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هذا الشهر
�شعار  للحياة«  طاقة  الكوكب،  »اإطعام 

الذي   »2015 »اإك�شبو  العالمي  المعر�ض 

وهو  اأ�شهر.  �شتة  طوال  ميالنو  ت�شت�شيفه 

ولقاءات  عرو�ض  في  دولة   145 يجمع 

الحق  ل�شمان  م�شتقبلية  وا�شتراتيجيات 

�شكان  لجميع  وكاف  واآمن  �شحي  غذاء  في 

الحدث  »البيئة والتنمية« تواكب هذا  العالم. 

اأهم تحديات القرن.  اأحد  الدولي الذي يتناول 

وفي هذا المجال اأي�شاً مقال عن اأهم الخيارات 

الدكتور حافظ  العالمية، كتبه  الغذاء  اأ�شعار  العربية في مواجهة تقلبات 

غانم، نائب رئي�ض البنك الدولي لمنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا. 

في  »وورلدوات�ض«  معهد  في  باحثة  كتبته  الذي  الغالف،  مو�شوع  اأما 

المعدلة  المحا�شيل  عن  والأرقام  المعلومات  اأحدث  فيعر�ض  وا�شنطن، 

الوحيدة  الو�شيلة  اأنها  التي تحتكرها  الكبرى  ال�شركات  تزعم  التي  وراثيًا 

تمت  التي  المحا�شيل  هذه  لكن  واحتراراً.  �شكانًا  يزداد  عالم  لإطعام 

والجفاف  والمبيدات  الح�شرات  مقاومة  مثل  �شفات  لتكت�شب  هند�شتها 

في  ت�شّب  اأنها  كما  النطاق،  غام�شة  زالت  ما  بيئية  محاذير  على  تنطوي 

اآخر  المقابل، مقال  المزارعين على ح�شاب �شغارهم. وفي  كبار  م�شلحة 

عن الب�شمة الغذائية والطعام ال�شائع تلفًا واإهداراً، الذي ي�شكل ثلث اإنتاج 

العالم من الغذاء ويكفي لإ�شباع جياع العالم البالغ عددهم نحو 900 مليون 

�شخ�ض. ويتعرف القارئ عبر �شفحات المجلة على ق�شايا بيئية وم�شاريع 

ال�شتهالك في قطاعات  كفاءة  لرفع  بلدان عربية، من خطط  اإنمائية في 

الطاقة،  لكفاءة  ال�شعودي  المركز  ينفذها  والمباني  والنقل  ال�شناعة 

حماية  �شبل  اإلى  غزة،  قطاع  في  البحر  مياه  لتحلية  محطات  اإن�شاء  اإلى 

الب�شائع  من  الم�شتهلك  وحماية  المناخ،  تغير  يهدده  الذي  المغرب  اأرز 

المغ�شو�شة التي تكت�شح الأ�شواق العربية. ومن العالم ق�ش�ض نجاح، مثل 

ا�شتراتيجية غيانا الرائدة لحماية غاباتها وتاأمين معي�شة قبائلها وتنفيذ 

اأما  المناخي.  للتمويل  النروج  من  بمنحة  م�شتدامة،  اإنمائية  م�شاريع 

ر في�شيء على التجارة الدولية الممنوعة بالأحياء  »كتاب الطبيعة« الم�شوَّ

البرية، كما ياأخذ القارئ في رحلة 470 كيلومتراً من الم�شي في الطبيعة 

الخالبة على دروب لبنان الجبلية. وفي العدد لقطات من الأحداث الدولية 

والإقليمية التي �شارك فيها المنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( موؤخراً، 

وجدول اأعمال الموؤتمر ال�شنوي للمنتدى حول ال�شتهالك الم�شتدام، الذي 

�شيعقد في بيروت من 16 اإلى 17 ت�شرين الثاني )نوفمبر(.

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

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

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

العو�شي )الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية،  د. حممد الع�شري 

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

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

جلنـة املوارد، اأدوني�س ن�شر )لبنان / المارات( م�شوؤول ال�شوؤون 

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

 / )لبنان  �شمعان  م��ارون  )البحرين(،  حمزه  ريا�س  د. 

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

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

خالد الرتكي )ال�شعودية(، د. عدنان �شهاب الدين )الكويت(، 

خالد الإيراين )الأردن(

غري  �إقليمية  منظمة  )�أفد(  و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �ملنتدى 

حكومية ال تتوخى �لربح، مقّرها بريوت. تقوم على �لع�ضوية 

هو  للمنتدى  �لرئي�ضي  �ملنتج  دولية.  منظمة  ب�ضفة  وتتمتع 

تقرير �ضنوي عن حال �لبيئة �لعربية، يتابع �لتطور�ت ويقرتح 

مبادر�ت  ومن  �لبيئية.  �مل�ضاكل  ملعاجلة  و�ضيا�ضات  تد�بري 

و�د�رة  �الأعمال،  لقطاع  �لبيئية  �مل�ضوؤولية  برنامج  �ملنتدى 

�لطاقة و�ملياه، وبناء قدر�ت هيئات �ملجتمع �الأهلي، و�لتوعية 

يف  مر�قب  ع�ضو  ب�ضفة  �ملنتدى  يتمتع  �لبيئية.  و�لرتبية 

و�لهيئة  �لعربية  �لدول  وجامعة  للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 

�ملنظمات  من  وكثري  �ملناخ  بتغري  �ملعنية  �لدولية  �حلكومية 

للدر��ضات  عربي  مركز  وكاأبرز  �الأخرى.  و�لدولية  �الإقليمية 

يف  رئي�ضيًا  دورً�  �ملنتدى  يلعب  �لبيئية،  �ل�ضيا�ضات  و�ضنع 

و�ملنظمات  للحكومات  �مل�ضورة  ويقدم  �لدولية  �ملفاو�ضات 

و�القت�ضاد  �ملناخ  تغري  �تفاقات  جماالت  يف  خا�ضة  �القليمية، 

�الأخ�ضر و�لتنمية �مل�ضتد�مة.

أهداف »أفد«
يف �لبلد�ن �لعربية  البيئة والتنمية  املهتمني ب�شوؤون  جمع 

و�ضع  يف  و�مل�ضاعدة  و�لوطنية  �الإقليميـة  �مل�ضاكـل  ملناق�ضـة 

�ل�ضيا�ضات �ملالئمة من �أجل �لت�ضدي للتحديات.

و�ال�ضتخد�م  �لبيئة  حماية  على  العربية  املجتمعات  ت�شجيع 

�لر�ضيد للمو�رد �لطبيعية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، 

�لقر�ر  و�ضانعي  �ملخططني  بني  �الإيجابي  �لتفاعل  عرب 

وغريهم  �الإعــالم  وو�ضائل  �ملدين  و�ملجتمع  �الأعمال  ورجال 

�ضنع  يف  و�مل�ضاهمة  و�لتنمية،  �لبيئة  ب�ضوؤون  �ملهتمني  من 

�ل�ضيا�ضات �لبيئية �ملالئمة.

�لبيئية  �لرتبية  دور  دعم  طريق  عن  البيئي  الوعي  ن�شر 

يف  �لنا�ضطة  �حلكوميـة  غري  و�ملنظمـات  �لبيئي  و�الإعـالم 

جمـال �لبيئة.

www.afedonline.org

التنمية املستدامة 
ونظرية املؤامرة

�لتاريخ  �أحلم، ثم قر�أت  �أين ال  نظرت حويل متاأماًل يف �لوجوه الأتاأكد من 
�ملطبوع على �للوحة خلف �ملنرب الأحتقق �أن �ل�ضنة هي 2015، ومل نعد 50 عامًا 

»متويل  مببد�أ  �لقبول  من  �لعربية  �لدول  يحّذر  كان  فاملتحدث  �لور�ء.  �ىل 

�لنامية،  �لدول  على  موؤ�مرة  هذه  �أن  �ضارحًا  و�أ�ضاف  �مل�ضتد�مة«.  �لتنمية 

و�لعرب من بينها، الأن �لقبول باال�ضتد�مة يعني تاأخري عجلة �لتنمية باإعطاء 

وزن لالعتبار�ت �لبيئية، وهذ� وفق �ملتحدث ميثل رفاهية ال ميكننا حتملها. 

