخ بكميات 

كبيرة قد ت�سل �لى 120 �ألف ليتر لتحّمل ظروف �لجفاف 

�ل�سديد. وتنت�سر كل �أنو�عه في مناطق جافة مو�سميًا،  وهي 

تطرح �أور�قها �أثناء مو�سم �لجفاف.

ي�سل �رتفاع �لباوباب �لى 30 مترً�، وقطر �لجذع �لى 

11 مترً�. وت�ستعمل �أور�قه كالخ�سار، فتوؤكل طازجة �أو 

كم�سحوق مجفف، ويطبخ منها ح�ساء يدعى »كوكا«، كما 
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ت�ستعمل كنباتات طبية.

ويبلغ طول ثمرة �لباوباب نحو 18 �سنتيمترً�، هي بحجم 

ثمرة جوز �لهند وتزن نحو 1.5 كيلوغر�م. لها ق�سرة مخملية 

يف مائل �لى �لحمو�سة، يجمع بين طعم  ناعمة. طعمها حرِّ

�لغريبفروت و�لإجا�س و�لفانيليا.  توؤكل طازجة، وي�سحق 

لبها �لمجفف ويمزج بالع�سيدة و�لأ�سربة، كما ي�سنع 

منه مكثف للمربيات و�لمرق. وهي غنية بالفيتامينات، 

وت�ستعمل في �لطب �لتقليدي لعالج �أمر��س �لمعدة 

و�سو�ها.

في �ل�سود�ن، تدعى �سجرة �لباوباب »تبالدي«، 

وي�ستعمل �ل�سكان تجويف جذعها لختز�ن �لماء في مو�سم 

�لمطر. وفي مدغ�سقر، �لتي تعتبر من �أفقر دول �لعالم، 

ي�ستعمل خ�سب �لباوباب لبناء �لمنازل، كما يعتبر من 

�لمفاتن �لتي تجذب �ل�سياح.

وُت�ستعمل بذور �لباوباب كمكثف لليخنة، لكن يمكن 

�أي�سًا تخميرها لتتحول �لى تابل، �أو تحمي�سها لتوؤكل 

كاملة، �أو �سحقها ل�ستخر�ج زيت نباتي.

يقول �لمد�فعون عن �لبيئة �إن �أ�سلوب »�لقطع 

و�لحرق«، �أي قطع �أ�سجار �لغابات وحرق �لأر�س بغر�س 

�إعد�دها للزر�عة، دمر كثيرً� من غابات مدغ�سقر وما 

تحويه من �أ�سجار �لباوباب. وما لم تتخذ �إجر�ء�ت و�فية 

للحماية وتغيير �سلوكيات �ل�سكان، فان ذلك يهدد بخ�سارة 

�لمزيد من �لغابات، ويعر�س �أ�سجار �لباوباب �لمتبقية 

■ لخطر �لزو�ل. 

اأ�سجار الباوباب في مدغ�سقر 

وثمارها الغنية بالفيتامينات 

التي توؤكل طازجة 

وت�ستخدم في الطبخ 

والطب التقليدي
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راغدة حداد   )بريوت(

مع م�ساهمات من عماد فرحات، بوغو�ص غوكا�سيان،

تاال كردا�ص، ب�ساير ما�سي، غيدا �سامي

القدرة  يف  متزايدًا  عجزًا  العربية  املنطقة  تعاين 

اأن طلبها على خدمات الطبيعة  البيولوجية، حيث 

يتجاوز الإمدادات املحلية. ولتغطية هذه الفجوة، يتم ا�سترياد 

خدمات اإيكولوجية من خارج حدود املنطقة، ما يفر�ض قيودًا 

م�سددة على الزدهار القت�سادي والرفاه الب�سري.

املوؤمتر  حمور  كانت  ال�ساغطة  التحديات  هذه  مواجهة 

)اأفد(،  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  اخلام�ض  ال�سنوي 

فندق  يف  )نوفمرب(  الثاين  ت�سرين  و30   29 يف  انعقد  الذي 

النتائج  فيه  ونوق�ست  بريوت.  يف  اإنرتكونتيننتال  فيني�سيا 

التي تو�سل اليها تقرير املنتدى ل�سنة 2012 بعنوان »خيارات 

يف  جاء  وقد  العربية«.  البلدان  يف  البيئية  الب�سمة  البقاء: 

موارد  من  لديهم  ما  �سعفي  ي�ستهلكون  العرب  اأن  التقرير 

�أكد �ملوؤمتر �ل�سنوي �خلام�س للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية )�أفد(

على �سرورة �لتعاون �لإقليمي و�لإد�رة �ل�سليمة للمو�رد، كخيار�ت 

رئي�سية للبقاء يف �ملنطقة �لعربية �لتي تتميز بعجز �إيكولوجي 

مرتفع. ودعا �حلكومات �لعربية �ىل �عتماد مفهوم �حل�سابات 

�لإيكولوجية يف �لتخطيط �لقت�سادي، وتخفي�س �لب�سمة �لبيئية 

بتاأهيل �لأر��سي �ملتدهورة وطبقات �ملياه �جلوفية �مل�ستنزفة وم�سائد 

�لأ�سماك �ملتناق�سة وتخفي�س توليد �مللوثات و�لنفايات. وطالبها 

با�ستثمار جزء هام من دخل �ملو�رد �لنفطية يف بناء �لقدر�ت �لب�سرية 

ودعم �لأبحاث، و�لتحول �ىل �قت�ساد �أخ�سر قائم على �لعلم و�ملعرفة.

هنا عر�س لوقائع �ملوؤمتر

موؤمتر �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية 2012

تقلي�ص الب�صمة البيئية يدعم  اقت�صادات الدول العربية
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اأكرب  �ساحبة  هي  عربية  دول  ثالث  واأن  متجددة،  طبيعية 

البيئية  الب�سمة  متو�سط  ارتفع  وقد  العامل.  يف  بيئية  ب�سمة 

العامني  بني  املئة  يف   78 بن�سبة  العربية  البلدان  يف  للفرد 

1961 و2008، فيما ازداد عدد ال�سكان 250 يف املئة، ما يعني 

 500 من  اأكرث  زادت  ال�ساملة  الإقليمية  البيئية  الب�سمة  اأن 

املتوافرة للفرد  البيولوجية  القدرة  املئة. وتراجع متو�سط  يف 

اأعلى  بن�سبة 60 يف املئة خالل هذه الفرتة. وقد �سجلت قطر 

والإمارات.  الكويت  تليها  العامل،  يف  للفرد  بيئية  ب�سمة 

وفق  العامل  �سكان  جميع  عا�ض  اذا  اأنه  التقرير  من  ويتبني 

املعدل العام للمواطن العربي، ف�ستكون هناك حاجة اىل 1.2 

كرة اأر�سية.

ا�سرتاتيجيات  بتبني  العربية  احلكومات  املوؤمتر  اأو�سى 

قطاعات  يف  الطاقة  كفاءة  لتح�سني  ومعايري  حوافز  واعتماد 

يف  املتجددة  الطاقة  ح�سة  وزيادة  وال�سناعة،  والنقل  البناء 

املياه  �سيا�سات  بني  ان�سجام  ايجاد  اىل  ودعا  الطاقة.  مزيج 

والطاقة والزراعة واملناخ، خ�سو�سًا من خالل حت�سني كفاءة 

تقلي�ص الب�صمة البيئية يدعم  اقت�صادات الدول العربية

الزراعة الع�سوية واحلمائية وتطوير حما�سيل  الري وترويج 

اإقامة  على  و�سجع  واجلفاف.  امللوحة  وتتحمل  الإنتاج  عالية 

الغذائية  بال�سلع  الجتار  لت�سهيل  م�ستدامة  جتارية  عالقات 

واملياه الفرتا�سية بناء على فوائد من�سفة.

اىل  امل�سرفية  واملوؤ�س�سات  التنمية  �سناديق  املوؤمتر  ودعا 

اعتماد احل�سابات الإيكولوجية عند تقدمي الهبات والقرو�ض. 

وطلب من »اأفد« تقدمي امل�ساعدة التقنية للقطاعات املختلفة 

يف  البيئية  الب�سمة  ح�سابات  لفهم  العربية  البلدان  يف 

عملياتها واحلث على تغيريات �سلوكية يف اأمناط ال�ستهالك 

وال�سراء وال�ستثمار، خ�سو�سًا لدى ال�سباب.

من  دولة،   48 من  مندوب   500 نحو  املوؤمتر  يف  �سارك 

ومراكز  واجلامعات  وال�سركات  العام  والقطاع  احلكومات 

الأبحاث واملنظمات الإقليمية والدولية وو�سائل الإعالم.

الدكتور  ال�سابق  الأردن  وزراء  رئي�ض  احل�سور  بني  وكان 

يو�سف  الدكتور  فل�سطني  يف  البيئة  ووزير  بدران،  عدنان 

اأبو�سفية، وم�ست�سار الرئا�سة امل�سرية ل�سوؤون البيئة الدكتور 

�أمني عام »�أفد« جنيب �سعب 

يف �فتتاح �ملوؤمتر

ال�شور: حممد عزاقري

ميكن تنزيل �شور املوؤمتر

من �شفحة »اأفـد« على فاي�شبوك

www.facebook.com/
pages/AFED-Arab-
Forum-For-
Environment-and-
Development/ 
111114592238733
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�سفرية  الدمنارك  خارجية  وزير  ونائبة  الدين،  علم  خالد 

لالحتاد  العامة  واملديرة  اأولبايك،  �سوزان  العاملية  التحديات 

واملدير  لوفيفر،  مارتون  جوليا  الطبيعة  حلماية  الدويل 

التنفيذي للمنظمة الإقليمية حلماية البيئة البحرية الدكتور 

عبدالرحمن العو�سي، ورئي�ض �سبكة الب�سمة البيئية العاملية 

الدكتور  روما  نادي  ورئي�ض  واكرناغل،  ماتي�ض  الدكتور 

اأ�سوك خو�سال، واملمثل الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة 

الدكتور اإياد اأبو مغلي.

وح�سرت وفود نيابية عربية ووفود من �سناديق التنمية 

ورجال  والديبلوما�سيني  ال�سفراء  من  كبري  وعدد  العربية، 

املنتدى  يف  الأع�ساء  والهيئات  ال�سركات  وروؤ�ساء  الأعمال 

اأ�ساتذة وطالب من نحو 20  العربي للبيئة والتنمية. و�سارك 

جامعة عربية.

الع�سو  النفايات،  لإدارة  واأفريدا  �سوكلني  �سركة  وتولت 

املوؤمتر  عن  الناجتة  النفايات  كل  تدوير  اإعادة  »اأفد«،  يف 

والقابلة لإعادة التدوير.

�سليمان: �ملحا�سبة �خل�سر�ء يف �ملو�زنة

العماد  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�ض  برعاية  املوؤمتر  انعقد 

مي�سال �سليمان، مثله وزير البيئة ناظم اخلوري. وهو نّوه يف 

املهمة.  والتقارير  باملبادرات  احلافلة  املنتدى  مب�سرية  كلمته 

ولفت اىل اأن الأرقام الواردة يف تقرير الب�سمة البيئية تبعث 

على القلق وينبغي اأن ت�ساعد يف حتديد تفا�سيل امل�سار الذي 

التقرير  اأن ت�سلكه دول املنطقة. ودعا اىل »تعميم هذا  يجب 

خالل  من  العربية  البلدان  جميع  يف  الوطني  امل�ستوى  على 

الإدارات  من  العلمية،  الأطراف  خمتلف  تطال  عمل  لقاءات 

الرتبوي  والقطاع  املحلية  وال�سلطات  الر�سمية  واملوؤ�س�سات 

والإعالم  القت�سادية  والهيئات  املدين  واملجتمع  والأكادميي 

واملواطنني عمومًا، وحتديد التدابري التي يجب اتخاذها على 

اآل اليها  اإدماج التو�سيات التي  ال�سعيد ال�سرتاتيجي بهدف 

التقرير«. واأكد على �سرورة دعم الأبحاث يف جمالت البيئة 

اإعداد  يف  اخل�سراء  املحا�سبة  باعتماد  واملبا�سرة  والتنمية، 

املوازنات وال�سرف على اأ�سا�سها.

�سعب: �أعمال �ملنتدى �سنة 2012

�سعب  جنيب  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  عام  اأمني  قدم 

عدد  ازداد  فقد   .2012 ل�سنة  املنتدى  اأعمال  عن  تقريرًا 

و�ساهم   .120 اإىل  الفئات  جميع  يف  الأع�ساء  املوؤ�س�سات 

املنتدى يف 38 تقريرًا واجتماعًا اإقليميًا ودوليًا. وقدم امل�سورة 

الفنية اإىل حكومات ومنظمات عربية. و�سارك يف مفاو�سات 

تغري املناخ، واعُترب اقرتاحه باعتماد ثالثة م�سارات لتخفي�ض 

املفاو�سات  يف  املفرغة  احللقة  لك�سر  جديًا  حاًل  الكربون 

الدولية.

املكاتب  اأبنية  يف  الطاقة  كفاءة  حول  دلياًل  املنتدى  واأنتج 

بداأ  البيئية،  الرتبية  يف  متكاماًل  برناجمًا  واأطلق  العربية. 

وعممته  واأردنية،  ولبنانية  �سعودية  مدار�ض  يف  ا�ستخدامه 

املنتدى  وطور  املدار�ض.  جميع  على  اللبنانية  الرتبية  وزارة 

مواقع اإلكرتونية جديدة وو�سع وجوده على �سبكات التوا�سل 

الأع�ساء،  الإعالم  و�سائل  مع  التعاون  و�سع  كما  الجتماعي. 

العربي  العامل  اأنحاء  يف  رائدة  يومية  �سحيفة  تن�سر 12  حيث 

�سفحات بيئية بال�سرتاك مع املنتدى.

�سارك يف رعاية املوؤمتر 

هيئة البيئة ـ اأبوظبي 

و�سندوق اأوبك للتنمية 

الدولية )اأوفيد( 

وموؤ�س�سة الكويت 

للتقدم العلمي واخلرايف 

نا�سيونال ونفط الهالل 

وكري�ستال غلوبال 

وبرتوفاك وجرنال اإلكرتيك 

واأفريدا واأرامك�ص وبنك 

البحر املتو�سط وبنك 

عوده. اأما ال�سركاء 

االإعالميون فهم جملة 

»البيئة والتنمية« 

وتلفزيون امل�ستقبل 

و�سركة برومو�سفن 

للعالقات العامة وجمالت 

اأراب اآد وليبانون 

اأوبورت�سونيتيز و�سحف 

النهار واحلياة ودايلي 

�ستار وعكاظ وال�سرق 

والو�سط والقب�ص 

واملغربية وال�سباح 

والوطن والزمان.
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حالت �لظروف دون ح�سور �ل�سيدة رز�ن �ملبارك، �لأمينة �لعامـة لهيئـة �لبيئـة ـ �أبوظبي �ل�سريك �لر�سمي ملوؤمتر»�أفد«. 

لكنها �ألقت كلمتهـا عـرب �ت�سـال �سمعـي  ـ ب�سـري من �أبوظبي. هنا ن�س �لكلمة:

رز�ن �ملبارك: قادرون على مو�جهة �لتحديات

رزان املبارك  )اأبوظبي(

لتقرير  فوفقًا  اأمامنا.  البيئية  للتحديات  روؤيتنا  يف  واقعيني  لنكن 

الطاقة  مثل  طبيعية،  موارد  الب�سرية  ت�ستهلك   ،2012 احلي  الكوكب 

والغذاء، اأكرث واأ�سرع مبرة ون�سف مما ميكن لكوكب االأر�ص تعوي�سه 

هذه  عن  مبناأى  ل�سنا  العربي  اخلليج  يف  نحن  طبيعية.  ب�سورة 

االقت�سادي  والتنوع  املتزايد  ال�سكاين  النمو  ي�سكل  حيث  املخاطر، 

�سغطًا على هذه املوارد. واأ�سبحنا نلم�ص االآثار املرتتبة على اال�ستهالك 

وتراجع  الهواء  وتلّوث  املناخ  تغرّي  خالل  من  الطبيعية  للموارد  امُلفِرط 

من�سوب املياه اجلوفية.

نحن عملياً ندرك حجم املخاطر البيئية على منطقتنا، وقد قررنا اأال 

نقف مكتويف االأيدي. ولهذا، ُن�سر ونحر�ص دائماً على امل�ساركة والعمل 

للبحث  والعاملية  واالقليمية  املحلية  والفعاليات  املوؤ�س�سات  مع  �سوية 

وايجاد  البيئية  التحديات  تلك  ملواجهة  ال�سبل  واأ�سرع  اأف�سل  يف  جديًا 

حلول عملية ومتكاملة اإزاءها.

ي�سعدين اأن اأ�سارككم ببع�ص جهود هيئة البيئة ـ اأبوظبي ملواجهة 

ها مبادرة الب�سمة البيئية لدولة االمارات  التحديات البيئية. ومن اأهمِّ

العربية املتحدة، التي متت بال�سراكة مع وزارة البيئة واملياه وجمعية 

هذه  وهدفت  العاملية.  الب�سمة  و�سبكة  الفطرية  للحياة  االإمارات 

الطبيعية،  املوارد  من  االمارات  ا�ستهالك  ومعرفة  قيا�ص  اىل  املبادرة 

البيئية، وتطبيق هذه  الب�سمة  لتقلي�ص  وال�سيا�سات  اللوائح  واإعداد 

ال�سيا�سات مبا يدعم النمو االقت�سادي واالجتماعي.

لقد ا�ستنتجنا اأنه بحلول �سنة 2030 ميكن الإمارة اأبوظبي اأن تقلل 

من انبعاثات الكربون بن�سبة ت�سل اإىل 40 يف املئة، عرب اعتماد جمموعة 

من �سيا�سات العر�ص والطلب للطاقة واملياه. ت�سمل هذه ال�سيا�سات 

املباين  معايري  وتنفيذ  املتجددة،  الطاقة  اأهداف  زيادة  مثل  جماالت 

اخل�سراء، وتطوير معايري كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه.

واأجرينا اأبحاثاً للم�ساعدة يف قيا�ص وتطوير معايري كفاءة الطاقة  يف 

جمال االإ�ساءة. وعند تطبيقها يف �سنة 2013، �ستوؤدي اإىل انخفا�ص كبري 

يف انبعاثات الكربون يف دولة االإمارات، كما �ستكون لها فوائد اقت�سادية 

مهمة.

ويف ال�سياق نف�سه، يعمل جهاز ال�سوؤون التنفيذية يف اأبوظبي على 

خف�ص  على  ت�ساعد  اأن  ُيتوقع  التربيد،  الأنظمة  �ساملة  خطة  تطوير 

واإذا  املئة.  ما بني 30 و48 يف  ترتاوح  بن�سة  املباين  الطاقة يف  ا�ستهالك 

ما مت تبني امل�سروع ب�سكل كامل، فاإن االإمكانات التقنية لتوفري الطاقة 

�ستمثل 14 يف املئة من اجمايل ا�ستهالك اأبوظبي، و�ستوفر مبالغ �سخمة 

من امليزانية العامة لالإمارة. كما �ستوؤدي هذه املبادرة اإىل خف�ص اأكرث 

من  كذلك  و�ستقلل  الكربون،  اأوك�سيد  ثاين  من  طن  ماليني   10 من 

االنبعاثات االأخرى يف الهواء.

اإجراءات  جمرد  اخلطوات  هذه  اأن  يرى  قد  البع�ص  اأن  رغم  وعلى 

اأ�سا�سية ومهمة يف مواجهتنا للمخاطر  ب�سيطة، لكنها عمليًا خطوات 

البيئية. ونحن واثقون من انعكا�ساتها االيجابية على منونا امل�ستدام.

م�سوؤولية  لي�ست  منطقتنا  يف  البيئية  التحديات  مواجهة  ان 

لكل  واالأفكار  اجلهود  ت�سافر  من  بد  ال  اإذ  فقط،  واحدة  حكومية  جهة 

موؤ�س�سات  وكذلك  واخلا�سة،  منها  احلكومية  املجتمع،  موؤ�س�سات 

االأخطار  حول  الوعي  ن�سر  اأجل  من  االعالم،  وو�سائل  املدين  املجتمع 

البيئية وو�سع اخلطط واال�سرتاتيجيات العملية ملواجهتها.

واملخاطر  التحديات  زادت  ومهما  قامتة،  ال�سورة  بدت  مهما 

زادت  وكلمـا  اجلهـود  ت�سافرت  ما  متى  اأنه  نتذكر  اأن  علينا  البيئية، 

مواجهة  على  قادرون  اللـه،  باإذن  فاإننا،  ومب�ستقبلنـا  باأنف�سنا  ثقتنا 

خطانا  باأن  واثقون  االإمارات  يف  ونحن  الكثري.  اإجناز  وعلى  التحديات 

حثيثة ملواجهة التحديات البيئية يف بالدنا وحميطنا، خا�سة اأن قيادتنا 

جديًا  اليوم  نعمل  تنمويـة  اأولويـة  امل�ساألـة  هذه  من  جعلت  الر�سيدة 

■ على حتقيقهـا. 
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بدر�ن: خطر �قت�سادي و�أمني

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  وقال 

ل�سنة  اأفد  تقرير  اإليه  تو�سل  ما  »اإن  بدران:  عدنان  الدكتور 

2012 هو اأن املنطقة العربية ت�سري يف عدم توازن بني العر�ض 

انهيار  اإىل  حتمًا  �سيوؤدي  مما  الطبيعية،  ملواردنا  والطلب 

يتطلب  وهذا  واأمنها.  املنطقة  ا�ستقرار  يف  وعبث  اقت�سادي 

وح�سابات  معادلت  اإىل  للو�سول  والتحليل  الدرا�سة  منا 

توازن بيئي م�ستدام جليلنا والأجيال العربية القادمة«.

واأعلن بدران اأن جملة »البيئة والتنمية« التي ت�سدر منذ 

العام 1996 اأ�سبحت ر�سميًا جملة املنتدى.

�ملبارك: مبادرة �لب�سمة �لبيئية للإمار�ت

يف  الر�سمي  ال�سريك  اأبوظبي،  ـ   البيئة   هيئة  كلمة  يف 

خليفـة  رزان  للهيئة  العامة  الأمينة  اأ�سارت  املوؤمتر، 

التحديات  اىل  اأبوظبي  من  بالفيديو  ات�سال  عرب  املبارك 

اىل  الهواء  وتلوث  املناخ  تغري  من  املنطقة،  تواجهها  التي 

ا�ستنزاف املياه اجلوفية. 

التحديات،  هذه  ملواجهة  اأبوظبي  جهـود  املبارك  وعر�ست 

لقيا�ض  الإمـارات  لدولة  البيئية  الب�سمة  مبادرة  خ�سو�سًا 

»اأفد«،  لموؤتمر  ال�سابق  اليوم  )نوفمبر(،  الثاني  ت�سرين   28 في  عقدت 

ور�سة عمل لل�سحافيين وممثلي المنظمات غير الحكومية الم�ساركين 

مع  ومناق�سته  »اأفد«  لتقرير  م�سبق  تقديم  خاللها  تم  الموؤتمر،  في 

الموؤلفين.

قدم نجيب �سعب ، اأمين عام »اأفد« ومحرر التقرير، اأهم المعلومات 

في  الطبيعية  والموارد  البيئية  الب�سمة  »اأطل�ص  في  الواردة  والبيانات 

العالمية بتكليف  البيئية  الب�سمة  اأعدته �سبكة  الذي  العربية«،  البلدان 

من »اأفد« وتم اإرفاقه بالتقرير.

وتحدث الدكتور عبدالكريم �سادق، كبير االقت�ساديين في ال�سندوق 

الكويتي للتنمية، عن الف�سل الذي األفه حول االأمن الغذائي واال�ستدامة 

الزراعية في المنطقة العربية.

زايد  ال�سيخ  كر�سي  اأ�ستاذ  عبدالجليل،  ابراهيم  الدكتور  وعر�ص 

للطاقة والبيئة في جامعة الخليج العربي في البحرين، اأبرز ما جاء في 

الف�سل الخا�ص بخيارات الطاقة الم�ستدامة.

وقدم ب�سار زيتون، مدير البرامج في »اأفد«، النقاط المهمة في الف�سل 

الخا�ص بال�سكان واال�ستهالك واال�ستدامة. 

وتناول الدكتور اإياد بومغلي، المدير والممثل االإقليمي لبرنامج االأمم 

المتحدة للبيئة، برامج ون�ساطات »يونيب« في المنطقة.

ودار نقا�ص حول دور ال�سحافة والمجتمع المدني في التوعية البيئية 

والعمل الميداني وتطوير ال�سيا�سات البيئية.

لمجلة  التنفيذية  التحرير  رئي�سة  حداد،  راغدة  العمل  ور�سة  اأدارت 

»البيئة والتنمية«.  ■

لتخفيف  الالزمـة  ال�سيا�سات  واعتماد  املوارد  من  ا�ستهالكها 

الب�سمة يف جميع املجالت، ول�سيما الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة واملياه واملباين اخل�سراء، مع حتقيق فوائد اقت�سادية.

 

لوفيفر: حلول م�ستندة �ىل �لطبيعة

حلماية  الدويل  لالحتاد  العامة  املديرة  لوفيفر،  جوليا  األقت 

الطبيعة  اىل  امل�ستندة  احللول  حول  رئي�سية  كلمة  الطبيعة، 

ميكن  والتي  العربية،  املنطقة  يف  امل�ستدامة  التنمية  لتعزيز 

وتكرارها،  نتائجها  قيا�ض  وميكن  ن�سبيًا  مكلفة  غري  تكون  اأن 

ب�سرط ت�سافر جهود القطاعني العام واخلا�ض واملجتمع املدين. 

الحتاد  بها  يقوم  املجال  هذا  يف  م�ساريع  لوفيفر  وعددت 

يف املنطقة العربية، مثل اإعادة تاأهيل نهر الزرقاء يف الأردن 

وال�سعاب  لبنان  وغابات  املغرب  وواحات  العراق  واأهوار 

املرجانية يف البحر الأحمر واخلليج والبحر املتو�سط، واإعداد 

قاعدة للموارد الوراثية يف ال�سعودية. ويف اإ�سارة اىل الربيع 

ال�سباب  لتوجيه  �سانحة  فر�سة  هذه  اأن  على  اأكدت  العربي، 

■ نحو حماية البيئة من اأجل حياة اأف�سل.  

�لأهلية و�لمنظمات  �ل�سحافة  عمل  ور�سة 
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مّرة جديدة يحت�سن لبنان الموؤتمر ال�سنوي 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية حول البيئة 

اإ�سدار  ياأتي  اأن  منّظموه  �ساء  وقد  العربية. 

البقاء:  »خيارات  عنوان  تحت  العام  هذا 

فكم  العربية«.  البلدان  في  البيئية  الب�سمة 

لهذا العنوان من اأهمّية، خا�سة في المنطقة 

العربية ال�ساهدة لتقّلبات اجتماعية جّمة.

بالتنويه  كلمتي  اأبداأ  اأن  اذاً  لي  فا�سمحوا 

الذي  للمو�سوع  اأواًل،  العمل:  هذا  بمّعدي 

الثالث  الركائز  بين  يربط  والذي  اختاروه، 

للمنهجّية  وثانيًا،  الم�ستدامة.  للتنمية 

في  اّتباعها  تّم  التي  والت�ساركّية  العلمّية 

المقارنة  وتحديداً  التقرير،  لهذا  االعداد 

والب�سمة  جهة  من  البيولوجية  القدرة  بين 

االإيكولوجية من جهة اأخرى، بهدف احت�ساب 

مدى ا�ستدامة الخيارات المّتخذة.

المنتدى  م�سيرة  على  دليل  لخير  اإّنه 

بالمن�سورات  الحافلة  والتنمية  للبيئة  العربي 

تغّير   ،)2008( الم�ستقبل  تحدّيات  البارزة: 

المناخ )2009(، المياه: اإدارة م�ستدامة لمورد 

متناق�ص )2010(، واالقت�ساد االأخ�سر )2011(.

اأّما اذا تمّعنا قلياًل باالأرقام التي يبرزها هذا 

باالأمور  الخا�سة  النتائج  اأّن  لوجدنا  التقرير، 

الرئي�سية، من مياه وا�ستدامة طاقوية واأمن 

فلم  بالجديد،  لي�ص  وهذا  مقلقة.  غذائي، 

الدول  زعماء  لقاء  على  طويل  وقت  يم�ص 

موؤتمر  بمنا�سبة  البرازيلية  ريو  مدينة  في 

الم�ستدامة  التنمية  حول  المتحدة  االأمم 

»ريو+20«، الذي �سّلط االأ�سواء على مختلف 

التحديات المرتبطة بالتنمية الم�ستدامة.

لموؤتمر  الختامية  الوثيقة  كما  فتمامًا 

ريو+20 تحت عنوان »الم�ستقبل الذي ن�سبو 

للم�سار  العري�سة  العناوين  حّددت  اإليه« 

ت�سلكه  اأن  المفتر�ص  من  الذي  التنموي 

باطالقه  نحتفل  الذي  التقرير  كذلك  الدول، 

تفا�سيل  تحديد  في  ي�ساعد  اأن  ينبغي  اليوم 

ب�سكل  العربية  المنطقة  في  الم�سار،  هذا 

خا�ص، وتحديداً من خالل:

الم�ستوى  على  التقرير  هذا  تعميم  اأواًل، 

الوطني في جميع البلدان العربية، من خالل 

لقاءات عمل تطال مختلف االأطراف المعنية 

الر�سمية،  والموؤ�س�سات  االإدارات  مجتمعة: 

التربوي  القطاع  المحلية،  ال�سلطات 

الهيئات  المدني،  المجتمع  واالأكاديمي، 

ب�سكل  والمواطنين  االإعالم،  االقت�سادية، 

عام. وذلك ل�سرح المنهجّية العلمّية، وعر�ص 

مناق�سة  اإلى  باالإ�سافة  تطبيقها،  نتائج 

يجب  التي  التدابير  وتحديداً  االنعكا�سات، 

بهدف  اال�ستراتيجي  ال�سعيد  على  اّتخاذها 

ادماج التو�سيات التي اآل اإليها هذا التقرير.

الركائز  في  والتنمية  االأبحاث  دعم  ثانيًا، 

الثالث للتنمية الم�ستدامة، والجانب البيئي 

المعلومات  تحديث  بهدف  خا�ص،  ب�سكل 

البيئية ب�سكل م�ستمّر، وبالتالي �سّد الثغرات 

الناحية  اأكثر متانة من  اإلى تقارير  ل  والتو�سّ

العلمية.

ثالثًا، المبا�سرة، وفي اأّول فر�سـة ممكنة، 

 Green( الخ�سـراء  المحا�سبـة  باعتمـاد 

للموازنات  االإعداد  في   )Accounting
وال�سرف على اأ�سا�سها.

م�سرتكة  امل�سوؤولية  اأن  مكّر�سًا  بات  لقد 

ما  وهذا  متفاوتة،  اإمنا  الدول،  بني  فعاًل 

نطلقه  الذي  التقرير  اأرقام  عليه  توؤّكد 

اليوم. وبات من املعلوم اأي�سًا اأن اخليار بني 

من  الغذائي  االأمن  لناحية  الذاتي  اال�ستقالل 

املحافظة  لناحية  البيئية  واال�ستدامة  جهة، 

�سبه  اأخرى،  جهة  من  الطبيعية  املوارد  على 

م�ستحيل.

ا�ستعر�سناها  التي  الخطوات  فوحدها 

اإلى  الخيارين  بين  الجمع  ت�ستطيع  اأعاله 

ال�سليمة،  الخيارات  على  واالإ�ساءة  ما،  حّد 

وبالتالي ت�سهيل اّتخاذها.

واأجدد  ناجحًا،  موؤتمراً  للجميع  اأتمنى 

ال�سكر للمنتدى العربي للبيئة والتنمية على 

■ اأعماله ومثابرته. 

رعى رئي�س �جلمهورية �لعماد 

مي�سال �سليمان �ملوؤمتر �خلام�س 

للمنتدى �لعربي للبيئة 

و�لتنمية، ممثًل بوزير �لبيئة 

ناظم �خلوري. و�ألقى �خلوري 

كلمة با�سم رئي�س �جلمهورية 

ورئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري 

ورئي�س جمل�س �لوزر�ء جنيب 

ميقاتي، جاء فيها:

�لوزير ناظم �خلوري ممثًل رئي�س �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان:

تعميم تقرير »�أفد« على �مل�ستوى �لوطني يف �لبلد�ن �لعربية
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جل�صات امل�ؤمتر

�لب�سمة �لبيئية وخيار�ت �لبقاء 

»خيارات  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  تقرير  تقديم  تم 

البقاء: الب�سمة البيئية في البلدان العربية« في جل�سة اأدارها 

منظمة  ورئي�ض  روما  نادي  رئي�ض  خو�سال،  اأ�سوك  الدكتور 

بدائل التنمية.

فاأو�سح الدكتور ماتي�ض واكرناغل، رئي�ض �سبكة الب�سمة 

ا�ستق�سائية  درا�سة  اأجرت  ال�سبكة  اأن  العالمية،  البيئية 

البلدان  في  تجددها  ومدى  الطبيعية  الموارد  ل�ستهالك 

المنطقة،  لبلدان  البيئية  الب�سمة  اأطل�ض  لإنتاج  العربية، 

على  ح�ساباتها  في  واعتمدت  »اأفد«.  تقرير  ت�سمنه  الذي 

الأغذية  منظمة  مثل  مرموقة،  دولية  منظمات  من  بيانات 

البيانات  ا�ستخدمت  كما  الدولية.  الطاقة  ووكالة  والزراعة 

تقاريره  في  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  جمعها  التي 

اإلى  النا�ض  وعامة  القرار  �سانعي  واكرناغل  ودعا  ال�سابقة. 

اإدخال المحا�سبة البيئية في ممار�ساتهم اليومية.

والمحرر  للمنتدى  العام  الأمين  �سعب،  نجيب  وعر�ض 

التقرير.  اإليها  تو�سل  التي  النتائج  اأبرز  للتقرير،  الرئي�سي 

ازدادت  العربية  المنطقة  في  للفرد  البيئية  الب�سمة  اأن  ومنها 

القدرة  انخف�ست  حين  في   ،1961 عام  كانت  عما  المئة  في   78

الناتج  في  النمو  كان  »اإذا  وقال:  المئة.  في   60 البيولوجية 

العربية  البلدان  حققت  فقد  المقيا�ض،  هو  الإجمالي  المحلي 

ارتفع  اإذ  الما�سية،  الخم�سين  ال�سنوات  خالل  جيدة  نتائج 

هذا  انعك�ض  حين  وفي  اأ�سعاف.  اأربعة  الفرد  دخل  معدل 

ارتفاعًا في م�ستوى المعي�سة في عدة مناطق، اإل اأنه لم يحقق 

ن من فر�ض العي�ض  بال�سرورة نوعية حياة اأف�سل، ول هو ح�سّ

هبوطًا  نف�سها  الفترة  �سهدت  فقد  الم�ستقبل.  في  الم�ستدام 

اأقل من ن�سف ما  حادًا في الموارد الطبيعية في المنطقة الى 

كانت عليه، ورافق ذلك تدهور مت�سارع في الأو�ساع البيئية، ما 

جعل المنطقة على �سفير الإفال�ض في الأنظمة الإيكولوجية«.

�لطاقة �لم�ستد�مة

الخيارات المتاحة للتحول اإلى قطاع اأكثر ا�ستدامة في البلدان 

الع�سري،  محمد  الدكتور  اأدارها  جل�سة  محور  كانت  العربية 

على  ركز  الذي  المتجددة،  للطاقة  العالمية  ال�سبكة  رئي�ض 

ح�سة  وزيادة  الطاقة  كفاءة  تح�سين  اإلى  ت�سعى  ا�ستراتيجية 

الطاقة المتجددة.