فاملطلوب، بر�أيه، متويل �لتنمية بال �ضروط، �أكانت م�ضتد�مة �أم ال. �ملكان كان 

�ملنامة عا�ضمة �لبحرين، و�ملنا�ضبة كانت موؤمترً� �قليميًا عقدته �الأمم �ملتحدة 

�لتي  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  لقمة  ��ضتعد�دً�  موحد  عربي  موقف  لتطوير 

تعقد يف نيويورك يف �أيلول )�ضبتمرب( �ملقبل. �أما �جلل�ضة فكانت خم�ض�ضة 

)يوليو(،  متوز  يف  �أبابا  �أدي�س  يف  يعقد  دوري  الجتماع  عربية  خطة  الإعد�د 

مو�ضوعه بالتحديد متويل �لتنمية �مل�ضتد�مة. و�لالفت �أن �خلطيب �ملفّوه كان 

�أحد �ملفاو�ضني �لعرب يف مقر �ملنظمة �لدولية يف نيويورك.

�أكن  مل  �إذ  �لور�ء،  �ىل  طويلة  عقودً�  بي  عاد  �لزمن  �أن  للحظات  �إيل  خّيل 

ح�ضاب  على  �ملتوح�ضة  بالتنمية  يطالب  من  �ليوم  بيننا  ز�ل  ما  �أنه  �أتوقع 

دعامة  ت�ضكل  �ملتجددة،  مبو�ردها  �ل�ضليمة،  فالبيئة  �لطبيعية.  �ملو�رد  هدر 

على  �لتنمية  �ىل  يدعو  ومن  لال�ضتمر�ر.  �لقابلة  �لتنمية  ووقود  �القت�ضاد 

ح�ضاب �لبيئة هو كمن يقتل �لدجاجة �لتي تبي�س ذهبًا طمعًا باحل�ضول على 

كل ما يف �أح�ضائها دفعة و�حدة، فيخ�ضر �لدجاجة و�لذهب معًا.

فهل  �ل�ضحيح.  �الجتاه  يف  �لتقدم  لتمنع  تتو��ضل  �ملوؤ�مرة  نظرية  �إنها 

هدر  من  خففو�  �إذ�  مل�ضاحلها  وخد�مًا  �لكربى  للدول  تابعني  �لعرب  يكون 

بتنقية  �ملو�طنني،  على  مبا�ضرة  بفائدة  �أواًل  هذ�  يعود  �أال  مثاًل؟  و�لوقود  �ملياه 

�لهو�ء من �لغاز�ت �ل�ضامة �ملنبعثة من �ملحركات �لبالية غري �لكفوءة، وبالتايل 

تخفي�س فاتورة �ال�ضت�ضفاء؟ وهل نكون عمالء لالأجنبي �أم ن�ضتفيد نحن �أواًل 

حني نعمل على تر�ضيد ��ضتخد�م �لكهرباء و�ملياه و�ملو�رد عامة، لنح�ضل على 

ناجت �أكرب با�ضتخد�م مو�د �أقل؟

�لنتيجة �حلتمية لال�ضتمر�ر على هذ� 

�ملنو�ل هي خ�ضارة �لفر�س و�النتقال 

�أخرى. الأن �لذهاب  من كارثة �ىل 

مو�ضوعه  دويل  �جتماع  �ىل 

�مل�ضتد�مة«  �لتنمية  »متويل 

�لتنمية  تعار�س  بنظريات 

يعني  نف�ضها،  �مل�ضتد�مة 

فقط �النعز�ل و�خلروج على 

بالتغريد  �لدولية  �مل�ضاعي 

خارج منطق �لتاريخ. �لتنمية 

ح�ضيلة  كانت  �مل�ضتد�مة 

من  عقودً�  تطلب  تطّور 

حاًل  وفرت  فهي  �لزمن. 

�الندفاع  بني  و�قعيًا 

�القت�ضادية  �لتنمية  نحو 

بال  �ملو�رد  ت�ضتنزف  �لتي 

�لبيئية  و�لنظريات  حدود، 
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جملة عربية ت�شدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بنورها،  ف  و�لتن�ضّ �لطبيعة  بعطر  �ال�ضتحمام  على  تقوم  �لتي  �لرومنطيقية 

ر�ف�ضة كل تكنولوجيا �ضناعية.

�لبيئية  �العتبار�ت  بني  �لتو�زن  على  تقوم  �لتي  هذه،  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

و�القت�ضادية و�الجتماعية، �أ�ضبحت �ضرعة عاملية، ومل ن�ضمع �عرت��ضًا عليها 

�الأخرية  �ل�ضنو�ت  من  كبريً�  جزءً�  ق�ضيت  �أنني  �أعرتف  لكنني  عقود.  منذ 

فبع�ضهم  �الأخ�ضر«.  »�القت�ضاد  باعتماد  �لعرب  �لقر�ر  �أ�ضحاب  �قناع  �أحاول 

ظن �أن �اللتز�م بادخال �العتبار�ت �لبيئية يف �لرب�مج �القت�ضادية، �أكان يف 

�أو  �أو �ملدن و�ملباين  �أو �لنقل و�ملو��ضالت  �أو �ل�ضناعة  �أو �لزر�عة  �أو �لطاقة  �ملياه 

�إد�رة �لنفايات �أو �ل�ضياحة، موؤ�مرة �أخرى لعرقلة عجلة �لتقدم. وكاأن »عقدة 

�الإقليمية  �الجتماعات  يف  �ضمعنا  ولطاملا  �لعربي.  �لعقل  ت�ضكن  �ال�ضطهاد« 

هذ�  وو�ضل  له.  حمددً�  تعريف  وال  و��ضح  غري  �الأخ�ضر  �القت�ضاد  مفهوم  �أن 

�لنامية  �لبلد�ن  على  �لتز�مات  لفر�س  باخلدعة  �لبع�س  من  و�ضفه  حد  �ىل 

بخف�س �النبعاثات �لكربونية، بعد �لف�ضل بفر�ضها يف مفاو�ضات تغري �ملناخ. 

�ليوم  �لعرب  �لقر�ر  �أ�ضحاب  معظم  لدى  قبول  هناك  �أ�ضبح  �حلظ،  وحل�ضن 

بحيث  �مل�ضتد�مة،  للتنمية  �لتنفيذية  �الآلية  �إال  هو  ما  �الأخ�ضر  �القت�ضاد  باأن 

�لر�أ�ضمال �القت�ضادي خلدمة نوعية �حلياة ولي�س للق�ضاء على  تكون تنمية 

�لر�أ�ضمال �لطبيعي.

�جتماع  يف  �أ�ضمع  �أن  �لنقا�ضات  من  �ل�ضنني  هذه  كل  بعد  �أت�ضور  �أكن  مل 

عربي برعاية دولية من يرف�س �لتنمية �مل�ضتد�مة ويدعو �ىل متويل �لتنمية 

من دون �عتبار�ت بيئية. من �ل�ضروري �لت�ضدي ملثل هذه �ملو�قف ملنعها من 

�لت�ضوي�س على �ل�ضوت �لعربي يف �لقمة �لعاملية الأهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة. 

�لعامل  دول  ور�ء  تختبئ  باأن  لل�ضني  كهذه  مو�قف  عن  �ل�ضكوت  �ضمح  وقد 

لتحقيق  �لعربية،  �لدول  جميع  بينها  ومن  �لـ٧٧،  مبجموعة  �ملعروفة  �لثالث، 

م�ضاحلها �خلا�ضة، �أكان يف مفاو�ضات �لتنمية �أو تغري �ملناخ. فال�ضني ت�ضّر 

و�ل�ضود�ن،  و�أوغند�  بنغالدي�س  مثل  دول  مع  و�حدة  جمموعة  يف  تكون  �أن 

�ملنتدى  دعا  وقد  �القت�ضادي.  حجمها  مع  تتنا�ضب  ب�ضروط  �اللتز�م  لتتجنب 

�لعربي للبيئة و�لتنمية تكر�رً� �إىل �عتماد ثالثة م�ضار�ت يف مفاو�ضات تغري 

�ملناخ، بحيث يتم فر�س �لتز�مات فورية على �لدول �ل�ضناعية �ملتقدمة، بينما 

تلتزم �ل�ضني ورو�ضيا و�لرب�زيل وكوريا �جلنوبية وغريها من دول �القت�ضاد�ت 

�لنا�ضئة باأهد�ف ثابتة بعد فرتة �ضماح متو�ضطة ال تتجاوز 5 �ضنو�ت، يف حني 

�لبلد�ن  بينها  ومن  �لنامية،  �لبلد�ن  تعطى 

 15 �ىل  ت�ضل  �ضماح  فرتة  �لعربية، 

�ضنة، مقرونة بدعم مالئم وحو�فز.

ل�ضنة  �لثاين  �لن�ضف  يحمل 

على  حا�ضمة  حمطات   2015

�الإمنائي  �لتعاون  م�ضتوى 

�أهد�ف  حتديد  من  �لدويل، 

�لتنمية �مل�ضتد�مة �إىل �اللتز�م 

تغري  ملو�جهة  عملية  بخطط 

�لدفاع  �لعرب  على  �ملناخ. 

كمجموعة،  م�ضاحلهم  عن 

مبعزل  �مل�ضتقبل  ال�ضت�ضر�ف 

وعقدة  �ملوؤ�مرة  نظرية  عن 

�ال�ضطهاد.

جنيب �شعب

nsaab@afedonline.org
www.najibsaab.com
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رسائل

اقتصاد أخضر
ملصر والعرب

طبيعة لبنان بعين يابانية

البرية األخيرة يف اإلمارات

طلبات الصغار من الكبار

�سفير  �أوت�سوكا  �سيت�سي  مقال  في  �لالفت 

لي�س  مار�س(   / �آذ�ر  )عدد  لبنان  في  �ليابان 

بل  �لبيئية،  �لأو�ساع  على  �طالعه  �سعة  فقط 

تحديد  على  وقدرته  �للبنانية  بالطبيعة  �سغفه 

خ�سو�سًا  �لعالجات،  وو�سف  �لخلل  مكامن 

ت�سجيرها  و�إعادة  �لحر�ئق  من  �لغابات  حماية 

في  �سائدً�  كان  �لذي  »�لحمى«  نهج  و�عتماد 

�لقدم.

ليت �لم�سوؤولين يقر�أون هذ� �لمقال.

�ضامي القا�ضي

عاليه، لبنان

�ل�سديقة  �لتنمية  م�ساريع  �أن  �سمعنا  لطالما 

لكن  �لقت�سادي.  �لنمو  عجلة  تكبح  للبيئة 

�لم�سرية  �لحكومة  �أعلنتها  �لتي  �لدر��سة 

�لمياه  قطاعات  تخ�سير  جدوى  حول  موؤخرً� 

�لتحول  �أن  بينت  و�لنفايات  و�لزر�عة  و�لطاقة 

ويعزز  وينّوعه  �لقت�ساد  وين�سط  جديدة  وظائف  يخلق  �لأخ�سر  �لقت�ساد  �لى 

�ل�سادر�ت و�لقدرة �لتناف�سية ويحقق مزيدً� من �لعد�لة �لجتماعية. 

بمقال  �لريادية  �لدر��سة  هذه  على  �أ�ساءت  �لتي  و�لتنمية«  »�لبيئة  لمجلة  �سكرً� 

رئي�سي )عدد �أيار / مايو 2015(، ع�سى �أن تو�سع مو�سع �لتنفيذ قريبًا فت�ساهم في 

نه�سة بلدنا، و�أن تكّر �ل�سبحة فتجري كل حكومة عربية در��سة تقييمية لجدوى 

�لتحول �إلى �قت�ساد �أخ�سر وت�سرع في هذ� �لتحول.

�ضالم يو�ضف

الإ�صكندرية، م�صر

قراأت في »البيئة والتنمية« )عدد اأيار / مايو 2015( عن �ضل�ضلة 

اأفالم وثائقية يتم اإنتاجها حول البيئة البرية والبحرية في الإمارات. 

العلمية  والمعلومات  الفطرية  الحياة  �ضتربط  اأنها  واأعجبني 

م�ضكورة  بادرة  اإنها  المحليين.  ال�ضكان  ومعارف  البدو  بق�ض�ص 

اأنا  الوثائقية.  الأفالم  هذه  اإنتاج  ترعى  التي  الإمارات  طيران  من 

مع  م�ضاهدتها  بانتظار  و�ضاأكون  الطبيعية،  العلوم  مادة  اأدّر�ص 

طالبي في خريف 2016، كما ذكرتم، على قناة »دي�ضكفري«.

األين يو�ضف

دبي، الإمارات

مقال  طرحه  �لبيئية  �لإر�ساد�ت  في  جديد  نهج  )مايو(  �أيار  عدد  في  �أعجبنـي 

»�أيها �ل�سغار �طلبو� من �لكبار«. فبدل �أن يوجه �لأهـل �لأبناء، �نعك�س �لو�سع. 

من  يطلبون  �ل�سغار  فبات  ثمارها،  توؤتي  �أخـذت  �لمد�ر�س  في  �لبيئيـة  �لتوعيـة 

في  �لقت�ساد  مثل  �لبيئة،  على  تحافظ  و�سلوكيات  ممار�سات  �نتهاج  �أهاليهم 

��ستهالك �لمياه و�لطاقة. كيف ل وهم عماد �لم�ستقبل.

ديانا الغزاوي

ان، الأردن
ّ
عم

)»البيئة  �ضالمة  ريا�ص  المركزي  لبنان  م�ضرف  حاكم  مع  المقابلة 

اآخر لهذه الموؤ�ض�ضة  اأيار / مايو 2015( بينت وجهًا  والتنمية« عدد 

كفاءة  م�ضاريع  بدعمه  بيئيًا،  وجهًا  لبنان  لم�ضرف  راأينا  المالية. 

الطاقة والطاقة المتجددة وت�ضجيع الم�ضارف اللبنانية على التمويل 

الأخ�ضر. هذا وجه ح�ضاري تقدمي واعد للم�ضرف ولقت�ضاد لبنان.

طالل هرمو�ص

�صيدا، لبنان

الوجه األخضر ملصرف لبنان

لألرياف حاجات
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صيادو مالطا
يتحّدون أوروبا 

األغذية العضوية
فورة في األردن 

ثورة في الجزائر
على الغاز الصخري

هدية العدد
الخضراء  الجريدة 

اقتصاد أخضر
لربيع عربي حقيقي؟

تخضير االقتصاد املصري يوفر 2.4 بليون دوالر سنويًا 
ويخلق 8 ماليين وظيفة

 رياض سالمة
حاكم مصرف لبنان:

 االستدامة البيئية
 في صميم عملياتنا

مقابلة

على  �لمعتمدة  �لأريـــــاف  ــه  ــو�ج ت

�لزر�عة  في  للمياه  �لجوفي  �لمخزون 

عدم  ظـل  في  �لم�سكالت،  من  �لعديد 

�لدولة  من  و��سحة  �سيا�سـة  ــود  وج

تــزود  �لــتــي  هــي  �أنــهــا  مــع  تجاهها، 

و�لفو�كه  �لخ�سر  من  بحاجاتها  �لمدن 

�لمائيـة  فالمو�رد  وغيرهـا.   و�لألبان 

تتملح  و�لتربة  ت�ستنزف  �لجوفيـة 

�لريفي  �لمو�طن  ــة  در�ي عدم  نتيجة 

وغياب �لإر�ساد.

لتوعية  �سروري  �لــزر�عــي  �لإر�ــســاد 

�لمقت�سد  �لــري  ــول  ح �لمز�رعين 

�لأ�سمدة  ��ستخد�م  وكيفية  بالماء، 

لكل  �لمنا�سبة  و�لجرعات  �لكيميائية 

�لمبيد�ت  ع�سو�ئية  و�سبط  مح�سول، 

عنها  �ل�ستغناء  و�إمكانية  �لكيميائية 

ر�سيدة  ممار�سات  عبر  جزئيًا  ولــو 

وتقنيات مالئمة.

ب�سكان  �لهتمام  تتطلب  �ل�سرورة 

�لأريــــــاف وتــحــ�ــســيــن �أو�ــســاعــهــم 

على  لت�سجيعهم  م�ستو�هم،  ــع  ورف

�لدولة  على  ذلك  ولتحقيق  �ل�ستقر�ر. 

�لمتنوعة  �لخدمية  �لمر�فق  توفير 

�لزر�عي،  و�لإر�ساد  �لتدريب  ومر�كز 

وت�سويق �لإنتاج، و�لت�سجيع على �إقامة 

كتربيـة  تنمويـة،  �قت�سادية  م�ساريـع 

و�قامة  و�لنحل  ــن  ــدو�ج و�ل �لأغــنــام 

م�سانع للتمـور  و�لع�سل و�لألبان.