ال�سيخ  كر�سي  اأ�ستاذ  عبدالجليل،  ابراهيم  الدكتور  لفت 

زايد للبيئة في جامعة الخليج العربي وموؤلف ف�سل »خيارات 

البيئية  الب�سمة  حول  »اأفد«  تقرير  في  الم�ستدامة«  الطاقة 

الطاقة  الغنية بموارد  العربية  الدول  اأن  اإلى  العربية،  للبلدان 

فقيرة بموارد المياه، وهي توظف جزءًا من الموارد وعائدات 

النفط والغاز في تحلية مياه البحر، كما اأن ال�ستهالك الفردي 

ويعتمد  العالم.  في  المعدلت  اأعلى  من  فيها  والمياه  للطاقة 

والغاز،  النفط  على  المنطقة  في  الطاقة  من  المئة  في   99 نحو 

اإلى  بالن�سبة  عالميًا  الأكبر  هي  الكربونية  النبعاثات  وكمية 

عدد ال�سكان. واعتبر عبدالجليل اأن اأف�سل الخيارات المتاحة 

التي  ال�سناعية  الدول  بخبرات  الحتذاء  اأوًل،  ثالثة:  هي 

ال�ستهالك  ونمو  والجتماعي  القت�سادي  النمو  بين  ف�سلت 

الطاقة.  اأ�سعار  عن  الدعم  واإزالة  الكفاءة  بزيادة  الطاقوي، 

فقر  فجوة  �سد  ثالثًا  الكربون.  القليلة  التنمية  تعزيز  ثانيًا، 

والطاقوي  المائي  الأمن  ربط  طريق  عن  المنطقة  في  الطاقة 

وا�سحة.  روؤية  في  ال�سيا�سات  هذه  تن�سيق  والمهم  والغذائي. 

ومنها  العربية،  الدول  بع�ض  بها  تقوم  بمبادرات  ونّوه 

اإلى  ا�ستراتيجيات في الإمارات وال�سعودية والبحرين للتوجه 

تناولت جل�سات �ملوؤمتر �ملو��سيع �لتي �أثارها تقرير �ملنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية ل�سنة 2012 بعنو�ن »خيار�ت �لبقاء: �لب�سمة 

�لبيئية يف �لبلد�ن �لعربية«، �إ�سافة �إىل م�سائل بيئية رئي�سية ت�سغل �لعامل �ليوم. وت�سمنت كل جل�سة عرو�سًا وتعقيبات من 

متخ�س�سني و�سانعي قر�ر، و�ختتمت بنقا�سات مع �حل�سور. هنا عر�س جلل�سات �ملوؤمتر

ماتي�س و�كرناغل يعر�س 

ح�سابات �لب�سمة �لبيئية يف 

�لبلد�ن �لعربية، و�إىل ي�ساره 

�آ�سوك خو�سل وجنيب �سعب
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ح�سريًا  والغاز  النفط  اأن�سطة  من  والتحول  المعرفة  اقت�ساد 

تطوير  في  »م�سدر«  ومبادرة  الخدمات،  اأن�سطة  باعتماد 

 40 لتوليد  المغرب  وا�ستراتيجية  المتجددة،  الطاقة  تقنيات 

في المئة من كهربائه من الطاقة المتجددة بحلول �سنة 2020.

للمركز  التنفيذي  المدير  امطيرة،  طارق  الدكتور  واأ�سار 

اإلى  القاهرة،  في  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  للطاقة  الإقليمي 

اأمن  هي  العربية،  الحكومات  تواجه  رئي�سية  تحديات  ثالثة 

الطاقة وبناء القدرات وتاأمين حاجات النا�ض. واأكد على الدور 

الكبير للقطاع الخا�ض في تعزيز كفاءة الطاقة وبناء القدرات 

وتلبية حاجات النا�ض من كهرباء وماء وغذاء وفر�ض عمل.

نفط  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  جعفر،  مجيد  وركز 

زيادة  في  والخا�ض  العام  القطاعين  م�سوؤولية  على  الهالل، 

بين  ال�سراكة  وتعزيز  وا�ستدامتها  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة 

اإلى محاربة الفقر.  اأ�سعار الطاقة  القطاعين، مع توجيه دعم 

اعتماد  نحو  العربية  البلدان  في  الحا�سل  التحول  اإلى  واأ�سار 

دولة  كل  اعتماد  �سرورة  على  موؤكدًا  الطاقة،  كفاءة  معايير 

دلياًل لكفاءة ا�ستخدام الطاقة.

اإلكتريك  لجنرال  التنفيذي  الرئي�ض  حبايب،  نبيل  اأما 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فراأى اأن ل طاقة م�ستخدمة 

في العالم حاليًا هي نظيفة بالكامل، ولكن يجب التحول من 

النظر  اإعادة  مع  المتجددة،  الطاقة  م�سادر  اإلى  والغاز  النفط 

الوقود.  واأ�سعار  الطلب  ارتفاع  �سوء  في  الطاقة  خليط  في 

اأ�سعار الطاقة لأنه ي�سجع على الإ�سراف  ودعا الى وقف دعم 

اإلى  منه  كبير  ق�سم  يذهب  بل  يكفي  بما  الفقراء  ي�ساعد  ول 

اإل  مكلفة،  زالت  ما  والرياح  ال�سم�ض  طاقة  اإن  وقال  الأغنياء. 

اأن كلفتها اآخذة في التناق�ض، معتبرًا اأن الحلول الطاقوية ل 

تكون تقليدية ول بد من بحوث علمية خالقة وم�ساركة فعالة 

للمجتمع المدني.

�لغذ�ء و�لماء و�أنماط �لإنتاج و�ل�ستهلك

الدولي  المركز  عام  مدير  ال�سلح،  محمود  الدكتور  اأدار 

)اإيكـاردا(،  الجـافة  المناطـق  في  الزراعيـة  للبحـوث 

وال�ستهالك  الإنتـاج  واأنماط  والمـاء  الغـذاء  حـول  جل�سة 

حممد �لع�سري متحدثًانبيل حبايب

وعلى �ملنرب من اليمني:

جميد جعفر، �أبر�هيم 

عبد�جلليل، نبيل حبايب، 

طارق �مطرية

من الي�شار:

حممود �ل�سلح، ب�سار زيتون، 

عبد�لكرمي �سادق، 

يو�سف �أبو�سفيه

جميد جعفر
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مؤتمر   الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

حو�ر وز�ري: خيار�ت     �ل�ستد�مة و�سيا�سات �لبقاء و�لنمو

الأمن  تحديات  على  ال�سوء  ف�سلط  العربية.  المنطقة  في 

اليكولوجية  بنظمها  المنطقة  تواجهها  التي  الغذائي 

الزراعية الجافة اله�سة، التي تتميز بندرة مائية طبيعية، 

الجوفية  المائية  الطبقات  ون�سوب  جفاف،  وموجات 

الأرا�سي  وتملح  الطبيعية،  الموارد  وتدهور  ال�سحلة، 

تداعيات  اأن  الى  واأ�سار  الخاطئ.  الري  ب�سبب  المروية 

هذه  تفاقم  الغذائية  المواد  اأ�سعار  وارتفاع  المناخي  التغير 

التحديات.

ف�سل  مـوؤلف  �سـادق،  عبدالكريم  الدكتور  وقدم 

»اأفـد«،  تقرير  في  الزراعية«  وال�ستدامة  الغذائي  »الأمن 

التحديات  على  فيه  ركز  المو�سوع  حول  موجزًا  عر�سًا 

الأمن  لتحقيـق  �سعيهـا  في  العربية  المنطقة  تواجه  التي 

ازدياد  ظل  في  الذاتية،  الموارد  على  اعتمادًا  الغذائي 

الممار�سات  و�سلبيات  المياه  ندرة  وا�ستداد  ال�سكان  عدد 

الزراعية وتغير المناخ.

الأمن  لتح�سين  المتاحة  والخيارات  الفر�ض  اإلى  واأ�سار 

خ�سراء  ثورة  خالل  من  المنطقة،  في  الذاتي  الغذائي 

البيولوجية  القـدرة  بين  توازن  خلق  قوامها  جديدة 

عن  الناجمة  البيئية  والب�سمة  والمياه  الزراعية  لالأرا�سي 

المتاحة  الخيارات  وتتمثل  الموردين.  هذين  ا�ستهالك 

الحديثة،  الري  اأ�ساليب  واتباع  الري،  كفاءة  تح�سين  في 

ومعالجة مياه ال�سرف بدرجة منا�سبة للري، وال�ستخدام 

الحافظة  الزراعة  وتطوير  الزراعية،  للمدخالت  الأمثل 

العربية  الدول  بين  التعاون  ويمثل  الع�سوية.  والزراعة 

ركيزة  الزراعية  الموارد  في  الن�سبية  الميزة  اأ�سا�ض  على 

من  اإطار  في  الذاتي،  الغذائي  الأمن  لتح�سين  اأ�سا�سية 

بال�ستدامة  الكفيلة  الزراعية  والممار�سات  ال�سيا�سات 

الزراعية.

ال�سكان  »خيارات  ف�سل  موؤلف  زيتون،  ب�سار  وتحدث 

هذه  عن  »اأفد«،  تقرير  في  وال�ستدامة«  وال�ستهالك 

العوامل كمحركات للب�سمة البيئيـة في البلـدان العربية، 

كـدرا�سـة  الخليجي  التعاون  مجل�ض  بلـدان  متخـذًا 

الأجانب  للعمال  الكبير  التدفق  اأن  الى  فاأ�سار  حـالة. 

الموارد.  طلب  على  �سغوطًا  اأحدثا  الفردي  وال�ستهالك 

ا�ستقرار  مع  ال�سكانية  ال�سغوط  تخف  اأن  يتوقع  وفيما 

المقبلة،  القليلة  العقود  خالل  الديموغرافية  التحولت 

الفردي محركـًا  ارتفاع معدلت ال�ستهـالك  ف�سوف يبقى 

كـبيرًا للب�سمـة البيئية. واأورد اأمثلة على التدهور  البيئي 

ال�سيا�سة.  �سانعي  اهتمام  محط  يكون  اأن  يجب  الذي 

من  الفرد  ح�سة  انخف�ست  التعاون،  مجل�ض  بلدان  ففي 

 .1961 العام  منذ  المئة  في   79 بن�سبة  الأ�سماك  م�سائد 

واأ�سفر ال�ستهالك المفرط عن بع�ض اأعلى معدلت توليد 

النفايات البلدية ال�سلبة في العالم.

على  المجل�ض  بلدان  قدرة  مدى  عن  زيتون  وت�ساءل 

ال�ستمرار في العتماد على الواردات ودعم الأ�سعار لتلبية 

احتياجاتها ال�ستهالكية، مقترحًا اإعادة التفكير في نماذج 

واأنماط التنمية القت�سادية الحالية.

البيئة  وزير  �سفية،  اأبو  يو�سف  للدكتور  مداخلة  وفي 

الى  م�سيرًا  الموؤلفان  قدمها  التي  الحجج  اأيد  الفل�سطيني، 

الحاجة الملحة لإدارة حكيمة للموارد المائية في المنطقة 

العربية.   

امل�ستوى  رفيعة  حوارية  جل�سة  املوؤمتر  تخللت 

الدكتور  اأدارها  امل�ستدام،  النمو  �سيا�سات  حول 

ال�سابق  االأردن  وزراء  رئي�ص  بدران  عدنان 

ورئي�ص جمل�ص اأمناء »اأفد«. وهو اأ�سار اإىل وجود 

فجوة بني العلماء واخلرباء و�سانعي القرار، واإىل 

الوزراء واحلكومات وال�سيا�سات يف  م�سكلة تغري 

البلدان العربية، ما يعيق اتخاذ القرارات املنا�سبة 

العلمي  البحث  اأهمية  على  واأكد  وتنفيذها. 

الغذاء  اأمن  لتحقيق  العربي  االإقليمي  والتعاون 

واملاء والطاقة ومكافحة الت�سحر، مت�سائاًل: ملاذا 

ال�سم�سية  للطاقة  مزارع  اإىل  ال�سحراء  حتّول  ال 

قبل ن�سوب النفط والغاز؟

املدير  العو�سي،  عبدالرحمن  الدكتور  ولفت 

البيئة  حلماية  االإقليمية  للمنظمة  التنفيذي 

البحرية )رومبي(، اإىل اأن 20 مليون برميل نفط 

زالت  ما  ذلك  ومع  يوميًا،  اخلليج  مياه  تعرب 

الدول بعيدة عن اإدراك خطورة التلوث والتدهور 

لتخطي  العربي  التكامل  اإىل  ودعا  البيئي. 

البيئية  الب�سمة  مفهوم  تب�سيط  مع  العوائق، 

للراأي العام ل�سمان م�ساركة النا�ص يف تقلي�سها، 

اأكرب  دوراً  ال�سباب  اإعطاء  �سرورة  على  موؤكداً 

اإن احلاجة ما�سة  اإذ  لتقدمي درا�سات وم�ساريع، 

من  العربي  باملجتمع  لالنتقال  جماعي  فكر  اإىل 

النظريات واالآمال اإىل االأفعال.

املدير واملمثل االإقليمي لربنامج االأمم املتحدة 

للبيئة الدكتور اإياد بومغلي قال اإننا ال ن�ستطيع 

حل م�ساكلنا البيئية واالقت�سادية بالطريقة التي 

مقاربات  اأربع  واأورد  امل�ساكل.  هذه  بها  خلقنا 

ت�ساهم يف حتقيق النمو امل�ستدام. اأواًل، االإبداع يف 

التفكري واال�ستهالك وا�ستخدام املوارد الطبيعية، 

وا�ستلهام  والتطوير  العلمي  البحث  دعم  مع 

بعد  وتطبيقها  العامل  دول  من  جناح  ق�س�ص 
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�لعو�سي

�أبو�سفيه

�مل�سحي

بدر�ن من اليمني:ح�سام �سومان ممثًل �ل�سباب، �أبو�سفيه، �مل�سحي، علم �لدين، �أبومغلي، �لعو�سي، بدر�ن

تكييفها. ثانيًا، تبني نهج االقت�ساد االأخ�سر 

القليل الكربون باال�ستخدام االأنظف للطاقة 

امل�سرتيات  �سيا�سات  تر�سيد  ثالثًا،  واملوارد. 

احلكومية  التي ت�سكل ما بني 40 و60 يف املئة 

القطاع  دور  تفعيل  رابعاً،  اال�ستهالك.  من 

والبيئية.  االجتماعية  امل�سوؤولية  يف  اخلا�ص 

اأعلى  جمل�ص  اإن�ساء  يف  التفكري  اإىل  ودعا 

الوطني  امل�ستويني  على  امل�ستدامة  للتنمية 

يف  داعمة  �سيا�سات  تبني  بهدف  واالإقليمي 

املنطقة العربية.

وراأى الدكتور خالد علم الدين، م�ست�سار 

وزراء  اأن  البيئة،  ل�سوؤون  امل�سرية  الرئا�سة 

فاملطلوب  ن�سبيًا،  معذورون  العرب  البيئة 

الدولة  ورئي�ص  الدولة  من  كامل  التزام 

ال  كلها  احلكومة  تعني  بيئية  با�سرتاتيجية 

كثرياً  اأن  اإىل  ولفت  اإليها.  ُي�ستمع  قلما  وزارة 

حبي�سة  تبقى  والتو�سيات  القرارات  من 

موؤامرة  هناك  كانت  لو  اأنه  م�سيفًا  االأدراج، 

اأن  البيئة يف بلد ما، فقد ال ت�ستطيع  لتدمري 

اأفعالنا.  و�سوء  مبالنا  نحن  نفعله  ما  تفعل 

واالبتكار،  العلمي  البحث  اإىل  الدعوة  وكرر 

ن�ستمطر  اأن  ن�ستطيع  ال  قد  اأننا  معترباً 

طاقة  ت�سخري  ن�ستطيع  ولكننا  ال�سماء 

نولد  واأن  البحر،  مياه  لتحلية  ال�سم�ص 

طاقة من النفايات فن�سنع حاًل من م�سكلة. 

العربي  االقت�ساد  تكامل  حتمية  على  واأكد 

واخلا�ص  العام  القطاعني  ت�سامن  و�سرورة 

التوعية  ن�سر  يف  واالإعالم  املدين  واملجتمع 

والتنمية«  »البيئة  مبجلة  منوهًا  البيئية، 

التي و�سفت باأنها اأف�سل املبادرات العربية يف 

هذا املجال.

مدير عام الهيئة العامة للبيئة يف الكويت 

م�ساألة  على  ركز  امل�سحي  �سالح  الدكتور 

للبلدان  الكربونية  والب�سمة  املناخ  تغري 

العربية، خ�سو�سًا من خالل عمليات االإنتاج 

توافر  عدم  اإىل  ولفت  واال�سترياد.  والت�سدير 

املنطقة  يف  الوافية  والبيانات  املعلومات 

ب�سبب  خ�سو�سًا  الدولية،  للموؤ�سرات 

ا�ستقاء  ي�ستدعي  ما  البحثية،  املراكز  قلة 

ودعا  اأخرى.  ودول  منظمات  من  املعلومات 

ودعمها،  البحثية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  اإىل 

القرار  اأخذ  اأماكن  يف  العرب  العلماء  وو�سع 

على امل�ستوى الدويل لكي يكونوا من �سانعي 

القرار مل�سلحة الدول العربية.

الدكتور  الفل�سطيني  البيئة  وزير  اأما 

يو�سف اأبو�سفية فركز على اأمناط اال�ستهالك 

التخمة،  حتى  والتبذير  ال�سرف  يف  املفرطة 

والطاقة  املاء  يف  بل  االأكل،  يف  فقط  لي�ص 

واللبا�ص وغريها، معترباً اأن العرب م�سابون 

لديهم  ما  حتى  ي�سرتون  الرفاهية،  مبر�ص 

ه مبا ت�سمنه  منه وما ال يحتاجون اإليه. ونوَّ

تقرير »اأفد« من »خيارات البقاء« عن طريق 

واالقت�ساد  احلكيمة  اال�ستهالكية  املمار�سات 

باملوارد والتوعية البيئية.

و�سارك الطالب ح�سام �سومان يف الندوة 

احلوارية. فاعترب اأن امل�ساكل البيئية كثرية، 

الكربى  امل�سكلة  لكن  متوافرة،  واحللول 

اجليل  تربية  اإىل  ودعا  حياتنا.  منط  يف  هي 

اجلديد على منط حياة اأر�سد بيئيًا، واعتماد 

يف  والبيئية  االجتماعية  اخلدمات  تاأدية 

اأهمية  على  وركز  اجلامعي.  التعليم  �سلب 

التوعية البيئية ال�ساملة يف البيت واملدر�سة 

العربي  املجتمع  باأن  اإميانه  واملجتمع، مبديًا 

�سيتطور لي�سبح يومًا من االأف�سل بيئيًا. ■
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ما بعد ريو...  نحو �لدوحة

الدعوة اإلى عمل ملمو�ض في العالم العربي لمواجهة تهديدات 

تغير المناخ، كانت نتيجة نقا�ض حافل في جل�سة »ما بعد قمة 

ريو... نحو قمة الدوحة«، التي تزامنت مع مداولت موؤتمر 

الأطراف الثامن ع�سر في العا�سمة القطرية الدوحة.