اأحمد محمد بازامة

جالو، ليبيا
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المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015

 االستهالك
المستدام
كيف يساهم

تبديل العادات االستهالكية 
في رعاية البيئة؟

المياه الغذاء الطاقة

ال�سريك الر�سمي

Official Partner
ال�سركاء االعالميون المنظمات المتعاونة

Islamic Development Bankموؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

Kuwait Fund for Arab
Economic Development



ريما خلف

االأمينة التنفيذية 

االإ�سكوا

بع�ض �لمتحدثين في م�ؤتمر »�أفد« 2015

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

Phoenicia Intercontinental Hotel, Beirut
16-17 November 2015

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

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

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

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

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

بمشاركة عدد كبير من أبرز الخبراء وصانعي القرار.

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

16 ـ 17 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2015

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

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

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

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

برنامج االأمم املتحدة للبيئة.

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

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

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

جامعة اخلليج العربي، البحرين.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د. عبد�لكريم �صادق

كبير الم�ست�سارين االقت�ساديين 

ال�سندوق الكويتي للتنمية

رز�ن �لمبارك

االأمينة العامة

هيئة البيئة  ـ  اأبوظبي

د. �صتيفن �صت�ن

رئي�س فرع االقت�ساد والتجارة

برنامج االأمم المتحدة للبيئة، جنيف

د. نهال ح�ال

عميدة كلية العلوم الزراعية والغذائية 

الجامعة االأميركية في بيروت

د. محمد �لع�صري

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

التنفيذي ال�سابق،  مرفق البيئة العالمي 

د. ك�زيم� ال�صيريني�ال

االأمين العام، المركز الدولي المتو�سطي 

CIHEAM  ،للدرا�سات الزراعية

د. وليد �لزباري

مدير برنامج اإدارة المياه 

جامعة الخليج العربي، البحرين

طاهر دياب

مدير اال�ستراتيجية والتخطيط 

المجل�س االأعلى للطاقة في دبي

د. �بر�هيم عبد�لجليل

مدير برنامج الطاقة  وتغير المناخ، اأفد 

اأ�ستاذ زائر، جامعة الخليج العربي

د. عبد�ل�صالم ولد �أحمد

المدير العام الم�ساعد والممثل االإقليمي 

منظمة االأغذية والزراعة  )فاو(

االستهالك 
المستدام
كيف يساهم

تبديل العادات االستهالكية 
في رعاية البيئة؟

المياه الغذاء الطاقة

د. عدنان �صهاب �لدين

المدير العام

موؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
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المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

االستهالك المستدام

09:00 ـ 10:00

10:00 ـ 11:00

11:00 ـ 11:30

11:30 ـ 12:30

12:30 ـ 13:00

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

14:30 ـ 15:30

15:30 ـ 16:00

11:00 ـ 11:30

11:30 ـ 12:30

12:30 ـ 13:00

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

13:00 ـ 14:30

14:30 ـ 15:00

15:00 ـ 16:30

16:30 ـ 17:00

    الت�سجيل

  حفل االفتتاح

ـ    فيلم وثائقي: ا�ستهالك امل�ستقبل

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

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

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

اجلل�سة 1

البيئة واال�ستدامة والراأي العام العربي

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

ـ   د. خالد فهمي, وزير �لبيئة، م�رص، د. طاهر ال�سخ�سري, وزير �لبيئة، �لأردن،  د. عبدالرحمن 

بدمنتان,   بادي  �لكويت،   �لبحرية،  �لبيئة  حلماية  �لإقليمية  للمنظمة  �لتنفيذي  �لأمني  العو�سي, 

�لرئي�س �لتنفيذي »�أكو�باور«، �ل�سعودية

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 2

اأمناط ا�ستهالك الغذاء واملاء: كيف توؤثر على البيئة

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

�لقت�سادية �لعربية

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

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

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

ـ  د. كامل عبداللـه, �لرئي�س �لتنفيذي، »�إك�سيد« لل�سناعة �لغذ�ئية، �أبوظبي 

نقا�س 

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 1: قاعة بيبلو�س 

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

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

CIHEAM  لزر�عية �ملتقدمة�

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

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

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

�لقد�س �لك�سليك، لبنان

اجلل�سة املتزامنة 2:   قاعة بريتو�س 

منتدى قادة امل�ستقبل البيئيني: طالب �جلامعات �لعربية يناق�سون خيار�ت �ل�ستهالك �مل�ستد�م

اجلل�سة 3

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة:  التاأثري على اإدارة اال�ستهالك

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

يف تقرير »�أفد«

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

 ـ  �سعادة جميلة مطر, رئي�سة مديرية �لطاقة، جامعة �لدول �لعربية

ـ  اإبرو �سي�سكليورت, مدير �لت�سويق جرن�ل �لكرتيك 

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

اجلل�سة 4

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

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

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

ـ  لورا الكتريي, باحثة، مركز �أوك�سفورد لدر��سات �لطاقة )�لطاقة(

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

GIZ ـ  د. حمو العمراين, م�ست�سار �لتكيف مع تغري �ملناخ يف قطاع �ملياه يف منطقة �ل�رصق �لو�سط

نقا�س عام

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

اجلل�سة 5

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

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

ـ البنك اال�سالمي للتنمية

ـ الكازار كابيتال

ـ بنك البحر املتو�سط

ـ بنك عودة

اجلل�سة 6

 نحو موؤمتر االطراف 21: مكافحة تغري املناخ من خالل تغيري

اأمناط اال�ستهالك واالنتاج

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

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

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

ـ د. كليمن�س براي�سنغر, زميل باحث، �ملعهد �لدويل لبحوث �ل�سيا�سات �لغذ�ئية IFPRI، و��سنطن

ا�سرتاحة قهوة وتوا�سل

اجلل�سة 7 

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

جل�سة بالتعاون مع »االإ�سكوا« 

مديرة اجلل�سة: روال جمدالين, مديرة �سعبة �لتنمية �مل�ستد�مة و�لإنتاجية يف �لإ�سكو�

ـ  ح�سني اأباظة, م�ست�سار وزير �لبيئة يف م�رص، مدير برنامج �لقت�ساد �لأخ�رص، �أفد

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

نقا�س عام

غداء وجل�سات متزامنة

اجلل�سة املتزامنة 3: قاعة بيبلو�س 

امل�ساريع املبتكرة لنمط حياة م�ستدام

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

التابع لربنامج االأمم املتحدة للبيئة

و�لإنتاج  لال�ستهالك  �لإقليمي  �لأن�سطة  مركز  مدير  فيالمور,   دي  انريكي  اجلل�سة:  مدير 

 SCP/RAC مل�ستد�مني�

اجلل�سة املتزامنة 4: قاعة بريتو�س 

GEO6 تقرير توقعات البيئة العاملية ال�ساد�س

مناق�سات ت�ساورية لربنامج االأمم املتحدة للبيئة

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

 اجلل�سة 8  

�سيا�سات اال�ستهالك امل�ستدام

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

من خالل �سيا�سات ونظم مالئمة

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

نقا�س ختامي وتو�سيات املوؤمتر

كلمة رئي�سية:

�سعادة رميا خلف, �لأمينة �لتنفيذية، �لإ�سكو�

08:00 ـ 09:00

09:00 ـ 10:00

10:00 ـ 11:00

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

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

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

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

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

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



Accommodation

Arrangements for accommodation, and visa if needed, 

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

expense. We strongly urge you to make your booking 

soonest in order to secure a room. Conference venue, 

Phoenicia Hotel, is a couple of minutes drive from the 

center of the capital and 15 minutes drive from Beirut - 

Rafiq Hariri International Airport.

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

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

Account name: Arab Forum for Environment and Development • Account Number: 326244
Bank name: Bank AUDI, Center Sofil, Charles Malek Avenue, Achrafieh, Beirut, Lebanon • Swift Code: AUDBLBBX

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

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

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

to AFED Secretariat:
Arab Forum for Environment & Development,

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

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

Personal information 

Name:

Position:

Company Name:

Address:

Telephone:

Fax:

E-mail:

INVOICE mailing address

Name:

Telephone:

Address:

City:

Country:

الإقامـــة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@afedonline.org :اأو على البريد الإلكتروني

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

معلومات �شخ�شية

ال�شم:

المن�شب:

ا�شم ال�شركة:

العنوان:

الهاتف:

الفاك�س:

البريد الإلكتروني:

عنوان اإر�شال الفاتورة

ال�شم:

الهاتف:

العنوان:

المدينة:

البلد:

ر�شوم الت�شجيل

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

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

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

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

ملحظة: ر�صم �لت�صجيل ي�صمل ح�ص�ر جميع �لجل�صات، �لح�ص�ل على �لتقارير

و�لمن�ص�ر�ت وجميع �لم��د �لمتعّلقة بالم�ؤتمر، �لغد�ء  و�ل�جبات �لخفيفة خالل

�ال�صتر�حات. ال ي�صمل ر�صم �لت�صجيل م�صاريف �ل�صفر و�الإقامة.