الطاقة  �سيا�سة  �سبكة  رئي�ض  الع�سري،  محمد  الدكتور 

لفت    ،)REN 21( والع�سرين  الحادي  للقرن  المتجددة 

حلول  على  بالتفاق  جديًا  الحكومات  اهتمام  عدم  اإلى 

لمكافحة تغير المناخ في موؤتمر دوربان وما �سبقه. ودعا اإلى 

ح�سة  وزيادة  المتجددة  الطاقة  ماأ�س�سة  في  اأكبر  ا�ستثمارات 

دعم كفاءة الطاقة.

اأن  روما،  نادي  رئي�ض  خو�سال،  اآ�سوك  الدكتور  وراأى 

التعاون،  روح  اإلى  وتفتقر  لالآمال  مخيبة  المناخ  مفاو�سات 

اإذ  الم�سمون  من  فارغة  عنها  ال�سادرة  النهائية  البيانات  واأن 

الدول  تحتاج  وقت  في  الخالفية،  الم�سائل  كل  منها  تحذف 

قمة  واعتبر  والب�سرية.  العالم  لإنقاذ  بت�سحيات  القيام  اإلى 

الجل�سات  في  الدول  روؤ�ساء  التزام  لغياب  اإحباطًا  الأكثر  ريو 

قاعات  خارج  ناجحة  حلول  عر�ض  رغم  على  الحوارية، 

البلدان  اأ�سوات  ارتفاع  في  اأمل  عالمات  راأى  لكنه  الموؤتمر. 

الناتج  من  اأبعد  النظر  اإلى  المتزايد  التوجه  وفي  النامية 

المحلي الجمالي لقيا�ض الأداء البيئي.

�سفية  اأبو  يو�سف  الدكتور  الفل�سطيني  البيئة  وزير  حذر 

وذكر  للغذاء.  العالمي  الإنتاج  على  المناخ  تغير  تاأثير  من 

كيوتو  لبروتوكول  الراف�ض  المتحدة  الوليات  بموقف 

اأن  مالحظًا  بالقت�ساد،  ي�سر  النبعاثات  تخفي�ض  اأن  بحجة 

ال�سلطة  اإن  وقال  المتحدة.  كالوليات  الآن  تتحرك  ال�سين 

ع�سوًا  »اأفد«  موؤتمر  انعقاد  خالل  علنت 
ُ
اأ التي  الفل�سطينية، 

الدولية،  التفاقات  كل  �ستوقع  المتحدة،  الأمم  في  مراقبًا 

الدولي  التمويل  من  لال�ستفادة  قرار  بم�سروع  و�ستتقدم 

لمواجهة تغير المناخ.

وفدًا  تراأ�ض  الذي  �سعب،  نجيب  »اأفد«  عام  اأمين  وعر�ض 

ثالثة  انتهاج  الى  الداعي  »اأفد«  موقف  الدوحة،  موؤتمر  الى 

كبيرة  بتخفي�سات  المتقدمة  البلدان  تلتزم  بحيث  م�سارات، 

فورية لالنبعاثات الكربونية، وتلتزم البرازيل ورو�سيا والهند 

نحو  تبلغ  متو�سطة  �سماح  فترة  بعد  ثابتة  باأهداف  وال�سين 

مدتها  �سماح  فترة  النامية  البلدان  وُتعطى  �سنوات،  خم�ض 

قد  وحده  هذا  اإن  �سعب  وقال  بحوافز.  مقرونة  �سنة،   15

يجتذب الوليات المتحدة وال�سين الى كيوتو ويك�سر الحلقة 

الى توفير م�ساعدات  المنتجة للنفط  البلدان  المفرغة. ودعا 

مالية وتقنية لتخفيف اآثار تغير المناخ ودعم الأبحاث العلمية 

والأكاديمية في هذا ال�سدد.

من اليمني:

�أبو�سفيه، خو�سل،

�لع�سري، �سعب

رئي�ص  خو�سال،  اآ�سوك  الدكتور  حتدث 

كبار  �سرف  على  ع�ساء  يف  روما،  نادي 

ال�سيوف امل�ساركني يف موؤمتر »اأفد« دعا 

اإليه االأمني العام جنيب �سعب.  وح�سر 

بدران  عدنان  االأمناء  جمل�ص  رئي�ص 

عبدالرحمن  التنفيذية  اللجنة  ورئي�ص 

كما  االأمناء.  جمل�ص  واأع�ساء  العو�سي 

يو�سف  الفل�سطيني  البيئة  وزير  �سارك 

ال�سابق  االأردين  االعالم  ووزير  اأبو�سفيه 

لالحتاد  العامة  واملديرة  ال�سريف  نبيل 

لوفيفر  جوليا  الطبيعة  حلماية  الدويل 

و�سفراء الدمنارك وهولندا واملك�سيك. كما 

ح�سر رئي�ص اجلامعة اللبنانية االأمريكية 

جامعة  ورئي�ص  جربا  جوزف  الدكتور 

العدوي.  جالل  الدكتور  العربية  بريوت 

خ�سي�سًا  ح�سروا  الذين  ال�سيوف  ومن 

من خارج املنطقة العربية رئي�ص �سعبة 

�آ�سوك خو�سل يف ع�ساء »�أفد«: مو�رد للجميع ولي�س للج�سعني

االإقت�ساد والتجارة يف »يونيب« جنيف �ستيفن 

�ستون ومدير �سعبة االقت�ساد يف الوكالة االأملانية 

للتعاون الدويل كار�سنت هوفمان. 

االدارة  �سرورة  على  حديثه  يف  خو�سال  �سدد 

النتـائج  م�ستعيداً  الطبيعة،  ملوارد  احلكيمة 

روما  لنادي  ال�سهري  التقرير  اليها  تو�سل  التي 

وا�ست�سهد  النمو«.  »حدود  بعنوان   1972 �سنة 

تكفي  العامل  »موارد  غاندي  املهامتا  بقول 

جل�سع  تكفي  ال  ولكنها  النا�ص  كل  حلاجات 

■ �سخ�ص واحـد«. 
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دوراً  متزايد  ب�سكل  االأعمال  قطاع  يوؤدي 

محوريًا في تخفي�ص الب�سمة البيئية، وهي 

فكرة عر�سها ممثلو ثالث �سركات رائدة في 

اليوم الثاني من موؤتمر »اأفد«.

اأباظة،  ح�سين  الجل�سة  مدير  اأ�سار 

الرئي�ص ال�سابق ل�سعبة االقت�ساد والتجارة 

في برنامج االأمم المتحدة للبيئة، اإلى اأنه منذ 

اإطالق مبادرة االقت�ساد االأخ�سر عام 2008، 

ازداد اال�ستثمار البيئي وحدث تحول باتجاه 

قطاعات  في  الت�سغيلية  الكلفة  تخفي�ص 

في  اال�ستمرار  مع  والبناء،  والمياه  الطاقة 

تح�سين و�سعها المالي. والتحدي، في راأيه، 

فقدان  عند  م�سوؤولية  ال�سركات  تحميل  هو 

وقطاع  الحكومية  ال�سيا�سات  بين  التعاون 

تحدث  لن  التعاون  هذا  دون  ومن  االأعمال. 

اأي اإنجازات في تخفي�ص الب�سمة البيئية.

ال�سركات  اأكبر  من  وهي  اأرامك�ص، 

في  ت�ستثمر  العالم،  في  اللوج�ستية 

ب�سمتها  لتقلي�ص  المتقدمة  التكنولوجيا 

اال�ستدامة  عمليات  مدير  بح�سب  البيئية، 

تخفي�ص  ا�ستطاعت  وقد  حتر.  راجي  فيها 

ا�ستهالك الوقود في �ساحناتها بن�سبة 23 في 

المئة خالل العام 2005، من خالل ا�ستعمال 

الغاز الطبيعي اأو الديزل. وت�ستخدم ال�سركة 

وتعيد  للتحلل،  القابل  البال�ستيك  اأي�سًا 

م�ستودعات  ولديها  الخ�سب،  ا�ستعمال 

حائزة على �سهادة LEED للريادة في مجال 

تقريراً  وت�سدر  البيئي،  والت�سميم  الطاقة 

�سنويًا عن اال�ستدامة في عملياتها.

الترابة  �سـركة  اإدارة  مجل�ص  رئي�ص 

اإلى  لفت  �سومط  بيار  لبنان  في  الوطنية 

بديل  غياب  في  المقالع  عن  التخلي  تعذر 

حافـزاً  ال�سناعة  يعطـي  ما  لالإ�سمنت، 

في  البيئية  الممار�سات  الدخال  اإ�سافيـًا 

كهربائها  من  ق�سمًا  تولد  ف�سركته  عملها. 

من  المتولدة  الغازات  تدوير  باإعادة 

نظم  تاأهيل  الإعادة  مبادرة  وفي  م�سنعها. 

يدعم  اأخ�سر  حزامًا  اأقامت  اإيكولوجية، 

ترفيهية  مناطق  وي�سم  البيولوجي  التنوع 

على  المحافظة  ال�سركة  وتبنت  وتثقيفية. 

جبل مو�سى الذي اأعلنته اليون�سكو محمية 

للمحيط الحيوي.

نا�سيونال،  الخرافي  تجربة  وُقدمت 

تعمل  التخ�س�سات  متعددة  �سركة  وهي 

واإدارة  التحتية  البنى  م�ساريع  تطوير  في 

الكويت. فاأو�سح نائب رئي�سها  المرافق في 

ومديرها العام �سامر يون�ص اأنها ت�ساهم في 

اإعادة  خالل  من  البيئية،  الب�سمة  تخفي�ص 

تدوير مياه ال�سرف اإلى مرحلة ت�سبح معها 

المزروعات  ري  في  لال�ستعمال  �سالحة 

من  بداًل  اأخرى،  وا�ستخدامات  والحدائق 

طرحها في البحر وا�ستهالك الطاقة لتحلية 

المياه المالحة.

اأهمية  على  الثالثة  المتحدثون  وافق 

في  لل�سركات  االجتماعية  الم�سوؤولية 

دعوة  واأيـدوا  البيئية.  الب�سمـة  تقلي�ص 

العام  القطاعين  بين  التعاون  الى  اأباظة 

ح�ص  غر�ص  �سرورة  مع  والخا�ص، 

الموظفين ل�سمان  الم�سوؤولية والوعي لدى 

■ نجاح اأي م�سروع بيئي.  

دور قطاع �لأعمال يف تقلي�س �لب�سمة �لبيئية

ر�جي حرت

بيار �سومط

�سامر يون�س متحدثًا، و�إىل ي�ساره على �ملنرب حرت و�أباظة و�سومط 
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�لقت�ساد �لأخ�سر و�لب�سمة �لبيئية

الجل�سة  واكرناغل  ماتي�ض  البيئية  الب�سمة  �سبكة  رئي�ض  اأدار 

البيئية، م�سددًا على  المخ�س�سة لالقت�ساد الأخ�سر والب�سمة 

والموارد  الموجودات  تبني  القت�سادات  لجعل  العمل  �سرورة 

بدًل من ا�ستهالكها فقط.

الزرقاء«  »الخطة  رئي�ض  نائب  اأفيرو،  كري�ستيان  تحدث 

عن  المتو�سط،  حو�ض  في  الم�ستدامة  والتنمية  البيئة  لر�سد 

القت�سادات.  قيا�ض  نظم  وبالتالي  النتاج  اأنماط  تغيير  كيفية 

العمل،  فر�ض  تاأمين  ي�سمل  اأن  يجب  الأخ�سر  النمو  فقيا�ض 

والنمو،  والجتماعية،  البيئية  بالتاأثيرات  والهتمام 

القت�سادات  في  محوريًا  دورًا  الحكومات  وتوؤدي  وال�ستقرار. 

اأداء  وتح�سين  التكنولوجي،  التقدم  توفير  خالل  من  الخ�سراء 

لكن  محلية.  م�ساريع  لتنفيذ  المالية  القدرة  وتعزيز  ال�سوق 

اإنتاجيتها  اأكبر التحديات هي تقييم مخزونات الموارد وقيا�ض 

اأهمية  على  و�سدد  المعلومات.  ون�سر  الطبيعي،  القت�ساد  في 

الآن  القت�سادية  الأنماط  تحويل  و�سرورة  الم�ستقبلي  التفكير 

لأنها عملية طويلة الأمد.

وناق�ض �ستيفن �ستون، رئي�ض �سعبة القت�ساد والتجارة في 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ال�سالت بين القت�ساد الأخ�سر 

للدول  الب�سرية  التنمية  موؤ�سر  اإلى  وتطرق  البيئية.  والب�سمة 

وكيفية ا�ستعماله كاأداة توفر الرفاه ل�سعوبها. وتناول انهيارات 

البيئة  على  وتداعياتها   2008 العام  منذ  حدثت  التي  الأ�سواق 

دعم  في  الخ�سراء  الممار�سات  ودور  الجتماعية،  والعدالة 

النه�سة القت�سادية. 

اإلى  عودة،  بنك  اإدارة  مجل�ض  رئي�ض  عوده،  ريمون  واأ�سار 

يقل  ل  بما  تقدر  العربية  المنطقة  في  البيئي  التدهور  كلفة  اأن 

اأ�سعاف  خم�سة  بنحو  اأكثر  اأي  �سنويًا،  دولر  بليون   100 عن 

الطاقة  واعتبر  البيئة.  ي�ستهدف  الذي  الحكومي  الإنفاق  من 

من  يتم  ل  تعزيزها  لكن  المحرومة،  للمناطق  حاًل  ال�سم�سية 

الطاقة  عن  الدعم  وتخفي�ض  ل�ستخدامها  حوافز  اإعطاء  دون 

اإلى مزيد  اإلى مو�سوع ندرة المياه،  داعيًا  الكهربائية. وتطرق 

ري  تقنيات  وتبني  الأمطار  مياه  ح�ساد  في  ال�ستثمار  من 

ع�سرية وتطبيق تكنولوجيات القت�ساد بالمياه. وتعهد عودة 

ببذل جهود اأكبر والقيام بمبادرات اإ�سافية في المجال البيئي، 

�سخ�سيًا ومن خالل م�سرفه.

اأما كار�ستن �سميتز هوفمان، رئي�ض ق�سم التجارة والمعايير 

في  فعال  نهج  اإلى  فدعا  الدولي،  للتعاون  الألمانية  الوكالة  في 

تحديد  عبر  البيئية،  الب�سمة  قيا�ض  خالل  من  الموارد  اإدارة 

القطاع  وتناول  الإمدادات.  �سال�سل  في  ال�ساخنة  المناطق 

المحلي  الناتج  في  رئي�سيًا  م�ساهمًا  باعتباره  مثاًل،  الزراعي 

بم�ساألتي  الهتمام  يتزايد  حيث  العربية،  للمنطقة  الإجمالي 

لتحفيز  و�سيلتين  وحدد  الغذائي.  والأمن  الغذاء  �سالمة 

الأنظمة  هما  البيئية،  الب�سمة  في  ال�ستثمار  على  ال�سركات 

والحوافز، وكلتاهما تف�سيان الى رفع الإنتاجية والربحية. واأكد 

�سرورة ال�سراكة والتحالف بين القطاعين العام والخا�ض.

رميون عوده متحدثًا،

و�إىل ي�ساره هوفمان 

وو�كرناغل و�ستون و�أفريو

�سارك يف جل�سات �ملوؤمتر نحو 

500 مندوب من 48 دولة
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مت  »اأفد«،  موؤمتر  خالل  خا�سة  جل�سة  يف 

و«دليل  املدر�سة«  يف  »البيئة  دليل  تقدمي 

املنتدى  ال�سادرين حديثًا عن  الطاقة«  كفاءة 

العربي للبيئة والتنمية.

التحرير  رئي�سة  حداد،  راغدة  قدمت 

دليل  والتنمية«،  »البيئة  ملجلة  التنفيذية 

الذي  املدر�سة«،  يف  »البيئة  البيئية  الرتبية 

اعتمدته مدار�ص يف ال�سعودية واالأردن وبلدان 

عربية اأخرى وعممته وزارة الرتبيـة يف لبنـان 

واخلا�سـة.  الر�سميـة  املدار�ص  جميع  على 

ون�سخة  ورقية  طبعة  يف  متوافر  وهو 

جلميع  متاحة  االإنرتنت  على  اإلكرتونية 

املوقع  على  العربي  العامل  يف  امل�ستخدمني 

ي�ستمل   .www.afed-ecoschool.org
بيئية  ون�ساطات  معلومات  على  الدليل 

حول  مف�سلة  معلومات  ويقدم  متنوعة، 

يف  بيئية  نواد  واإن�ساء  البيئية  الرتبية  مفهوم 

املدار�ص. ويعر�ص للق�سايا البيئية الرئي�سية 

املناخ،  تغرّي  الهواء،  تلوث  ف�ساًل، هي:   11 يف 

البيولوجي،  التنوع  البحار،  املياه،  الطاقة، 

النفايات، ال�سجيج،  اإدارة  الزراعة،  الت�سحر، 

اختبارات  يت�سمن  كما  امل�ستدامة.  التنمية 

بيئية ون�سو�سًا منوذجية. ومع كل مو�سوع 

اأفالم  من  داعمة،  ب�سرية  ـ  �سمعية  مواد 

وثائقية واأغان وم�سرحيات بيئية ومل�سقات 

يف  ال�ستخدامها  االإنرتنت  عرب  تنزيلها  ميكن 

املدار�ص.

يف  الربامج  مدير  زيتون،  ب�سار  وعر�ص 

الطاقة«،  كفاءة  »دليل  م�سمون  »اأفد«، 

لالقت�ساد  العملية  التطبيقات  اأحد  باعتباره 

ومثبتة  بة  جمرَّ طرقًا  يقدم  وهو  االأخ�سر. 