طريقة الدفع: التحويل على ح�شاب المنتدى:

�أو ب���صطة �صيك م�صرفي با�صم �لمنتدى �لعربي للبيئة و�لتنمية

�أو ب���صطة بطاقة �الئتمان

الرجاء الإ�شارة اإلى AFED Conference عند اإجراء الحجز

فندق فيني�شيا اإنتركونتيننتال، بيروت

و�صط �لمدينة

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

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

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
بيروت، 16 ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
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نوا حسِّ
خدمات الطاقة

تخفضوا 
االنبعاثات!

بقلم أشوك خوسال

بدائل التنمية

امل�ستقبل  نحو  بلدانها  احلكومات  غالبية  تقود 

وعلى  اخللفية.  الروؤية  مبراآة  فقط  م�سرت�سدة 

اال�ستهالكية  اأمناطنا  اأن  على  املتزايدة  العلمية  االأدلة  رغم 

واالإنتاجية توؤدي اإىل اختالل هائل يف نظم دعم احلياة على 

االأر�ض، خ�سو�سًا املناخ واملوارد احلية، فان زخم اقت�ساداتنا 

هذا  الإبطاء  معاهدات  على  الدول  وتتفاو�ض  باطراد.  يزداد 

دوا�سة  على  القدم  لكن  الذاتي،  التدمري  اإىل  املتهور  ال�سباق 

واأكرب  الفرامل.  دوا�سة  على  القدم  من  وطاأة  اأ�سد  الوقود 

امللوثني ما زالوا هم اأكرب املخالفني.

بني  اأي  والنتيجة،  ال�سبب  بني  الطويل  للوقت  ونظرًا 

الغالف  حرارة  درجات  يف  والتغري  الدفيئة  غازات  انبعاث 

اجلوي، �سوف يتبدل املناخ العاملي مهما �سارعت اقت�سادات 

وتدمريها  االأحفوري  للوقود  ا�ستهالكها  بتخفي�ض  العامل 

للغابات، فهناك تراث 150 عامًا من اال�ستهالك املبذر للطاقة 

واملواد. والكثري من هذا التغيري غري موؤات، بل هو �سار.

اأن  والديبلوما�سيني  والبيئيني  العلماء  على  بالطبع، 

يعملوا لياًل ونهارًا لتدارك هذا االأمر والتو�سل اإىل اتفاقيات 

لتغري  امل�ستقبلية  االأ�سباب  تقلل  وطنية  و�سيا�سات  عاملية 

اأبعد  طرقًا  ن�ستنبط  اأن  اأي�سًا  االآن  علينا  لكن  العاملي.  املناخ 

اأولئك  حاليًا  ين�سدها  التي  املتعجلة  املب�سطة  احللول  من 

الذين لهم م�سلحة يف ا�ستمرار الو�سع الراهن.

خ�سو�سًا  املعقدة،  الطبيعية  اأو  املجتمعية  امل�ساكل  ميزة 

اأن  هي  طويلة،  بفرتة  ال�سبب  بعد  اأثرها  ياأتي  التي  تلك 

احللول  بال�سرورة  لي�ست  املبتغاة  النتائج  تولد  التي  احللول 

بديهية  غري  تكون  قد  فعالية  االأكرث  واحللول  البديهية. 

اأنها تثري �سخرية اخلرباء. هذه هي احلال مع تغري  اإىل حد 

املقايي�ض  مع  من�سجمة  اال�ستجابات  تاأتي  حيث  املناخ، 

اأكانت  اجلوي،  الغالف  يف  ت�سببه  التي  للعمليات  الزمنية 

عقودًا اأم قرونًا.

نتائج  على  للح�سول  فوري  عمل  اىل  بحاجة  طبعًا  نحن 

وال�سركات  احلكومات  باأن  اجلمهور  اإقناع  اأجل  من  فورية، 

يعني  الكربون  من  طن  كل  اجتناب  والأن  فعاًل،  ت�ستجيب 

اإىل  بحاجة  نحن  ذلك،  من  واأهم  االأ�سى.  من  طن  اجتناب 

عمل فوري للح�سول على نتائج حقيقية يف املدى الطويل، 

التي يجب  الكربونية  اأكرب. واالنبعاثات  االأثر  حيث �سيكون 

�سبطها عاجاًل هي تلك التي �سينتجها االقت�ساد العاملي بعد 

دميوقراطية  اأكرث  حتمًا  �سيكون  عامل  يف  �سنة،  خم�سني 

وعدالة مما هو اليوم، حيث �سيكون لكل فرد احلق يف طلب 

م�ستوى اأعلى من اال�ستهالك الطاقوي.

�سنة  املناخ  حالة  �سيحددان  اللذان  االأ�سا�سيان  الرقمان 

الفردي  واال�ستهالك  العامل  �سكان  عدد  هما  مثاًل   2050

النمو  ومعدل  اأحفوري.  وقود  �سكل  يف  خ�سو�سًا  للطاقة، 

يرتبط  فهو  م�ستقاًل،  عاماًل  لي�ض  املجتمع  يف  ال�سكاين 

الأفراده.  املتوافرة  الطاقة  خدمات  مب�ستوى  وثيقًا  ارتباطًا 

التنمية  حالة  مع  قوية  عك�سية  عالقة  الب�سرية  وللخ�سوبة 

والفر�ض  املعي�سية  الظروف  ح�سنت  فكلما  االقت�سادية، 

موؤ�سر  اإن  عمومًا.  االأ�سرة  حجم  انخف�ض  للنا�ض  املتوافرة 

وهو  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  برنامج  لدى  الب�سرية  التنمية 

مقيا�ض جلودة احلياة مقبول على نطاق وا�سع، يرتبط اإىل 

حد كبري بتوافر خدمات الطاقة. وهكذا، فاإن حت�سني �سبل 

لتخفي�ض  ممتازة  و�سيلة  هو  الطاقة  خدمات  اىل  الو�سول 

هذا  ويف  املحددة.  ال�سببية  الروابط  تكن  مهما  اخل�سوبة، 

مع  الكفاءة،  من  مبزيد  الطاقة  ا�ستهالك  ينبغي  ال�سبيل، 

الو�سول اىل طاقة اأولية اإ�سافية عند ال�سرورة.

توفري  هو  املناخ  تغري  من  للحد  املطلوب  االأهم  التدخل 

خالل  من  معقول،  م�ستوى  على  للفقراء  الطاقة  خدمات 

حت�سني الكفاءة وا�ستعمال م�سادر الطاقة املتجددة والبدائل 

الطاقة  من  املزيد  تاأمني  خالل  من  فقط  ولي�ض  االأخرى، 

التقليدية. وهذا قد يجعل عدد �سكان العامل �سنة 2050 اأقل 

30 يف املئة من العدد املتوقع وهو نحو 10 باليني ن�سمة، ما 

ي�سفر عن انخفا�ض كبري يف االنبعاثات الكربونية.

قد ال يبدو االأمر بديهيًا، لكن الو�سيلة االأفعل لتخفي�ض 

هي  الطويل  املدى  يف  املناخ  على  الب�سري  الن�ساط  اأثر 

اخلدمات  ت�سريع  االأقل  على  اأو  الطاقة،  ا�ستخدام  ت�سريع 

اأي�سًا  يتطلب  وهذا  العامل.  فقراء  لدى  الطاقة،  تتيحها  التي 

■ تخفي�ض اال�ستهالك املهدر للطاقة لدى االأغنياء. 

اأ������س�����وك خ���و����س���ال رئ��ي�����ض 

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

 Development Alternatives
االحتاد  رئي�ض  وكان  الهند.  يف 

ورئي�ض  الطبيعة  حلماية  الدويل 

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

�سا�ساكاوا  جائزة  بينها  عاملية، 

الدولية  زاي��د  وج��ائ��زة  البيئية 

�سل�سلة  يكتب  وه�و  للبيئة.  

»البيئة  ب�مجلة  خا�س�ة  مقاالت 

والتنمية«. 
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بالحروف  معروفة  حركة  لنا  تقدمها  دع��وة  ه��ذه 

»فيمت«،  وُتنطق   VHEMT ا�سمها  تخت�سر  التي 

للب�سر«  الطوعي  االنقرا�ض  »حركة  اإلى  ترمز  وهي 

 .)Voluntary Human Extinction Movement(

وهي لي�ست منظمة اأهلية، بل يمكن اعتبارها توجهًا 

فكريًا يتبناه نفر من المهتمين ب�سوؤون الحياة على 

من  يكونوا  اأن  اأنف�سهم  عن  ينفون  االأر���ض،  �سطح 

من  اأو  االجتماعي،  النظام  واأع��داء  الب�سر  مبغ�سي 

اإلى وجوب �سبط  الداعي  المالتو�سي  المذهب  اأن�سار 

الن�سل، الذين ال ياأبهون لما يحيق بالب�سر من كوارث. 

ويظنُّ الفيمتيون اأن دعوتهم اإلى التعجيل بانقرا�ض 

االإن�سان هي البديل »االإن�ساني« لما يتعر�ض له الب�سر 

من كوارث.

الذي  ولكن  محدد،  موؤ�س�ض  »فيمت«  لحركة  ولي�ض 

لها  ولي�ض  نايت،  ل�ض  ا�سمه  اأميركي  ا�سمها  اأعطاها 

رئي�ض اأو متحدث ر�سمي با�سمها. ويدعي الفيمتيون 

اأن عدداً كبيراً منهم كانوا من الدعاة النقرا�ض االإن�سان 

لديهم  واأن  اأن يعرفوا �سيئًا عن »فيمت«،  حتى قبل 

تحمل  اإلى  يوجههم  الذي  هو  بالعدالة،  غريزيًا  ح�سًا 

فهمهم  ُي�ساء  اإنهم  ويقولون  الخيار.  هذا  م�سوؤولية 

كارهين  يكونوا  اأن  بد  ال  اأنهم  البع�ض  يعتقد  حين 

يروحوا  اأو  النا�ض  ينتحر  اأن  يريدون  واأنهم  للب�سر، 

اإلى  يدعون  وهم  �سخمة.  ب�سرية  لمجازر  �سحايا 

الطوعي  االمتناع  هي  اأعدادنا،  لتقليل  اأخرى  طريقة 

اأن  اإلى  تدريجيًا  اأعدادنا  فتنق�ض  ذري��ة،  اإنتاج  عن 

نتال�سى. ويعتبرون ذلك اأف�سل الحلول لنا وللكوكب 

الذي نعي�ض فيه.

الأي  مق�سود  انقرا�ض  اأي  �سد  هم  اإذاً  الفيمتيون 

اإلى  تعمُد  ج��ه��وداً  تناه�ض  حركتهم  اإن  بل  ن��وع. 

انقرا�ض االأنواع واإبادة الب�سر، ومنها: اإنتاج االأ�سلحة 

ومنها  ال�سموم  واإنتاج  الحروب،  في  وا�ستخدامها 

الجائر  واال�ستغالل  وال��ن��ووي��ة،  البتروكيميائية 

للموارد الطبيعية والب�سرية.

اأن��واع  ظهور  اأغرا�سكم  يخدم  هل  ئلوا:  �سُ وعندما 

واندالع  الحروب  وا�ستعال  الفيرو�سات  من  جديدة 

اأن  المجاعات وتزايد المخلفات ال�سامة؟ كان الجواب 

تق�سي على  ال  فاالأوبئة  تمامًا.  العك�ض  الحقيقة هي 

يفوق  المثال  �سبيل  على  الب�سر  تقويه.  بل  ما،  نوع 

اإن�سان، وال يوجد فيرو�ض يمكنه  تعدادهم 7 باليين 

�سطح  على  المنت�سر  العدد  هذا  كل  على  الق�ساء 

الكرة االأر�سية. واإذا نحن افتر�سنا اأن وباًء ما اكت�سح 

99.99 في المئة من النا�ض، ف�سيبقى منهم 650 األف 

يكت�سبون  المتبقي،  المئة  في   0.01 ال�  هم  اإن�سان، 

مناعة طبيعية �سد الوباء، ويمكنهم العي�ض والعودة 

األف �سنة  اأقل من 50  للتوالد، لت�ستمر الحياة، وفي 

االآن.  ما هم عليه  الب�سر وجودهم على نحو  ي�سترد 

الحالي،  الو�سع  على  ثابتًا  الب�سر  تعداد  يبقى  ولكي 

اإن�سان لمر�ض مميت كل  األف  اأن يتعر�ض 200  يجب 

يوم. هكذا، الحل لي�ض في المعاناة، وال في الموت، 

ففيهما اأذى.

في  نحبهم  النا�ض  ماليين  ق�سى  اأخ��رى،  جهة  ومن 

ينق�ض  ولم  بالب�سرية،  مرت  التي  العديدة  الحروب 

ذلك من تعداد الب�سر، بل اإن الحروب ت�سجع كاًل من 

المنت�سر والمهزوم على العمل ال�ستعادة ما فقده من 

قوة ب�سرية.

اإذاً، لم�سلحة الحياة على �سطح االأر�ض، لي�ض اأمامنا 

نحن الب�سر اإالَّ اأن ننقر�ض طوعًا.

دكاترة عرب تحت جناح شركة أكساكت

رجب �سعد ال�سيد  )اال�سكندرية(

هّيا بنا 
ننقرض !

قبل نحو عام ن�سرت مجلة »البيئة والتنمية« تحقيقًا 

من اإعدادي بعنوان »دكاترة البيئة: الق�سة الكاملة 

للجامعات الوهمية وال�سهادات المزّيفة«. وت�سّمن 

وحوارًا  »الجامعات«،  هذه  لعمل  عر�سًا  التحقيق 

مع ممثل اإحداها، باالإ�سافة اإلى دليل لتعليم كيفية 

اإن�ساء جامعة وهمية على االإنترنت في خم�سة اأيام.

ممثل  بتزويد  اأقوم  اأن  التحقيق  هذا  اإنجاز  ا�ستلزم 

االت�سال  بمعلومات  االأميركية«  نيك�سون  »جامعة 

بمعلومات  زودتهم  اإذ  فعلت  وح�سنًا  بي.  الخا�سة 

حافاًل  الما�سي  العام  كان  فقد  حقيقية،  ات�سال 

باالت�ساالت من جامعة نيك�سون، �سواء عبر البريد 

اأو عبر الهاتف. لالأمانة، ال اأ�ستغرب اأن  االإلكتروني 

المغرية  العرو�ض  فري�سة  في�سقط  اأحدهم  ي�سعف 

التي تقدمها »الجامعة«.

في  اآخرها  كان  التي  الجامعة،  عرو�ض  وتوالت 

عبدالهادي النجار  )حم�ض(

اح�سل  محدودة،  لمدة   :2015 )مار�ض(  اآذار  نهاية 

م�سّدقة  البيئية  االإدارة  في  الدكتوراه  �سهادة  على 

االأميركيتين  والخارجية  ال��ع��دل  وزارت���ي  م��ن 

ك�سف  ومعها  المتحدة،  الواليات  في  بلدك  و�سفارة 

بالعالمات، وكل ما يلزم من وثائق، في مقابل 399 

دوالرًا ال غير.

مدينة  في  القب�ض  األقي   ،2015 )مايو(  اأي��ار  في 

�سيخ،  اأحمد  �سعيب  على  الباك�ستانية،  كرات�سي 

للبرمجيات،   Axact ل�سركة  التنفيذي  المدير 

واالحتيال  الن�سب  بتهم  معاونيه  من  اأربعة  مع 

االإلكترونية  الجرائم  قانون  ومخالفة  االإلكتروني 

موجودات  تفتي�ض  خالل  وُعثر  االأموال.  وتبيي�ض 

ال�سهادات  اآالف  يحوي  م�ستودع  على  ال�سركة 

الفارغة لجامعات وهمية، بما فيها جامعة نيك�سون.