لتخفي�ص ا�ستهالك الطاقة وتكاليفها. ويركز 

ب�سكل رئي�سي على العوامل االأكرث ا�ستهالكًا 

نظم  ذلك  يف  مبا  املكاتب،  اأبنية  يف  للكهرباء 

التدفئة والتربيد والتهوئة واالإ�ساءة واملعدات 

ف�ساًل  يحوي  كما  املياه.  وت�سخني  املكتبية 

خا�سًا بتخفي�ص ا�ستخدام الوقود يف ال�سيارات 

التي متلكها ال�سركات اأو ت�ستاأجرها. وميكن 

تنزيل الدليل من موقع املنتدى:

■    www.afedonline.org

دليلن من »�أفـد«: �لبيئة يف �ملدر�سة وكفاءة �لطاقة

ر�غدة حد�د
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مؤتمر   الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

�لطالب ح�سام �سومان متكلمًا 

و�إىل ميينه مدير� �جلل�سة �إيلي 

�سميا وحممد م�ساحلة، وعلى 

�ملنرب �لطلب �مل�ساركون 

وهم من �ليمني: زهر�ء �لعلي، 

هادي �أبي عبد�للـه، �سهرز�د 

في�سل، منى كرنيب، تري�سي 

م�سعود، �ساندر� دكا�س، 

حممود زكارنة 

ملحة من مناق�سات �حل�سور

منتدى قادة �لم�ستقبل

جل�سة  ال�سنة  هذه  »اأفد«  لموؤتمر  الفارقة  العالمات  من 

عن  التعبير  لل�سباب  اأتاحت  التي  الم�ستقبل«  قادة  »منتدى 

راأيهم حول حق الأجيال القادمة في الموارد.

في  جامعات  �سبع  من  طالب  ثمانية  الجل�سة  في  تحدث 

اإيلي  الدكتور  واأدارها  والبحرين،  والإمارات  والأردن  لبنان 

في  المجتمعي  اللتزام  لبرنامج  التنفيذي  المدير  �سميا 

الجامعة اللبنانية الأميركية، والدكتور محمد �سالحة عميد 

كلية العالقات الدولية في الجامعة الأردنية.

في  العربي  الخليج  جامعة  من  العلي،  زهراء  عر�ست 

الى  واأ�سارت  والقت�ساد.  والمجتمع  البيئة  مثلث  البحرين، 

اأن التركيز الكبير على القت�ساد وخيارات اأنماط العي�ض غير 

الم�ستدامة جعلت هذا المثلث غير متوازن، حيث البيئة هي 

الخا�سر الأكبر. كما عزت الإدارة ال�سيئة للموارد اإلى انعدام 

التوا�سل بين الباحثين و�سانعي ال�سيا�سة.

في  الأميركية  الجامعة  من  عبداللـه،  اأبي  هادي  وراأى 

فان  لإعالتنا،  كواكب   6.6 امتالكنا  لعدم  نظرًا  اأنه  بيروت، 

العالم العربي يجب اأن يتعاون لتجاوز اأحالم الكتفاء الذاتي 

والتوجه لتحقيق الأمن الغذائي.

تح�سد  اأن  زكارنة  محمود  بترا  جامعة  ممثل  واقترح 

البلدان العربية مواردها وطاقاتها الفكرية وتتعاون لتقلي�ض 

الهدر اإلى اأدنى حد ممكن.

في  الأميركية  الجامعة  من  في�سل،  �سهرزاد  واأيدت 

القت�سادي  التنويع  الى  داعية  الأفكار،  هذه  ال�سارقة، 

لال�ستفادة من الثروات غير الم�ستغلة في المنطقة، في �سوء 

ازدياد النمو ال�سكاني.

الجامعة  في  طالب  اأي�سًا  وهو  �سومان،  ح�سام  واعتبر 

تغيير  نحو  ال�سحيح  الم�سار  اأن  ال�سارقة،  في  الأميركية 

جوهري هو من خالل التعليم والتوعية ومواكبة التغييرات 

الحا�سلة، وبالتالي ل بد من تطوير ت�سريعات قوية وحديثة.

منى  الطالبة  الى  بالن�سبة  مهمًا  مو�سوعًا  التثقيف  وكان 

بتنظيم  طالبت  التي  العربية،  بيروت  جامعة  من  كرنيب 

م�ستهلكي  وت�ستهدف  الحكومات  تدعمها  عمل  ور�ض 

الموارد الطبيعية.

في  القد�ض  الروح  جامعة  من  م�سعود،  تري�سي  ووافقت 

النمو  فكرة  اأن  وراأت  المتحاورون.  ذكره  ما  على  الك�سليك، 

حقوق  على  حفاظًا  تتغير  اأن  يجب  قيود  وبال  حدود  بال 

الأجيال القادمة.

اللبنانية  الجامعة  من  دكا�ض،  �ساندرا  الطالبة  وعر�ست 

وهو  نقود«.  الى  نفاياتك  ل  »حوِّ م�سروعها  الأميركية، 

والزجاج  والبال�ستيك  الأولومنيوم  نفايات  جمع  يت�سمن 

�سوبرماركت  محالت  مع  بال�سراكة  الم�ستهلكين،  من 

ويح�سل  تدويرها،  اإعادة  تتولى  م�سانع  الى  تبيعها  محلية 

هذا  اأن  تعتقد  وهي  ذلك.  مقابل  مكافاآت  على  الم�ستهلكون 

المنطقة  في  للبيئة  ال�سديقة  ال�سلوكيات  ي�سجع  الم�سروع 

العربية من خالل توفير حافز لعادة التدوير.

الطرق  حول  والح�سور  الطالب  بين  حوار  الكلمات  تال 

المختلفة لزيادة الوعي البيئي والعمل الفاعل في المنطقة.

اختيار  الح�سور  من  الجل�سة  مديرا  طلب  الختام،  وفي 

عقدت  التي  الوزارية  الجل�سة  في  ي�سارك  كي  الطالب  اأحد 

�سومان  ح�سام  اختيار  فتم  اليوم.  ذلك  من  لحق  وقت  في 

للتحدث بالنيابة عن ال�سباب العربي في تلك الجل�سة الرفيعة 

■ الم�ستوى. 
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لوفيفر متحدثة، و�إىل ي�سارها فونغوت وترويا وبوفخر�لدين و�سامي

الطبيعة  لحماية  الدولي  االتحاد  عقد 

تحت  االقليميين  ل�سركائه  جل�سة   )IUCN(

في  للموارد  اأف�سل  اإدارة  على  »العمل  �سعار 

البلدان العربية«.

جوليا  لالتحاد  العامة  المديرة  اأو�سحت 

مارتون لوفيفر اأن االتحاد يهدف الى م�ساعدة 

لمعظم  عملية  حلول  ايجاد  في  العالم 

ال�ساغطة.  واالنمائية  البيئية  التحديات 

واأ�سارت الى اأن »اأعمال االتحاد ت�سمل التنوع 

ومعي�سة  والطاقة  المناخ  وتغير  البيولوجي 

االقت�ساد  تخ�سير  الى  باال�سافة  النا�ص، 

العلمية  البحوث  دعم  خالل  من  العالمي 

العالم،  اأنحاء  الميدانية في  الم�ساريع  واإدارة 

غير  والمنظمات  الحكومات  بين  والجمع 

الحكومية ووكاالت االأمم المتحدة وال�سركات 

واأف�سل  والقوانين  ال�سيا�سات  لتطوير 

الممار�سات«.

المكتب  مدير  �سامي،  �سعيد  وعر�ص 

الرئي�سية  البرامج  اآ�سيا،  غرب  في  االإقليمي 

تطوير  ومنها  المكتب،  عليها  يركز  التي 

ال�سياحة البيئية وحماية ال�سعاب المرجانية 

بالعمل  وذلك  لالأ�سماك.  الم�ستدام  وال�سيد 

غير  والمنظمات  الحكومات  مع  كثب  عن 

الحكومية في المنطقة.

المكتب  مدير  ترويا،  اأنطونيو  وقدم 

برامج  المتو�سط،  حو�ص  في  االإقليمي 

البيئية والمحميات،  ال�سياحة  تتعلق بادارة 

يتعلق  ما  في  الوطنية  القدرات  وبناء 

خطط  اإعداد  ذلك  في  بما  الطبيعة،  بحماية 

والجزائر  تون�ص  في  المهددة  االأنواع  لحماية 

والمغرب.

رئي�ص  فونغوت،  بنديكت  واأعلن 

لال�سمنت  هول�سيم  م�سنع  اإدارة  مجل�ص 

تاأهيل  الإعادة  م�سروع  اإطالق  لبنان،  في 

في  �سكا  في  ال�سركة  ت�ستغله  الذي  المقلع 

الدولي  االتحاد  مع  بال�سراكة  لبنان،  �سمال 

اتفاقات  اإبرام  اإلى  واأ�سار  الطبيعة.  لحماية 

مع منظمات مانحة مثل GIZ لتطوير خطط 

الإدارة التنوع البيولوجي في ال�سرق االأو�سط 

.IUCN بالتعاون مع خبراء

اأما �سو�سن بو فخرالدين، مديرة جمعية 

لجنة  ورئي�سة  والتنمية  الحرجية  الثروة 

الى  فاأ�سارت  لبنان،  في  الوطنية   IUCN
ب�ساأن  االتحاد  بخبرة  ت�ستر�سد  اللجنة  اأن 

البيولوجي.  التنوع  اإدارة  ا�ستراتيجيات 

محميات  اإقامة  في  الرئي�سي  عملها  ويتمثل 

بالتعاون  اإدارية  ا�ستراتيجية  واإعداد  بحرية 

مع وزارة البيئة، واإعداد وتنفيذ ا�ستراتيجية 

وطنية الإدارة متكاملة للغابات، بما في ذلك 

التدريب على مراقبة الحرائق ومكافحتها.

وكانت  نقا�ص.  العرو�ص  هذه  اأعقب 

اعتبر  الذي  بدران  عدنان  للدكتور  مداخلة 

يجب  الطبيعة  لحماية  الدولي  »االتحاد  اأن 

في  البيولوجي  التنوع  اإدارة  جهود  يوجه  اأن 

البلدان العربية«.

االقليميين   IUCN �سركاء  منبر  وكان 

لمنظمات  الطريق  مهد  م�سجعًا  نموذجًا 

االقليمية  اجتماعاتها  تعقد  كي  اأخرى  دولية 

■ خالل موؤتمرات »اأفد« ال�سنوية.  

منرب �ل�سركاء �لقليميني للحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة

�جتماع �للجنة �لوطنية �للبنانية للإحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة �لذي ��ست�سافه موؤمتر »�أفد«



مؤتمر   الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

عقدت طاولة م�ستديرة حول »مبادئ الب�سمة 

االإمارات«،  دولة  ومثال  العاملية  البيئية 

الب�سمة  احت�ساب  منهجية  �سرح  مت  حيث 

البيئية للبدان، وقابلية هذه االأداة احل�سابية 

للتطبيق، واأهميتها يف و�سع ال�سيا�سات.

رئي�ص  واكرناغل،  ماتي�ص  الدكتور  اأ�سار 

املوارد  اأن  اىل  العاملية،  البيئية  الب�سمة  �سبكة 

الطبيعية كانت رخي�سة ن�سبيًا و�سهلة املنال 

خالل معظم القرن الع�سرين. ونتيجة لذلك، 

متزايد  ب�سكل  تعتمد  البلدان  غالبية  باتت 

على كميات كبرية ال متلكها، خ�سو�سًا الوقود 

االأحفوري واملوارد البيولوجية. واالآن، يحتاج 

وكذلك  واملعادن،  االأحفوري  الوقود  ا�ستخراج 

من  مزيد  اىل  االأماكن،  بع�ص  يف  النقية  املياه 

الزراعي  االإنتاج  واأ�سبح  والكلفة.  اجلهد 

فباتت  متزايد،  ب�سكل  الوقود  على  يعتمد 

واملخططون  ثمنًا.  اأغلى  االأ�سا�سية  ال�سلع 

هذه  يتجاهلون  الذين  االقت�ساديون 

االجتاهات يعر�سون اقت�ساد بلدهم للخطر.

ميزانية.  الطبيعة  »لدى  واكرناغل:  قال 

التي  البيولوجية  القدرة  مقدار  تعلم  هل 

القدرة  منها؟  ي�ستخدم  وكم  بلدك،  ميلكها 

احلادي  القرن  عملة  هي  البيولوجية 

االأكرث  العامل  اأ�سبحت  اإنها  اإذ  والع�سرين، 

من  اأكرث  حتى  ـ  االقت�سادات  ملدخالت  تقييداً 

تعتمد  كثرية  دول  وثمة  االأحفوري.  الوقود 

على موارد ال متلكها«.

التي  ال�ساملة  املوارد  ح�سابات  اأن  واأو�سح 

وقد  العاملية،  البيئية  الب�سمة  �سبكة  جتريها 

البلدان  يف  البيئية  الب�سمة  اأطل�ص  يف  وردت 

اجتاهات  توثق  »اأفد«،  عن  ال�سادر  العربية 

ملئتي  البيئية  والب�سمة  البيولوجية  القدرة 

من  عليها  االطالع  وميكن  العامل.  حول  بلد 

www.footprintnetwork. االإلكرتوين  املوقع 

موارد  الأداء  البيوفيزيائي  التقييم  هذا   .org
يظهر  اقت�سادي،  بتحليل  مقرونًا  البلدان، 

التحديات البنيوية لالقت�ساد والفر�ص املتاحة 

لتذليلها.

مدير  غايل،  األي�ساندرو  الدكتور  وقدم 

الب�سمة  �سبكة  يف  املتو�سط  حو�ص  برنامج 

االإيكولوجي  للعجز  تقييمًا  العاملية،  البيئية 

املنطقة  يف  االقت�سادي  االأمن  على  وتاأثريه 

املتو�سط. وا�ستخدم قرائن  العربية ومنطقة 

الب�سمة  ا�ستخدام  كيفية  لتو�سيح  اإقليمية 

اأمناطها  فهم  على  الدول  مل�ساعدة  البيئية 

اال�ستهالكية وا�ستنباط �سيا�سات ا�سرتاتيجية 

لتح�سينها. وعر�ص »مبادرة الب�سمة البيئية 

يثبت  ما  رائدة،  حالة  كدرا�سة  االإمارات«  يف 

وبناء  البيئي  الوعي  رفع  يف  املوؤ�سر  فائدة 

القدرات وتطوير �سيا�سات فعالة ذات اأهداف 

■ حمددة وقائمة على العلم. 

مبادئ �لب�سمة �لبيئية ومثال �لإمار�ت

معر�س �لبيئة و�لتكنولوجيا

للبيئة  �لعربي  �ملنتدى  يف  �أع�ساء  بيئية  وهيئات  ل�سركات  معر�س  �ملوؤمتر  ر�فق 

على  و�طلعو�  �ملعر�س  �أجنحة  على  �ملوؤمتر  يف  �مل�ساركون  جال  وقد  و�لتنمية. 

�خلدمات و�لتكنولوجيات �لبيئية �ملعرو�سة. 

جناح »برتوفاك«

جناح »نفط �لهلل«

جناح »�خلر�يف نا�سيونال«

جناح »هيئة �لبيئة - �أبوظبي«

جناح »موؤ�س�سة �لكويت للتقدم �لعلمي«جناح »بنك �لبحر �ملتو�سط«

�ألي�ساندرو غايل

جناح »�أفريد�«
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�آر�ء �مل�ساركني يف �ملوؤمتر

قدامى  واأ�سدقاء  زمالء  لقاء  اأ�سعدين 

الذين  املفكرين  كبار  من  وجمموعة 

هذا  يف  م�سرتكة  ق�سية  لدعم  اجتمعوا 

احلدث الدويل املميز.

د. �سيد اخلويل

نائب املدير التنفيذي، �شيداري

»اأفد«  فريق  اأهنئ  عظيمًا.  حدثًا  كان 

الرائع.  ال�سنوي  املوؤمتر  هذا  على 

اجلوانب:  جميع  من  مثاليًا  كان  لقد 

املتحدثني،  ونوعية  امل�سمون، 

واحل�سور، والتنظيم، والنتائج.

ح�سني اأباظة

الرئي�س ال�شابق ل�شعبة االقت�شاد

والتجارة يف »يونيب«

مفيدة  املوؤمتر  هذا  يف  م�ساركتنا  كانت 

ونحن  اجلمعية.  يف  لعملنا  جدًا 

اإطار  يف  العمل  متابعة  على  حري�سون 

»اأفد« من اأجل بيئة اأف�سل وتنمية اأكرث 

ا�ستدامة.

نابغ غزال اأ�سود

رئي�س اجلمعية ال�شورية 

حلماية احلياة الربية

اأ�سكركم على اجلهود التي بذلتموها يف 

الدارة.  اجليد  املوؤمتر  لهذا  التح�سري 

وخري دليل على جناحه احل�سد الكثيف 

اىل  الفتتاح  جل�سة  من  ح�سره  الذي 

جل�سة التو�سيات.

د. نبيل ال�سريف

وزير االعالم ال�شابق، االأردن

تنظيمه  وكان  جدًا،  مثمرًا  املوؤمتر  كان 

العاملية،  املعايري  اأعلى  اىل  يرقى  رائعًا، 

الب�سمة  مو�سوع  طرحه  يف  خ�سو�سًا 

اأوا�سل  �سوف  الأهمية.  البالغ  البيئية 

متابعة هذا املو�سوع ب�سغف.

الكابنت �سعيد احلاج

مدير �شوؤون البيئة يف اإدارة العمليات

�رشكة طريان ال�رشق االأو�شط، لبنان

فني ح�سور هذا املوؤمتر الكبري العاملي  �سرَّ

يف  طالبي  مع  وامل�ساركة  امل�ستوى، 

النقا�سات اجلدية حول البيئة العربية.

د. اإليز �سامل

نائبة الرئي�س، اجلامعة اللبنانية االأمريكية

للموؤمتر،  املتقن  التنظيم  على  اأهنئكم 

العمل  وور�ض  املتحدثني  كلمات  وعلى 

والأهم  وامل�ساركني،  ال�سيوف  وتنوع 

يف  قدمت  التي  والتو�سيات  القرارات 

هذا احلدث الهام. اأمتنى ا�ستمراركم يف 

متابعة الب�سمة البيئية للبلدان العربية 

واأن تثمر تو�سياتكم تنفيذًا فعليًا خالل 

ال�سنوات القليلة املقبلة.