وهاتف  اإلكتروني  موقع  من  اأكثر  تكن  لم  نيك�سون 

اإنترنت، وموظف باك�ستاني يجيد اللغة االإنكليزية 

الجامعات  مئات  اإدارة  في  زمالئه  مع  ويعمل 

وجامعة  نيك�سون  جامعة  مثل  الوهمية،  االأميركية 

اآ�سلي  وجامعة  اأوك�سديل  وجامعة  �ستيت  كامبل 

وجامعة كينيدي وغيرها.

للعالم  خ�سي�سًا  موّجهة  الوهمية  الجامعات  هذه 

في  للعاملين  تحديدًا  اأك��ث��ر  وب�سكل  العربي، 

االإمارات وال�سعودية والكويت وقطر من المواطنين 

الذاتية  ال�سير  على  اطلعت  ما  بطريقة  والوافدين. 

دول  في  »اأك�ساكت«  �سهادات  حملة  من  كبير  لعدد 

بع�سهم  االأخرى،  العربية  الدول  من  وعدد  الخليج 

حكومية  وظائف  في  الوهمية  ب�سهادته  يعمل 

ومعظمهم يعملون في موؤ�س�سات خا�سة. قد نتفهم 

�سهادة  �سراء  على  االقت�ساد  كلية  خرّيج  يقدم  اأن 

منطق  ب��اأي  ولكن  االأعمال،  اإدارة  في  ماج�ستير 

في  زائفة  دكتوراه  درجة  الطب  كلية  خرّيج  ي�ستري 

في  تدريبية  دورات  باإجراء  ليقوم  التعليم  تقنيات 

علم زائف هو البرمجة اللغوية الع�سبية؟

االأي��ام،  �ستطويها  »اأك�ساكت«  جامعات  ف�سيحة 

اأخرى  وهمية  جامعات  ف�سائح  قبلها  طوت  كما 

زّينت �سهاداتها جدران مكاتب الكثير من الدكاترة 

�سيئًا  كاأن  عملهم  في  ا�ستمروا  الذين  الوهميين 

من  متعاقبة  اأجيااًل  نجد  اأ�سبحنا  حتى  يحدث،  لم 

ودخلوا  اللعبة  قواعد  عرفوا  الذين  »الوهميين« 

من  النظير  منقطع  بدعم  والخداع  الزيف  تجارة 

و�سائل االإعالم العربية.

اللعبة  ه��ذه  في  االأك��ب��ر  الخا�سر  �سك،  دون  من 

الجهنمية هو المواطن العربي الب�سيط الذي ما زال 

مبهورًا بظاهر االأمور من األقاب وم�سمّيات.
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أقوال وأرقام

12345

%27
الياب�سة تغطيها اجلبال. وجميع  من م�ساحة 

اجلبال التي ترتفع اأكرث من 7000 مرت هي يف 

من  اأكرث  تعلو  التي  ال�14  القمم  وجميع  اآ�سيا، 

واأعالها  هماليا،  �سل�سلة  يف  هي  مرت   8000

اإفر�ست بارتفاع 8848 مرتًا.

%80
من املياه ال�سطحية العاملية تاأتي من اجلبال.

%12
من �سكان العام يعي�سون يف اجلبال. ويعتمد 

50% من �سكان العامل على املوارد اجلبلية.

%80
من �سكان اجلبال يعي�سون حتت خط الفقر.

11 كانون األول )ديسمبر(
اليوم العاملي للجبال.

 »نريد تصدير الطاقة المتجددة
إلى أوروبا وأبعد«

1 عبدال�له الثاني ابن الح�سين، ملك االأردن، يف مقابلة مع �سبكة CNN، م�سريًا اإىل عزم بالده، التي 

 ت�ستورد كل م�سادر طاقتها تقريبًا، على »حتقيق قفزة« با�ستغالل 300 يوم م�سم�ض يف ال�سنة.

 واأ�ساف: »تعلمنا درو�سًا من ال�سراعات االإقليمية، ومنها �سرورة الرتكيز على الطاقة البديلة

التي �سنجعل من االأردن مركزًا لها«.

»البشرية مدعوة إلى إجراء تغييرات في أنماط 
الحياة واإلنتاج واالستهالك لمحاربة تغير المناخ 

الناجم عن النشاط البشري«
2 البابا فرن�سي�ض، يف ر�سالة عاملية دعا فيها اإىل وقف الهدر الإنقاذ »بيتنا امل�سرتك«، حيث »البع�ض 

ي�ستهلكون ويدمرون بال توقف يف حني يعجز اآخرون عن العي�ض بكرامة«.

»انخفاض أسعار النفط حفز النمو في القطاعات األخرى، والظروف 
المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجاً فريداً لدولة اإلمارات«

3 ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض االإمارات حاكم دبي يف »ر�سالة حالة االقت�ساد«، م�سريًا 

 اإىل هدف بالده اإي�سال م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف االقت�ساد الوطني اإىل ن�سبة 80 يف املئة 

من الناجت املحلي االإجمايل �سنة 2021.

 »ندرك في السعودية أننا في النهاية 
لن نكون بحاجة إلى الوقود األحفوري، لذا بدأنا 

برنامجاً لتطوير الطاقة الشمسية«
4 علي النعيمي، وزير البرتول ال�سعودي، يف موؤمتر االأعمال واملناخ يف باري�ض، م�سيفًا: »ناأمل اأن ن�سّدر 

يومًا ما الكهرباء بداًل من الوقود االأحفوري«.

»تسونامي النفايات اإللكترونية يقتحم العالم«
5 اأخيم �ستاينر، املدير التنفيذي لربنامج االأمم املتحدة للبيئة، متحدثًا يف موؤمتر جنيف حول املعاهدات 

املتعلقة باملواد الكيميائية يف اأيار )مايو( 2015.

استطالع
أيار/حزيران )مايو/يوينو( 

2015 على موقع 
www.afedmag.com

هل تثبّت مكيف الهواء 
على حرارة معتدلة 

بحدود 23 درجة مئوية؟

نعم %67  ●

ال %33  ●

نعم

ال
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البيئة في شهر

 جبيل اللبنانية
عاصمة للسياحة العربية

اللبنانية  جبيل  مدينة  اختيار  مت 

ل�سنة  العربية  لل�سياحة  عا�سمة 

عقده  اج��ت��م��اع  يف  وذل���ك   .2016

يف  لل�سياحة  العربية  املنظمة  خرباء 

الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مقر 

العربية يف القاهرة.

وتعترب مدينة جبيل ال�ساحلية، التي 

تقع على م�سافة 37 كيلومرتًا �سمال 

ماأهولة  مدينة  اأق��دم  ثاين  ب��روت، 

تعود  اأثرية  ثروة  وت�سم  العامل.  يف 

داخل  خا�سة  الفينيقيني،  اأيام  اإىل 

القدمية.  املدينة  يحد  الذي  ال�سور 

اليون�سكو  لئحة  على  اأدرج��ت  وقد 

ملواقع الرتاث العاملي عام 1984.

ال�سعودية  اأبها  مدينة  و�ستكون 

ل�سنة  العربية  ال�سياحة  عا�سمة 

.2017

أول أطلس بيئي للسعودية 
امللك  جامعة  يف  وال�سحراء  واملياه  البيئة  لأبحاث  �سلطان  الأمر  معهد  يعمل 

�سعود على اإعداد اأول اأطل�س بيئي للمملكة العربية ال�سعودية، ُيربز عنا�سر 

تنوع البيئة املحلّية وو�سعها واحللول املنا�سبة للم�سكالت التي تتعر�س لها، 

وذلك يف غ�سون �سنة من الآن.

اإن  ال�سيخ  اآل  عبدالرحمن  بن  عبدامللك  الدكتور  املعهد  على  امل�سرف  وقال 

»الأطل�س البيئي ياأتي عرفانًا ووفاء من املعهد بجهود الأمر الراحل �سلطان 

املتعلقة  امل�ساريع  من  عدد  لدعم  البي�ساء  اأياديه  امتدت  الذي  عبدالعزيز،  بن 

بالبيئة يف داخل اململكة وخارجها، ومن ذلك تاأ�سي�سه جائزة الأمر �سلطان 

بن عبدالعزيز العاملية للمياه«.

التطوير  مل�ساريع  واملخططني  القرار  �سناع  البيئي  الأطل�س  ي�ساعد  و�سوف 

املحتملة  الآث��ار  وا�ستيعاب  املنا�سب  القرار  اتخاذ  على  البالد  يف  والتنمية 

لل�سيا�سات والت�سريعات على البيئة وتقومي الأثر البيئي  للم�ساريع التنموي�ة 

والعم�راني�ة وغي�رها. 