عزت علم الدين

مهند�س معماري، مكتب رئا�شة جمل�س 

الوزراء ل�شوؤون التنمية واالقت�شاد، بريوت 

منتدى ال�سباب العربي للبيئة والتنمية 

يف موؤمتر »اأفد« كان من اأهم اخلطوات 

اأو�سل  كي  حياتي  يف  خطوتها  التي 

احللول  يف  نظري  وجهة  املجتمع  اإىل 

واأخ�ض  البيئة.  مل�ساكل  احلقيقية 

الهالل  ونفط  املوؤمتر  منظمي  بال�سكر 

الذي وهبني املنحة للح�سور.

ح�سام �سومان

بكالوريو�س يف الهند�شة الكهربائية

والريا�شيات، اجلامعة االأمريكية يف 

»اأفد«  موؤمتر  على  احلارة  تهايّن 

وجدته  الذي  التنظيم،  والرائع  الناجح 

حفاوة  على  و�سكرًا  وم�سجعًا.  حمفزًا 

نتطلع  اإننا  ال�سيافة.  وكرم  ال�ستقبال 

لتحقيق  املجدي  التعاون  ا�ستمرار  اىل 

اأهدافنا امل�سرتكة.

جوليا لوفيفر

املديرة العامة، االحتاد الدويل

)IUCN( حلماية الطبيعة

الدويل  موؤمتركم  ح�سور  اأ�سعدين 

جمموعة  ح�سدمت  لقد  جدًا.  الناجح 

وال�سيا�سيني  العلماء  من  مذهلة 

واملجتمع  الإعالم  وو�سائل  والبيئيني 

يف  الق�سايا  اأهم  اإحدى  ملناق�سة  املدين 

تقرير  بقراءة  وا�ستمتعت  منطقتنا. 

البيئية  الب�سمة  البقاء:  »خيارات 

يعطي  ل  اإنه  العربية«.  البلدان  يف 

واإمنا  الق�سايا،  على  نقدية  نظرة  فقط 

وطنيًا  ملعاجلتها  عملية  خيارات  يقدم 

والنقا�سات  الكلمات  وكانت  واإقليميًا. 

يف املوؤمتر بالغة الأهمية للم�ساركني.

لدينا فر�ض كبرية للتعاون يف امل�ستقبل 

من اأجل خدمة �سعوب املنطقة والتنمية 

امل�ستدامة فيها. ونحن نتطلع ل�ستمرار 

التعاون بيننا.

د. اإياد اأبو مغلي

املدير واملمثل االقليمي 

برنامج االأمم املتحدة للبيئة

الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  يتقدم 

بجزيل  )اإيكاردا(  اجلافة  املناطق  يف 

»اأفد«  موؤمتر  على  للقيمني  �سكره 

عالج  الذي  بريوت،  يف  الهام  ال�سنوي 

جوهرية  حتديات  حماوره  �سمن  من 

الزراعية.  والتنمية  بالبحوث  تتعلق 

التعاون  اأوا�سر  تقوية  اىل  نتطلع  ونحن 

بني »اأفد« و »اإيكاردا« يف املجالت ذات 

الهتمام امل�سرتك.

د. حممود ال�سلح

مدير عام املركز الدويل للبحوث الزراعية 

يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(

يف  الرائعة  مهاراتكم  على  نهنئكم 

التن�سيق والتنظيم. فعلى رغم املخاوف 

من الو�سع يف املنطقة، يجب العرتاف 

باأن ح�سيلة املوؤمتر فاقت كل التوقعات، 

وكانت التغطية العالمية كثيفة ب�سكل 

»اأفد«  م�ساندة  اىل  نتطلع  ا�ستثنائي. 

يف ال�سنوات املقبلة.

�سعيد اأبو عزالدين

مدير العمليات

فندق فيني�شيا اإنرتكوتيننتال، بريوت

الرائع  احلدث  هذا  على  اأ�سكركم 

اأهم  من  اإنه  تنظيمه.  اأح�سنتم  الذي 

الن�ساطات التي �ساركنا فيها.

كار�سنت �سميتز هوفمان

رئي�س ق�شم التجارة واملعايري

)GIZ( الوكالة االأملانية للتعاون الدويل

لب�سمة  الطاغي  احل�سور  لفتًا  كان 

النقد  واأن  املوؤمتر،  منرب  على  القدم 

الوحيد هو ما اإذا كانت ترجمة »الب�سمة 

اأحد  يعرت�ض  مل  ل.  اأم  موفقة  البيئية« 

ما  على  ول  للمو�سوع  مقاربتنا  على 

من  البيئية  الب�سمة  تقرير  ا�ستنتجه 

على  الآن  يعتمد  العربي  العامل  اأن 

واإذا  حيوية.  قدرة  من  ميلك  ما  �سعفي 

النقا�ض  مو�سوع  النتيجة  هذه  كانت 

ندافع  اأن  علينا  يكون  ولن  امل�ستقبلي، 

تكون  اأن  فيمكن  با�ستمرار،  عنها 

اإىل  و�سوًل  كثريًا  اأعمق  لها  متابعتنا 

الأ�سباب اجلذرية للم�ساكل البيئية.

د. ماتي�ص واكرناغل

رئي�س �شبكة الب�شمة البيئية العاملية

خال�ض �سكري وتهايّن على هذا املوؤمتر 

»اأفد«  موؤمترات  من  مزيد  اإىل  املمتاز. 

ال�سنوية حول البيئة العربية.

بيار �سومط

رئي�س جمل�س االإدارة

�رشكة الرتابة الوطنية، لبنان

املوؤمتر،  يف  األقيت  التي  الكلمات  عمق 

والطاولت  احلوارية،  والنقا�سات 

على  ثاقبة  نظرة  اأعطت  امل�ستديرة، 

تواجهها  التي  اليكولوجية  الظروف 

البلدان العربية هذه الأيام. وكان ممتعًا 

للق�سايا  املختلفة  املقاربات  اأثارت  كيف 

البيئية نقا�سًا وا�سع النطاق يف جل�سات 

احلوار. ومما يب�سر بالأمل يف امل�ستقبل 

اندفاع الطالب اجلامعيني وم�ساركتهم 

وقد  وفعالية.  بجدية  النقا�سات  يف 

تنظيم كل موؤمتر  والتفاين يف  امل�سني  للعمل  التقدير  باأعمق  اإليكم  اأتوجه 

لنا  اإلهام  هو  التزامكم  اإن  �سبقه.  الذي  املوؤمتر  من  اأجنح  وجعله  �سنوي 

جميعًا كي ندعم »اأفد«، هذه املبادرة العظيمة التي اأ�سبحت اليوم موؤ�س�سة 

مرموقة يف ال�سرق االأو�سط لتعزيز التنمية امل�ستدامة.

املوؤمتر هذه ال�سنة مل ياأتنا فقط بكثري من ردود الفعل االإيجابية ومبزيد من 

التغطية االعالمية، واإمنا اأي�سًا مبزيد من االأمثلة امللمو�سة على كيفية انتقال 

ال�سركات واملنظمات اىل اأ�سلوب عمل وعي�ص اأكرث »اخ�سراراً«. كما اأن التغطية 

االعالمية على م�ستوى عاملي تظهر تنامي اأهمية »اأفد«عامليًا، ولي�ص حمليًا 

اأنا  املنتدى.  يف  لالنخراط  واملوؤ�س�سات  للقادة  كبرياً  حافزاً  ي�سكل  مما  فقط، 

على يقني باأن مو�سوع موؤمتر »اأفد« لل�سنة املقبلة حول الطاقة �سوف يلقى 

اهتمامًا كبرياً وجناحًا عظيمًا ملا للمو�سوع من اأهمية اإقليمية وعاملية.

�سامر يون�ص

نائب الرئي�س واملدير العام، اخلرايف نا�شيونال، الكويت
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مؤتمر   الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

كانون الثاين/�شباط 2013

حت�صني كفاءة الطاقة واملياه 

واعتماد احل�صابات الإيك�ل�جية
1.  وافق الموؤتمر على ما ذكره تقرير »اأفد« من اأن 
يكمن  العربي  العالم  في  القت�سادي  البقاء  اأ�سا�ض 

في تنمية عقالنية وم�ستدامة للموارد الطبيعية في المنطقة 

اإقليمي قوي. وت�سير نتائج التقرير الى  وفي تعاون اقت�سادي 

اأن غالبية البلدان العربية تعاني عجزًا في الموارد المتجددة، 

الإيكولوجية  الخدمات  على  الطلب  بين  الفجوة  تت�سع  حيث 

اقت�سادية  لقيود  المنطقة  يعر�ض  ما  المحلية،  والمدادات 

اأي�سًا على ما يدعو  واجتماعية وبيوفيزيائية. ووافق الموؤتمر 

الخطط  في  الإيكولوجية  الح�سابات  دمج  من  التقرير  اإليه 

المحلي  الناتج  نمو  في  جذرية  نظر  واإعادة  القت�سادية، 

والرفاه  التقدم  من  لئق  م�ستوى  لبلوغ  الالزم  الجمالي 

العجز  و�سّد  واجتماعي  اقت�سادي  اأمن  ولتحقيق  الحقيقيين. 

اإقامة روابط تجارية  في الموارد، ينبغي على البلدان العربية 

توؤدي اإلى فوائد م�ستركة وم�ستدامة. فال يمكن لأي بلد عربي 

تطوير اقت�ساده بمعزل عن البلدان الأخرى، كما ل يمكنه اأن 

يكون مكتفيًا ذاتيًا بالخدمات الإيكولوجية الداعمة للحياة.

يدعو الموؤتمر الحكومات العربية الى:  .2
التخطيط  في  الإيكولوجية  الح�سابات  مفهوم  ترويج  اأ. 

على  الحكوميين  القرار  �سانعي  وت�سجيع  القت�سادي، 

الوطنية  المتجددة  الموارد  ا�ستهالك  العتبار  في  الأخذ 

وتوافرها وديموغرافيات ال�سكان عند تخ�سي�ض موازنات 

للتنمية والتجارة وال�ستثمار.

البيولوجية  القدرة  وتعزيز  البيئية  الب�سمة  ب. تخفي�ض 

وتجديد  لتاأهيل  الأجل  طويلة  م�ساريع  تنفيذ  خالل  من 

الم�ستنَزَفة  الجوفية  المياه  وطبقات  المتدهورة  الأرا�سي 

وم�سائد الأ�سماك المتناق�سة. ويجب األ يتعدى ا�ستهالك 

توليد  يزيد  األ  ويجب  تجددها.  معدل  المتجددة  الموارد 

الحيوي  المحيط  قدرة  معدل  على  والنفايات  الملوثات 

على ا�ستيعابها واإعادة تدويرها.

تحويل  كفاءة  لتح�سين  وطنية  ا�ستراتيجيات  تطوير  ج. 

تقليل  نف�سه  الوقت  وفي  نهائية،  منتجات  الى  الموارد 

الطاقة  اإنتاجية  لزيادة  اأولوية  اإعطاء  مع  النفايات،  توليد 

والأرا�سي الزراعية وموارد المياه الى اأق�سى حد ممكن.

ا�ستثمار جزء هام من الناتج القومي الإجمالي ومن الدخل  د. 

قدرة  بناء  في  المنطقة  في  النفطية  الموارد  من  الحالي 

وتكنولوجية  علمية  وقاعدة  التعليم،  خالل  من  ب�سرية 

في اأنحاء المنطقة، وبنية تحتية قوية لالأبحاث والتنمية، 

تركز على الحاجات المحلية ومجالت التنمية الخ�سراء.

على  قائمة  بنماذج  الحالية  الح�سرنة  اأنماط  ا�ستبدال  هـ. 

الدورات  مع  تناغمًا  واأكثر  للبيئة  �سداقة  اأكثر  مبادئ 

في  المخططين  وعلى  المنطقة.  في  والمائية  المناخية 

من  اأعلى  م�ستويات  بتحقيق  اللتزام  العربية  البلدان 

البتكار  وتحفيز  الم�ستدامة،  والح�سرية  الريفية  التنمية 

لإيجاد الحلول المالئمة للبلدان العربية لمواجهة م�ساكل 

ندرة الم�سادر الطبيعية.

ناق�ست جل�سات موؤمتر 

»�أفد« �ل�سنوي �خلام�س 

تقرير »خيار�ت �لبقاء: 

�لب�سمة �لبيئية يف 

�لبلد�ن �لعربية«. ويف 

ختام �ملوؤمتر �أعلنت 

م�سودة �لتو�سيات، 

وطلب من �مل�ساركني 

�إر�سال ملحظاتهم 

خلل يومني لتدر�سها 

جلنة رفيعة �مل�ستوى. 

وبعد �لأخذ باأقرت�حات 

قدمها �مل�ساركون، 

�سدرت �لتو�سيات 

ب�سيغتها �لنهائية. 

وهنا �لن�س �لكامل

تو�سيات �ملوؤمتر �ل�سنوي �خلام�س للمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية
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القت�سادية  التنمية  هيكليات  في  جذري  ب�سكل  النظر  اإعادة  و. 

الحالية للتحول الى اقت�ساد قائم على المعرفة الخ�سراء، واإعطاء 

اأولوية اأكبر لالأهداف الجتماعية والبيئية. وهذا ي�ستلزم اإبداء 

التزام قوي بجعل الن�ساطات ال�ستهالكية القت�سادية متالئمة 

قائم  اقت�ساد  عن  كبديل  اقت�سادي  وبتنويع  الموارد،  توافر  مع 

على ال�ستهالك وكثيف ال�ستخدام للموارد.

اللتزام بتخفي�ض الفقر في البلدان العربية المنخف�سة الدخل  ز. 

من دون الت�سبب بب�سمة بيئية عالية.

في  الم�ساهمة  على  الخا�ض  القطاع  ت�سجع  �سيا�سات  و�سع  ح. 

تخفي�ض الب�سمة البيئية عن طريق الدارة الر�سيدة للموارد، 

وذلك عبر �سلة من ال�سرائب والحوافز.

مفهوم  فهم  في  للم�ساعدة  م�ستمرة  توعية  حمالت  اإطالق  ط. 

اأنماط  في  �سلوكية  تغييرات  على  والحث  البيئية،  الب�سمة 

مع  ال�سباب،  لدى  خ�سو�سًا  وال�ستثمار،  وال�سراء  ال�ستهالك 

التركيز على دور الجامعات والمدار�ض.

المناهج  في  الموارد  واإدارة  البيئية  الب�سمة  مفاهيم  ي. اإدخال 

في  العلمي  البحث  ودعم  الم�ستويات،  جميع  على  الدرا�سية 

هذا المجال.

باإجراء  اللتزام  الى  العربية  الحكومات  الموؤتمر  يدعو   .3
واإن�سافًا.  ا�ستدامة  اأكثر  لي�سبح  الطاقة  قطاع  في  تغييرات 

وتتطلب الخيارات المتعلقة بقطاع طاقة م�ستدامة من الحكومات 

العربية ما ياأتي:

قطاعات  في  الطاقة  كفاءة  لتح�سين  ا�ستراتيجيات  تبني  اأ. 

المتجددة  الطاقة  ح�سة  وزيادة  وال�سناعة،  والنقل  البناء 

في  المتجددة  الطاقة  تكنولوجيات  ون�سر  الطاقة،  مزيج  في 

من  الهواء  نوعية  اإدارة  وتح�سين  والنائية،  الريفية  المناطق 

خالل التخطيط الح�سري وا�ستخدام الأرا�سي على نحو اأكثر 

ا�ستدامة.

والدعم  ال�سغيرة  القرو�ض  مثل  خالقة  تمويل  اآليات  تنفيذ  ب. 

من  الأرياف  فقراء  تمكين  اأجل  من  الأهداف،  المحدد  المالي 

الو�سول الى خدمات طاقة معقولة الكلفة وموثوقة ومتجددة 

وماأمونة.

تطوير  دعم  خالل  من  المتجددة  الطاقة  م�سادر  تعزيز  ج. 

التكنولوجيات والمهارات الب�سرية المرتبطة بتحديد م�سادر 

وت�سغيلها  وتركيبها  وت�سويقها  المتجددة  الطاقة  معدات 

و�سيانتها وخدمتها.

تطبيق مزيج من المبادرات لتذليل الحواجز ال�سوقية ال�سعرية  د. 

اعتماد  خالل  من  الطاقة،  كفاءة  اأمام  القائمة  ال�سعرية  وغير 

حوافز وبرامج بطاقات بيانية ومعايير.

خطط  مع  متبادلة،  عالقة  على  الطاقة  واإنتاج  المياه  عتبار  هـ. 

ايجاد  اأجل  من  معها  والتكيف  المناخ  تغير  اآثار  لتخفيف 

ان�سجام بين �سيا�سات المياه والطاقة والزراعة والمناخ.

يدعو الموؤتمر الحكومات العربية الى تنفيذ اإطار ا�ستراتيجي   .4
وم�ستدام  كفوء  ا�ستخدام  الى  مو�سلة  زراعية  لممار�سات 

ب�سائع  توفير  على  قدرتها  �سمن  والمياه،  الأرا�سي  لموجودات 

والجتماعية  القت�سادية  المعايير  وفق  اإيكولوجية  وخدمات 

الغذائي  الأمن  ببلوغ  المتعلقة  الخيارات  وتتطلب  والبيئية. 

والمائي من الحكومات العربية ما ياأتي:

القدرة  بين  توازن  لتحقيق  والتكنولوجيا  العلم  توظيف  اأ. 

عليه.  والحفاظ  البيئية،  والب�سمة  الزراعية  البيولوجية 

الإيكولوجية  الزراعية  الأ�ساليب  ودعم  ترويج  ويجب 

الزراعة  مثل  والمياه،  والأرا�سي  للتربة  الواقية  الجديدة، 

البيئية  الع�سوية والحمائية، لتخفيف العوامل الخارجية 

الزراعية واأثر تغير المناخ.

المياه  نقل  نظم  تاأهيل  خالل  من  الري،  كفاءة  تح�سين  ب. 

وتطبيقات داخل المزارع با�ستخدام تقنيات الري الحديثة 

وطرق القت�ساد في المياه، وتعزيز موارد المياه التقليدية 

من خالل تطوير موارد غير تقليدية.

من  الأمطار،  مياه  ترويها  التي  المحا�سيل  اإنتاجية  زيادة  ج. 

الزراعي  والتطوير  البحث  في  ال�ستثمار  تكثيف  خالل 

للتو�سل الى الخليط الأمثل من المنتجات، وتطوير اأنواع 

وقادرة  للملوحة  مقاومة  ومحا�سيل  النتاج  عالية  بذور 

على تحمل الجفاف.

تعبئة الموارد لتمويل ال�ستثمارات الزراعية القائمة على  د. 

درا�سات الجدوى الجيدة العداد، التي ل تاأخذ في العتبار 

الجوانب المتعلقة بالنتاج فقط، بل اأي�سًا مرافق �سال�سل 

القيمة الم�سافة مثل النقل والتخزين والتوزيع.

وغير  اإقليمية  بلدان  مع  م�ستدامة  تجارية  عالقات  اإقامة  هـ. 

اإقليمية، تدعمها ا�ستثمارات من�سقة و�سيا�سات متناغمة، 

بغية ت�سهيل التجار بال�سلع الغذائية والمياه الفترا�سية 

بناء على فوائد من�سفة وم�ستركة.

الم�سرفية  والموؤ�س�سات  التنمية  �سناديق  الموؤتمر  يدعو   .5
الى اعتماد مبادئ الح�سابات الإيكولوجية عند تقييم الهبات 

وبرامج القرو�ض.

التقنية  الم�ساعدة  بتقديم  »اأفد«  الموؤتمر  يو�سي   .6
ووعي  فهم  لزيادة  العربية،  البلدان  في  المختلفة  للقطاعات 

ح�سابات الب�سمة البيئية في عملياتها.

والأكاديميين  الحكومية  غير  المنظمات  الموؤتمر  يدعو   .7
هذه  لتنفيذ  بينها  ما  في  التام  التعاون  الى  الخا�ض  والقطاع 

التو�سيات.

والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  الى  بال�سكر  الموؤتمر  يتوجه 

قيود  على  ال�سوء  ت�سليط  ب�ساأن  البناءة  لمبادرته  )اأفد( 

للوفاء  بديلة  خيارات  وو�سف  العربية  البلدان  في  الموارد 

الموؤتمر  ويطلب  والطاقة.  والمياه  الغذاء  اأمن  باحتياجات 

العربية  الحكومات  جميع  الى  التو�سيات  تقديم  »اأفد«  من 

والجهات المعنية الأخرى.

ويدعو الموؤتمر مجل�ض اأمناء »اأفد« الى النظر في �سبل متابعة 

تنفيذ تو�سيات الموؤتمر ال�سنوي الخام�ض، وتقديم الح�سيلة 

الى موؤتمر »اأفد« ال�سنوي ال�ساد�ض.

ويعرب الموؤتمر عن امتنانه للحكومة اللبنانية ل�ست�سافة هذا 

الحدث. كما ي�سكر جميع الجهات الراعية لدعمها انعقاد هذا 

■ الموؤتمر.  

اجلل�شة اخلتامية من الي�شار اإىل اليمني:

د. عدنان بدر�ن، د. حممد �لع�سري، د. �إبر�هيم عبد�جلليل،

جنيب �سعب، د. يو�سف �أبو�سفيه، د. عبد�لكرمي �سادق



چهللا 78

مؤتمر   الب�صمة البيئية يف البلدان العربية

موؤمتر »�أفد«  يف و�سائل �لإعلم  �لعربية و�لعاملية 
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)اأفد(  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  اخلام�ض  ال�سنوي  املوؤمتر  حظي 

البلدان  يف  البيئية  والب�سمة  البقاء  »خيارات  حول  ا�سدره  الذي  التقرير  كما 

بث  مت  وقد  والعامل.  العربية  املنطقة  يف  وا�سعة  اعالمية  بتغطية  العربية« 

خالل  دقيقة   120 مدتها  جتاوزت  الإقليمية  التلفزيون  �سبكات  يف  عنه  تقارير 

اأوقات الذروة يف يومي املوؤمتر. كما بثت 32 حمطة عربية خالل الأ�سبوع الأول 

بعد �سدور التقرير الفيلم الوثائقي الذي رافقه بعنوان »لتكون لهم حياة«، وهو 

عربية  �سحف  ون�سرت  جامعيني.  طالب  مع  حوار  يف  التقرير  نتائج  يخت�سر 

وعاملية مقالت عن التقرير واملوؤمتر  احتلت يف حالت كثرية ال�سفحات الأوىل. 

ومن  اإعالمية.  موؤ�س�سة   80 جتاوز  كثيف  اإعالمي  بح�سور  املوؤمتر  متيز 

احلياري  �سمري  بينهم  رائدة،  عربية  �سحف  حترير  روؤ�ساء  امل�ساركني 

)الراأي، الأردن(، من�سور اجلمري )الو�سط، البحرين(، اأحمد عبداملجيد 

عدنان  العراق(،  )ال�سباح،  �سريخان  عدنان  بغداد(،  ـ  لندن  )الزمان، 

يف  املحررين  كبرية  اأندر�سن  اإلني  �ساركت  كما  العراق(.  )املدى،  ح�سني 

»فرن�سا  �سبكة  من  فريق  الفعاليات  وغطى  الدمناركية.  بوليتيكن  جريدة 

24« ومونت كارلو الدولية.       ■
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ديبرا زابارنكو )مريالند(

وا�سنطن،  الأميركية  العا�سمة  خارج  ه�سبة  على 

بالمنازل  �سبيهًا  طاقة«  �سفر  »مختبر  يجثم 

طاقة  يولد  اإنه  جوهريين:  اختالفين  مع  المجاورة،  المترفة 

بقدر ما ي�ستهلك، و»تعي�ض« فيه اأجهزة تح�س�ض، ل ب�سر.

والم�سمم  الأميركية،  للحكومة  التابع  المختبر  هذا 

مترًا   372 م�ساحة  ي�سغل  عادي،  �سكني  حي  مع  ليتام�سى 

والتكنولوجيا.  للمعايير  الوطني  المعهد  حرم  في  مربعًا 

وهو كفوء طاقويًا بحيث يتوقع اأن ينتج من الطاقة على مدار 

ال�سافي  ا�ستهالكه  يكون  اأن  يجب  اإذ  يحتاج،  ما  بقدر  ال�سنة 

من ال�سبكة العامة �سفرًا.

لقيا�ض ا�ستهالك الطاقة في المختبر، ابتكر خبراء المعهد 

عائلة افترا�سية من اأربعة اأ�سخا�ض: اأب واأم يعمالن، وولدين 

�سيناريو  وو�سعوا  عمرهما.  من  والثامنة  ع�سرة  الرابعة  في 

وتتم  يفعلون.  ما  وكل  واغت�سالهم  وتنقالتهم  لوجباتهم 

مراقبة ال�ستهالك الطاقوي لهذه العائلة النموذجية.

والبرامج  التح�س�ض  اأجهزة  تحاكي 

افترا�سيين  اأنا�سًا  الكومبيوترية 

وينتقلون  الجلو�ض  غرفة  يدخلون 

ويغت�سلون  اأخرى  اإلى  غرفة  من 

الكومبيوتر  وي�سغلون  ويطبخون 

وغيرها.  الخبز  ومحم�سة  والتلفزيون 

المنزلية  بالأجهزة  التحكم  ويتم 

»مركز  من  المياه  وتمديدات 

حيث  منف�سل،  مراأب  في  قيادة« 

الحرارة  �سغيرة  اأجهزة  تحاكي 

في  فعليون  �سكان  ينتجها  التي  والرطوبة 

منزل من طبقتين واأربع غرف نوم.

مختبر  رئي�ض  فاني،  هنتر  قال 

عند  المعهد،  في  المبنية  البيئة 

اأيلول  في  للم�سروع  الر�سمي  الطالق 

)�سبتمبر( الما�سي: »هذه العائلة متعاونة 

اأن تفعل  جدًا، وهي تفعل تمامًا ما نريدها 

خالل كل دقيقة من اليوم«.

الحمام  ُزود  المياه،  ا�ستهالك  لقيا�ض 

والدو�ض  الحمام  دخول  وعند  بميزان. 

الخارج.  في  الوزن  قراءة  تظهر  الميزان،  على 

اأفراد  اأحد  كان  اذا  ما  الوزن  على  بناء  النظام  ويكت�سف 

ي�ستهلكها.  التي  ال�ساخنة  المياه  وكمية  ي�ستحم  العائلة 

وتفتر�ض المحاكاة مثاًل اأن الولد الذي عمره 14 عامًا يم�سي 

الوقت الأطول في ال�ستحمام.

�ختبار تكنولوجيا »�رت�ساف« �لطاقة

الكهرباء  تولد  �سم�سية  لقطات  المختبر  مبنى  �سطح  على 

حفاظًا  ال�سطح،  على  »مزاريب«  توجد  ول  المياه.  وت�سخن 

تر�سح  الح�سى  من  بطبقة  محاط  ولأنه  المبنى،  جمال  على 

من خاللها مياه الأمطار.

ل  بحيث  المنزل،  قرب  للن�سيم  ممر  عبر  المراأب  وُبني 

ت�سيف الحرارة الناتجة من اأجهزة المراقبة اإلى حمل الطاقة 

كهربائية،  �سيارة  ل�سحن  تيار  ماأخذ  وهناك  المختبر.  في 

اإلى  يو�سل  �ساللم،  دون  من  المقعدين،  لكر�سي  ومنحدر 

مدخل المبنى.

هذا لي�ض المنزل الوحيد في الوليات المتحدة الذي يولد 

ليكون  ابتكاره  تم  الذي  الأول  لكنه  ي�ستهلكها.  التي  الطاقة 

اأما  الراحة.  بو�سائل  يحفل  ال�سواحي  في  عادي  منزل  مثل 

المنازل الأخرى التي تنتهج مبداأ »�سفر طاقة«، فت�سعى اإلى 

تحقيق هذا الهدف من خالل تقلي�ض حجمها وتقليل و�سائل 

الراحة التي تحويها.

بولية  كونكورد  في  للمختبر  مماثل  منزل  وهناك 

ثمن  عدا  ما  دولر،  األف   600 بكلفة  ُبني  م�سات�سو�ست�ض 

والتكنولوجيا  للمعايير  الوطني  المعهد  منزل  اأما  الأر�ض. 

من  اأكثر  يفعل  �سوف  لأنه  دولر،  مليون   2.5 كلفته  فبلغت 

مراقبة ا�ستهالك الطاقة، ولأن اأجهزة المراقبة باهظة الثمن، 

وقد  جديدة.  لتكنولوجيا  اختبار«  »فر�سة  ي�سكل  �سنة  وبعد 

واإعادة  لال�ست�سالح  الأميركي  القانون  بموجب  تمويله  تم 

للبيئة  ال�سديق  البناء  جعل  الذي   ،2009 ل�سنة  ال�ستثمار 

■ اأولوية وطنية. 

بيت �ختباري لأربعة 

�أ�سخا�س �فرت��سيني 

يوّلد كمية �لطاقة 

�لتي ي�ستهلكها ول 

يحرم �سكانه من 

و�سائل �لر�حة

منزل »�صفر طاقة«
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عامل العلوم

ح�سرة ال�سيد بال�ستيك

حممد م�صطفى اخلياط

من منا ال يعرف البال�صتيك، اأو مر 

تعامل  دون  من  واحد  يوم  عليه 

معه؟ واأنى لنا هذا وهو ينت�صر في مكاتبنا، 

وفي منازلنا، وفي �صوارعنا، وفي �صياراتنا. 

نعبئ فيه مالب�صنا، ومعداتنا، ونحت�صي فيه 

قهوتنا، ونلب�صه اتقاء لمطر، وتاأتينا االأطعمة 

ال�صريعة مغلفة في رقائقه �صاخنة طازجة.

والفاكهة  الخ�صر  فيها  تنمو  دفيئة  عرفناه 

يانعة.  ثماراً  فتطرح  اأوانها،  غير  في 

الجنود  امتطاها  مطاطية  قوارب  عرفناه 

ال�صرقية  ال�صفة  اإلى  العظيم  عبورهم  في 

االأمواج  مغالبة  هواة  واعتاله   ،1973 عام 

التن�س  العبو  به  و�صرب  م�صطحة،  األواحًاً 

ود�ص�صناه  الجمهور.  اآهات  فارتفعت  كراتهم 

ال�صرف  ماكينات  في  رقيقة  �صغيرة  بطاقة 

عاملة  اإياه  واأعطتني  النقود.  فانهمرت 

اال�صتقبال في الفندق الفخم مفتاحًا لغرفتي. 

اأ�صرتي  وطلبات  م�صترياتي  فيه  وحملت 

�صفافًا،  رقيقًا  عرفناه  ال�صوبرماركت.  من 

اأج�صاد كثيرين  قا�صياً، بل لقد �صكن  و�صلداً 

اأو  ت�صظت،  بين عظام  تربط  ك�صرائح طبية 

�صدور  في  ونام  ا�صطناعية.  اأ�صنان  كطقم 

�صحوات  اإبان  مطاطية  طلقات  المتظاهرين 

الربيع العربي.

اأو  المطاطية  المواد  ا�صتخدام  عهد  يرجع 

التا�صع  القرن  ثالثينات  اإلى  البال�صتيكية 

االأميركي  ال�صناعي  ابتكر  عندما  ع�صر، 

ت�صارلز غوديير معالجة كيميائية للح�صول 

على المطاط الطبيعي. تاله العالم االأميركي 

من  اأول  بايكالند،  ليو  االأ�صل  البلجيكي 

الع�صرين،  القرين  اأوائل  الباكاليت  ع  �صنَّ

�صهدت  وقد  البال�صتيك.  �صناعة  عهد  ليبداأ 

الحرب  بعد  كبيراً  تطوراً  ال�صناعة  هذه 

لتطور  مبا�صرة  كنتيجة  االأولى  العالمية 

البولي�صتيرين  ليظهر  البوليمرات،  �صناعة 

البال�صتيك  ولينت�صر  كلورايد،  والبوليفينيل 

المختلفة  بتطبيقاته  المعمورة  اأرجاء  في 

وتطويعه كبديل عن منتجات اأخرى. وبحلول 

العام 1930 اأنتج البولياميد المعروف تجاريًا 

البال�صتيك  �صناعة  لت�صهد  النيلون،  با�صم 

طفرات كبيرة، ولي�صبح اأحد اأعظم اختراعات 

بعد  عامًا  باطراد  ولينمو  الع�صرين،  القرن 

العالمي  ا�صتهالكه  اإجمالي  بلغ  حيث  عام، 

نحو 255 مليون طن عام 2010. وتعد قارة 

اآ�صيا اأكبر م�صتهلك للبال�صتيك بن�صبة 42 في 

بن�صبة 21 في  ال�صمالية  اأميركا  تليها  المئة، 

المئة، فاأوروبا بن�صبة 23 في المئة. والجدير 

يعادل  منفردة  اليابان  ا�صتهالك  اأن  بالذكر 

يبلغ  اإذ  مجتمعة،  االأفريقية  القارة  ا�صتهالك 

6 في المئة من اال�صتهالك العالمي.

�أنو�ع �آمنة وغير �آمنة

التي  البوليمرات،  من  البال�صتيك  يتكون 

الكربون  ذرات  �صال�صل  من  بدورها  تتكون 

اأو  االأوك�صيجين  مع  متحدة  اأو  منفردة 

تنتج  مواد  وهي  النيتروجين.  اأو  الكبريت 

بدورها من البترول والغاز والفحم، التي تعد 

موارد محدودة، ت�صاف اإليها مواد كيميائية، 

منها ال�صبغات التي تعطي البال�صتيك االألوان 

الليونة  تعطيه  التي  والملدنات  المختلفة، 

اأخرى.  مواد  اإلى  باالإ�صافة  االنثناء،  وقابلية 

نتداوله  الذي  البال�صتيك  جزيئات  فتنتج 

تركيبته  على  بناء  ويتحدد  �صتى،  �صور  في 

اآمن  هو  فاإما  التداول،  �صل�صلة  في  ت�صنيفه 

واإما خطر.

منتج  كل  ياأخذ  الت�صنيف،  ولت�صهيل 

تنق�س   ،7 اإلى   1 يتراوح من  رقمًا  بال�صتيكي 

اأ�صهم  بين ثالثة  بارزة  تحته حروف التينية 

في  الم�صتخدم  المرّكب  تحدد  متعاقبة 

اأي   PET الحروف  يعلو   1 فالرقم  ت�صنيعه. 

ن�صبيًا  اآمن  وهو  تيرفتاالت،  بولييثيلين 

علب  �صنع  في  وي�صتخدم  للتدوير  وقابل 

الم�صروبات واالأغذية، ولكن يجب ا�صتخدامها 

اأعيدت  اإذا  اإذ ت�صبح �صامة  مرة واحدة فقط، 

فيعد   )5 )رقم  البوليبروبلين  اأما  تعبئتها. 

والمواد  ال�صوائل  فيه  تحفظ  لذا  اأمنًا،  االأكثر 

باردة و�صاخنة، وال يوؤثر في محتوياته حتى 

لو ا�صتخدم اأكثر من مرة، لذا يو�صى به.

غير  و7  و6   3 المرقمة  البوليمرات  وتعد 

الفينيل  من  ت�صنع  اإذ  االإطالق،  على  اآمنة 

اأو  والبولي�صتيرين  البوليفينيل  كلورايد  اأو 

ال�صتايروفوم، وهي مواد �صارة يزيد �صررها 

منها  وت�صنع  طويلة.  لمدة  ا�صتخدامها  عند 

تغطى  الذي  ال�صفاف  البال�صتيك  رقائق 

الحمامات.  و�صتائر  واللحوم،  االأجبان  به 

ال�صريعة  الوجبات  علب  زالت  ما  ولالأ�صف،  

وتحمل  الفلين  ت�صبه  التي  ال�صاي  واأكواب 

الرقم 6 تنتج لهذه االأغرا�س في بع�س الدول 

رغم  على  �صعرها،  لرخ�س  نظراً  النامية، 

حظرها لهذه الخدمات في الدول المتقدمة.

اآخر  وهو   ،7 الرقم  تحمل  التي  تلك  اأما 

جميع  ي�صم  خليط  من  فتتكون  الت�صنيف، 

اأنواع البال�صتيك، لذا فهي تحوي االآمن و�صده، 

مما جعلها محل جدل بين م�صنعي البال�صتيك.

�إعادة �لتدوير

عمليات  في  البال�صتيك  على  االعتماد  يمثل 

فعلى  اال�صتخدامات.  اأعلى  اأحد  التعبئة 

و1000   500 بين  ي�صتهلك  العالم،  م�صتوى 

في   38 منها  �صنويًا،  بال�صتيك  كي�س  بليون 

تكلف  وحدها  المتحدة  الواليات  داخل  المئة 

�ال�ستهالك �لعاملي �أكرث من 250 مليون طن �سنويًا

منذ �خرت�عه يف ثالثينات 

�لقرن �لتا�سع ع�سر، �نت�سر يف 

�أنحاء �لعامل و�سنعت منه �أنو�ع 

ال حت�سى من �ملنتجات وبات 

مهيمنًا على حياتنا �ليومية

عامل العلوم
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من  الفرد  ن�صيب  وبلغ  دوالر.  باليين   4 نحو 

عام  كيلوغرامًا   38 نحو  �صنويًا  البال�صتيك 

2010 كمعدل عالمي، وهو االأعلى في الواليات 

كيلوغرامًا،   140 نحو  يبلغ  حيث  المتحدة 

 ،2000 عام  كان  عما  المئة  في   40 بزيادة 

واالأدنى في اأفريقيا بنحو 8 كيلوغرامات للفرد.

المخلفات  تدوير  عمليات  كانت  ولما 

البيئية  اآثارها  من  تحد  اإ�صتخدامها  واإعادة 

الم�صتعمل  للبال�صتيك  اأ�صبحت  ال�صلبية، 

المهمالت  �صلة  في  نلقيه  فما  رائجة.  �صوق 

تنقب عنه اأيد بائ�صة تتولى جمعه ثم فرزه 

يتنا�صب مع طغيان  ما  النوع. وهو  بح�صب 

و�صرورة  اليومية  حياتنا  في  البال�صتيك 

الحد من مخلفاته التي تقاوم عوامل التحلل 

ولو دفنت لمئات ال�صنين اأو قطعت اإربًا.

من هذا المنطق، تنت�صر في كثير من الدول 

بينها  الم�صدر،  من  القمامة  فرز  �صناديق 

االأمر  تطور  وربما  للبال�صتيك.  �صندوق 

لي�صنف البال�صتيك في اأكثر من حاوية طبقًا 

البال�صتيك  فيو�صع  اال�صتخدام،  لطبيعة 

التي  تلك  عن  تختلف  حاوية  في  ال�صفاف 

تحوي االأنواع غير ال�صفافة.

قارورة  تدوير  اإعادة  عن  الناتجة  الطاقة 

بال�صتيكية يمكن اأن ت�صغل جهاز كومبيوتر 

لمدة 20 دقيقة. وتوفر اإعادة ا�صتخدام طن 

ثالجة  لت�صغيل  تكفي  طاقة  البال�صتيك  من 

اإعادة  اإجراءات  توفر  حين  في  �صهر،  مدة 

التدوير نحو 30 في المئة من الطاقة الالزمة 

ل�صنع عبوة بال�صتيكية.

فقد  المالب�س.  �صناعة  اإلى  االأمر  وامتد 

قوارير  »نايكي«  �صركة  ا�صتخدمت 

خيوط  الإنتاج  م�صتعملة  بال�صتيكية 

ت�صعة  قم�صان  منها  نعت  �صُ بولي�صتر، 

العالم  كاأ�س  بطولة  في  �صاركت  منتخبات 

في   2010 عام  اأقيمت  التي  القدم  لكرة 

قوارير  ثماني  بمعدل  وذلك  اأفريقيا.  جنوب 

في  �صاعد  مما  قمي�س،  لكل  بال�صتيكية 

الالزمة  الطاقة  المئة من  توفير نحو 30 في 

ما  اإجمالي  بلغ  وقد  المالب�س.  تلك  الإنتاج 

قارورة  مليون   13 نحو  ال�صركة  ا�صتهلكته 

بال�صتيكية، �صنع منها قرابة مليون ون�صف 

لكنني  للجمهور.  بيعت  قمي�س  مليون 

متاجر  من  منها  واحد  �صراء  على  اأقدم  لم 

قبل  جوهان�صبورغ  في  الريا�صية  المالب�س 

انطالق البطولة باأ�صابيع قليلة، فقد تخطى 

ثمن القمي�س الواحد مئة دوالر، على رغم اأن 

ت�صنيعها  في  النفايات  ا�صتخدمت  ال�صركة 

و�صوقتها لنا في �صكل مالب�س ريا�صية.

في بطون �لحيو�نات

على  تطفو  الوزن  خفيفة  مادة  البال�صتيك 

البحرية  ال�صالحف  تلتهمه  لذا  الماء،  �صطح 

االأكيا�س  خ�صو�صًا  كغذاء،  خطاأ  والحيتان 

وهذا  البحر.  قناديل  ت�صبه  التي  الطافية 

يت�صبب في موتها، اإذ يظل في معدتها من دون 

حتى  بال�صبع  دائمًا  اإح�صا�صًا  فيعطيها  ه�صم 

جرحها.  في  يت�صبب  قد  اأو  وتموت،  ت�صعف 

والثدييات  ال�صالحف  الخطر على  يقت�صر  وال 

البحرية، بل يمتد اإلى الطيور البحرية، لي�صل 

قطع  تناول  ب�صبب  النافقة  الحيوانات  عدد 

البال�صتيك نحو 100 األف �صنويًا.

البحار  اإلى  البال�صتيكية  النفايات  ت�صل 

نفايات  من  التخل�س  نتيجة  والمحيطات 

الحمامات  م�صارف  في  اإلقائها  اأو  ال�صفن، 

االأر�س  �صطح  من  مقربة  على  دفنها  اأو 

�صطح  على  فتطفو  االأمطار.  مياه  لتجرفها 

المياه، و�صرعان ما تت�صرب منها محتوياتها 

والثدييات.  وال�صالحف  الطيور  لتقتن�صها 

على  ح�صل  كما  ب�صاعته،  البحر  رد  وربما 

 ،1988 عام  ونيوجرزي  نيويورك  �صواطئ 

حين امتالأت بمخلفات طبية جرفتها االأمواج. 

 5 نحو  �صنويًا  والمحيطات  البحار  وتتلقى 

ماليين طن من النفايات البال�صتيكية.

حجم  نحو  العالم  انتباه  جذب  وبهدف 

البيئة  حماية  واأهمية  البال�صتيك  مخلفات 

قارب  اأول  اأبحر  المنتجات،  تدوير  واإعادة 

بال�صتيكي م�صنوع من نحو 12 األف قارورة 

�صان  مدينة  من  م�صتعملة  بال�صتيكية 

فران�صي�صكو االأميركية عبر المحيط الهادئ، 

لي�صل اإلى ميناء �صيدني في اأو�صتراليا قاطعًا 

م�صافة 8000 ميل بحري على مدار 130 يومًا 

»بال�صتيكي«  ويعد  العالية.  االأمواج  بين 

ال�صم�صية  االألواح  ا�صتخدم  متطوراً،  قاربًا 

وطاقة الرياح الإنتاج الكهرباء، فكانت رحلته 

على  العالم  لت�صجيع  اأداة  اال�صتك�صافية 

تقليل الفاقد واإعادة ا�صتخدام البال�صتيك.

اإنه حقا عالم غريب، ي�صوده البال�صتيك في 

ويرفع  واأنماطه،  و�صوره  نواحيه  مختلف 

�صعار »ح�صرة ال�صيد بال�صتيك«.

�لقارب »بال�ستيكي« �مل�سنوع من 12000 قارورة بال�ستيكية م�ستعملة مبحرً� يف �ملحيط �لهادئ



املفكـرة البيئيــة

كانون الثاين )يناير( 2013

8 ــ 10
م�ؤمتر تخزين الطاقة الكهربائية

فينيك�س، اأريزونا، الواليات املتحدة.

  www.marcusevans-conferences
northamerican.com

13 ــ 15
Petrochem Arabia

امل�ؤمتر واملعر�ض الدويل

للبرتوكيماويات

الدمام، ال�سعودية.

www.petrochem-arabia.com

14 ــ 15
GCC Plant Design

and Optimisation 2013
م�ؤمتر ت�شميم واإن�شاء حمطات

الطاقة واملياه يف جمل�ض التعاون اخلليجي

املنامة، البحرين.

www.gccplantdesign.com

16 ــ 18
IERC 2013

امل�ؤمتر الدويل لإعادة ت�شنيع الإلكرتونيات

�سالزبرغ، النم�سا.

www.icm.ch

29 ــ 31
TerraTec 2013

& EnerTec 2013
املعر�ض الدويل للتكن�ل�جيات واخلدمات 

البيئية واملعر�ض الدويل للطاقة 2013

اليبزيغ، اأملانيا.

www.leipziger-messe.de

�شباط )فرباير( 2013

4 ــ 6
POWER-GEN Middle East 

 and Water World Middle East
م�ؤمتر ومعر�ض الكهرباء واملاء، بالتزامن

مع م�ؤمتر ومعر�ض املياه وال�شرف ال�شحي 

يف ال�شرق الأو�شط

الدوحة، قطر.

www.power-gen-middleeast.com
www.waterworldmiddleeast.com

18 ــ 22
اجتماع  املجل�ض احلاكم لربنامج

الأمم املتحدة للبيئة واملنتدى ال�زاري

البيئي العاملي 

www.unep.org        .نريوبي، كينيا

19 ــ 20
م�ؤمتر ومعر�ض اإنتاج الطاقة 

من النفايات واإعادة التدوير

برمين، اأملانيا.   

www.wte-expo.com 

اآذار )مار�س( 2013

2/28 ــ 3/2
Expo 2013

املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل ح�ل اإدارة املياه 

وال�شرف ال�شحي

www.eawater.com/expo     .ناندمباكام، الهند

22
ي�م املياه العاملي

�سعاره يف هذه ال�سنة الدولية للمياه 2013 

»التعاون املائي«
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ُعقد يف بريوت »م�ؤمتر القمة الدولية للنفط والغاز يف لبنان«. وعر�ض ُخرباء تفا�شيل الدرا�شات 

وامل�ش�ح واخلرائط التي تظهر م�اقع املخزون يف قاع البحر، ف�شاًل عن املراحل الت�شريعية التي 

قطعها لبنان، واملعايري املعتمدة يف قان�ن امل�ارد البرتولية يف املياه البحرية، وتعيني جمل�ض 

املالية والأ�ش�اق وانعكا�شات  الإدارة  اأي�شًا ح�ل  النقا�ض  البرتول. ومتح�ر  اإدارة قطاع  هيئة 

القطاع على لبنان.

يف  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  على  واحلفاظ  ال�شفافية  اعتماد  اأهمية  على  املتحدث�ن  وركز 

عمليات اإنتاج النفط والغاز وال�شتثمار على املدى الط�يل.

موؤمتر النفط والغاز يف لبنان

البحر امليت

موؤمتر ال�شياحة العالجية

الثاين  االإقليمي  املوؤمتر  امليت  البحر  يف  عقد 

بهذه  للنهو�س  العالجية،  ال�سياحة  مل�ستقبل 

ال�سياحة والرتويج لها يف االأ�سواق العربية والعاملية 

مركزًا  االأردن  يكون  اأن  اإىل  و�سعيًا  امل�ستهدفة، 

ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  العالجي  لال�ستقطاب 

االأو�سط.

واأكد املدير العام لهيئة تن�سيط ال�سياحة يف االأردن 

تتاأثر  ال  العالجية  ال�سياحة  اأن  عربيات  عبدالرزاق 

الأنها  املنطقة،  يف  الدائرة  ال�سيا�سية  باالأو�ساع 

الطبية  املرافق  من  واال�ستفادة  العالج  اىل  تهدف 

�سياحة  فقط  ولي�س  ال�سياحية،  العالجية  واالأماكن 

اال�ستجمام. وو�سع املوؤمتر خطة لتاأ�سي�س جمموعة 

عمل اإقليمية تعنى بتطوير ال�سياحة العالجية.

اأبوظبي

اجتماع حلماية الطيور

اجلارحة املهاجرة

�سارك مندوبون من 50 دولة ومن �سكرتارية اتفاقية 

يف  املهاجرة  االأنواع  على  للمحافظة  املتحدة  االأمم 

التفاهم  مذكرة  على  املوقعة  للدول  االأول  االجتماع 

حول حماية الطيور اجلارحة املهاجرة الذي عقد يف 

اأبوظبي.

الذي  احلر،  بال�سقر  اخلا�س  العمل  فريق  ويعكف 

مت ت�سكيله عام 2012، على اإعداد خطة عمل عاملية 

باالنقرا�س  مهددًا  امل�سنف  الطائر  هذا  حلماية 

الدويل  لالحتاد  التابعة  احلمراء  القائمة  �سمن 

.)IUCN( حلماية الطبيعة

تواجهها  التي  املخاطر  اأهم  الب�سرية  املخاطر  وتعترب 

الطيور اجلارحة اليوم، خ�سو�سًا تدمري املوائل من 

وم�ساريع  ال�سناعية  واالأن�سطة  امل�ساكن  بناء  اأجل 

وهي  املكثفة،  الزراعية  وامل�ساريع  التحتية  البنية 

اأعداد الفرائ�س.  اإىل انخفا�س كبري يف  اأي�سًا  توؤدي 

والت�سوي�س  باملبيدات  والت�سمم  ال�سيد  ي�ساهم  كما 

على االأع�سا�س يف نفوق الطيور اجلارحة.

الريا�س

تعاون �شعودي اأملاين 
للطاقة املتجددة

وقعت مدينة امللك عبداللـه للطاقة الذرية واملتجددة 

الأنظمة  االأملاين  فرانهوفر  معهد  مع  تعاون  مذكرة 

يدعم  مبا  والتطوير  االأبحاث  يف  للتعاون  الطاقة، 

تنفيذ برامج الطاقة املتجددة �سمن الروؤية الوطنية 

للطاقة امل�ستدامة يف ال�سعودية.



الآن اأ�سبح با�ستطاعتك حتميل الن�سخة الإلكرتونية املجانية ملجلة

على جهـاز iPad اأو الكمبيوتر

حّمل برنامج iMagaleh  املجـاين من:

)Apple store( على الكمبيوتراأومتجر اأبل

ثم ادخل اإىل مكتبة نيل وفرات  www.nwf.com  وا�سرتك مبجلتك

�سيتم حتميل املجلة مبا�سرة على جهازك الآي باد/ iPad  والكمبيوتر بعد حتميل 

التطبيق والإ�سرتاك باملجلة

malakh@nwf.com  يف حال وجود اأي ا�ستف�سار الرجاء مرا�سلتنا على



لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚10 ل.ل.

خارج لبنان: 10 دوالرات

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚12 ل.ل.

خارج لبنان: 12 دوالرًا

لبنان: 000‚8 ل.ل.

خارج لبنان: 8 دوالرات

لبنان: 000‚15 ل.ل.

خارج لبنان: 15 دوالرًا

العنوان 	 اال�سم	

الهاتف 	 	�سندوق	الربيد	 	البلد	 الرمز	الربيدي	 املدينة	

اأرجــو تزويــدي باملن�شــورات التاليــة:

املجموع ال�سعر	االفرادي	 عدد	الن�سخ	 	 	 ا�سم	الكتاب	

ح�شــم ٢٠٪ لأع�شــاء »منتــدى البيئــة والتنميــة«

املجمـوع العـام 	 	 رقم	بطاقة	الع�سوية	يف	منتدى	البيئة	والتنمية	

}		نقدًا				}					اأرفق	لكم	�سيكًا	م�سرفيًا	باملبلغ	

}		بوا�سطة	بطاقة	االئتمان:

التوقيع التاريخ	

Card # Expiry Date  Visa    Master Card    Amex 

)+٩٦١(  ١ ـ   ٣٢١٩٠٠ بالفاك�س:  ار�سالها  ميكن  كما  لبنان.    ،١١٠٣   ٢٠٤٠ بــروت،   ،١١٣ ـ   ٥٤٧٤ �ــس.ب.  والتنميـة«  »البيئـة  جملـة  اإىل  الق�سيمـة  تر�سـل 

جميع الأ�شعار ت�شمل اأجور الربيـد

ق�شيمــة طلـــب من�شــورات هللا

لبنان: 000‚15 ل.ل.    خارج لبنان: 15 دوالرًا

عربــي بلــد  اأي  يف  اخلــا�ص  عنوانــك  اىل  بالربيــد  البيئيــة  واملعلومات  الق�شايا  مكتبــة 



جمّلـة متجددة لع�صر جديد

جملة تتكلم لغـة الع�ضر وتتوجـه اىل ق�رئ ذكي متطـّلب ل يقبل ب�أقل من الأف�ضـل  

وب�لتع�ون مع �ضحف عربية رائدة و�ضبكة وا�ضعة من املرا�ضلني والكّت�ب

حتّول الهّم البيئي اىل اهتم�م يومي

مع                         اكت�ضف اأ�ضرار الع�مل مبنظ�ر بيئي

العربية املكتب�ت  يف  �ضهر  كل  مطلع 

�ص.ب ٥٤٧٤ ـ ١١٣ بريوت ٢٠٤٠ ـ ١١٠٣، لبنان

www.mectat.com.lb   )+هاتف: ٣٢١٨٠٠ ـ ١ )٩٦١+(، فاك�ص: ٣٢١٩٠٠ ـ ١ )٩٦١

النهـــار )لبنــ�ن(

احليـــاة )دوليــة(

الأهرام )م�ضـر(

ال�صـــرق )قطــر( 

اخلليج )الم�رات العربية املتحدة(

الو�صـط )البحريــن(

القبـــ�س )الكويــت(

الوطن )�ضلطنة عمـ�ن(

الد�صتـــور )الردن(

املغربية )املغـرب(

ال�صبـاح )تون�س(

الزمان )العراق(

دايلي �صتـــار )لبنــ�ن(

تلفزيون امل�ضتقبل )ف�ض�ئي(

اإذاعة مونت كارلو الدولية )ب�ري�س(



Lasting commitment
Constant innovation
Endless possibilities
For decades, the Cristal family of companies has invested in the future of titanium. 
We develop cutting-edge products and technologies that unleash titanium’s potential 
to provide great opportunities and safe environments for our communities. We are 
now making our commitment to a cleaner and brighter world clearer by bringing all 
our businesses under one name, Cristal.

www.cristal.com
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