والت�ساري�س،  واجليولوجيا،  واملناخ،  الطق�س،  ق�سايا  الأطل�س  و�سيتناول 

والتنوع  البحرية،  وال��روة  واحليوانية،  النباتية  والبيئة  واملياه،  والرتبة، 

والكوارث  امل�سكالت  بحث  اإىل  اإ�سافة  امل�ستدامة،  البيئية  والتنمية  الأحيائي، 

البيئية  وامل�ساريع  الأبحاث  من  ومناذج  الب�سرية،  الأن�سطة  وتاأثرات  البيئية 

الرائدة يف ال�سعودية.

العمل يغير حياة النساء 
نموذج من السودان

يف  الفقرة  بغادير  قرية  يف  الن�ساء 

بتقاليد  مقيدات  ال�سودان  �سرق 

حتد من دورهن يف املجتمع وحترم 

عليهن حتى اخلروج من القرية.

لكن برناجمًا اإمنائيًا، نفذته منظمة 

الأرياف  يف  الفقر  من  للحد  عاملية 

املالئمة،  التكنولوجيا  با�ستخدام 

الن�سائية  امل����زارع  ن��ظ��ام  اأدخ���ل 

قرب  ان�ساوؤها  يتم  التي  ال�سغرة 

اإ�سايف  ودخل  طعام  لتوفر  املنازل 

ل��الأ���س��ر يف ف���رتات ن���درة ال��غ��ذاء 

بالتنقيط.  ت��روى  وه��ي  احلرجة. 

هذه  اإن�ساء  على  الن�ساء  تدريب  ومت 

عملهن  فبداأ  فيها،  والعمل  امل��زارع 

يف  القدمية  التقاليد  يغر  املنتج 

القبيلة ويعزز مكانتهن ودورهن يف 

جمتمعهن القروي.
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شرطة بيئية في الكويت
ال�سعودية  يف  م�سجعة  خليجية  جت��ارب  بعد 

و�سلطنة عمان، اأعلنت الكويت موؤخرًا عزمها على 

املدير  العنزي،  خالد  وقال  بيئية.  �سرطة  تاأ�سي�س 

العام للهيئة العامة للبيئة، اإن العنا�سر امل�ساركني 

على  تدريبية  ل��دورات  �سيخ�سعون  الوحدة  يف 

تطبيق القانون البيئي اجلديد. و�ستعمل ال�سرطة 

على  تعديات  »حدوث  دون  احلوؤول  على  البيئية 

والأحياء  الطبيعية  املحميات  من  البالد،  ثروات 

املخالفات  اإىل  املياه  وا�ستنزاف  والبحرية  الربية 

املتعلقة بالرعي والتحطيب وال�سيد«. كما �ستقوم 

بالبيئة  امل�سرة  امل��واد  حمولت  دخ��ول  مبراقبة 

اجلهات  مع  والتن�سيق  احلدودية،  املراكز  عرب 

اأنحاء  احلكومية واخلا�سة لن�سر الوعي البيئي يف 

الكويت.

حمطة  الثاين  عبدالل�ه  الأردن  ملك  د�سن 

مت  التي  ال�سم�سية  بالطاقة  الكهرباء  توليد 

عمان.  يف  امللكي  الديوان  حرم  يف  اإن�ساوؤها 

وبا�ستطاعة  م��ي��غ��اواط   5.6 ب��ق��درة  وه��ي 

كيلوواط  ماليني   10 على  تزيد  توليدية 

 4( دينار  مليون   2.8 نحو  وتوفر  �ساعة، 

ا�سرتداد  فرتة  مع  �سنويًا،  دولر(  ماليني 

وقد  �سنوات.  ثالث  خالل  امل�سروع  لتكاليف 

�ستغطي  التي  للمحطة  الفعلي  الت�سغيل  بداأ 

احل�سينية  وق�سر  الديوان  احتياجات  كامل 

األواح  من  تتكون  وهي  الكهربائية.  بالطاقة 

مواقف  �سطوح  تغطية  مع  مك�سوفة،  اأر�سية 

باخلاليا  اخل��دم��ات  ومم���رات  ال�����س��ي��ارات 

ال�سم�سية. و�سيتم اإن�ساء حمطات مماثلة يف 

مناطق الغباوي والقطرانة وبرق�س.

الدكتور  املعدنية  والروة  الطاقة  وزير  ودعا 

وهي  التجربة،  هذه  نقل  اإىل  �سيف  اإبراهيم 

الأردن،  يف  املوؤ�س�سي  امل�ستوى  على  الأوىل 

من  اأنه  واأ�ساف  الدولة.  موؤ�س�سات  بقية  اإىل 

وزارة  يف  املتجددة  الطاقة  �سندوق  خالل 

الطاقة ميكن متويل م�ساريع الطاقة املتجددة 

املدار�س  مثل  العام  القطاع  موؤ�س�سات  يف 

وامل�ساجد وامل�ست�سفيات.

وبح�سب هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، 

الأردن  يف  للكهرباء  العامة  ال�سبكة  �سيدخل 

ال�سم�سية  الطاقة  من  ميغاواط   330 نحو 

احلالية،  ال�سنة  نهاية  يف  ال��ري��اح  وطاقة 

لقطاع  ال�ساملة  ال�سرتاتيجية  �سمن  وذلك 

الطاقة  م�سادر  تنويع  ت�ستهدف  التي  الطاقة 

اإىل  وتقليل العتماد على ال�ستراد، و�سوًل 

امل�سادر  املتعددة  املتجددة  الطاقة  م�ساهمة 

الطاقة  خليط  من  املئة  يف   10 ن�سبته  مبا 

خف�س  حتقيق  جانب  اإىل   ،2020 �سنة  الكلي 

من  املئة  يف   20 مقداره  الطاقة  ا�ستهالك  يف 

م�ستويات ا�ستهالك عام 2007.

ويعترب الأردن من اأف�سل الدول يف ما يتعلق 

الطاقة  اإنتاج  وكفاءة  ال�سم�سي  باحل�ساد 

وانخفا�س  ال�سطوع  �سدة  ب�سبب  ال�سم�سية، 

التي  امل�سم�سة  الأي��ام  وعدد  الرطوبة  ن�سبة 

ت�سل اإىل 320 يومًا يف ال�سنة.

ملك الأردن عبداللـه الثاين يد�سن حمطة توليد الكهرباء بالطاقة ال�سم�سية

الملكي األردني للديوان  محطة شمسية 
 قناة السويس الجديدة

من أم الدنيا إلى كل الدنيا

اجلديدة  القناة  اأن  ال�سوي�س  قناة  هيئة  اأعلنت 

�ستفتتح اأمام املالحة الدولية يف 6 اآب )اأغ�سط�س( 

2015، وهي »هدية اأم الدنيا اإىل كل الدنيا«.

كذلك يجري تعميق قناة ال�سوي�س الأ�سلية بطول 

يف  ال�سفن  مرور  عمليات  لت�سهيل  كيلومرتًا،   27

�ساعات  عدد  تقليل  اإىل  بالإ�سافة  الجتاهني، 

انتظار ال�سفن للمرور.

مزرعة   3500 نحو  اإقامة  على  اأي�سًا  جار  والعمل 

ما  الواحدة  �ستوفر  القناة،  حميط  يف  �سمكية 

�سيتم  الذين  لل�سباب  عمل  فر�سة   50 معدله 

ب��امل��زارع  خمت�ّس  بحثي  معهد  يف  تدريبهم 

ال�سمكية.

مستشفى أبوظبي للصقور يفوز 
بجائزة السياحة المسؤولة

الثالثة  للمرة  لل�سقور  اأبوظبي  م�ست�سفى  فاز 

ال�سرق  منطقة  يف  امل�سوؤولة  ال�سياحة  بجائزة 

 .»2015 العاملية  ال�سفر  »جوائز  حفل  يف  الأو�سط 

وال��رتاث  البيئة  بحماية  للتزامه  تقديرًا  وذل��ك 

يف  وم�ساهمته  الإم����ارات  دول��ة  يف  الطبيعي 

املحافظة على التنوع البيولوجي.

يف  البيئة  هيئة  اأن�ساأته  الذي  امل�ست�سفى،  وكان 

ال�سياحي  برناجمه  اأطلق   ،1999 عام  اأبوظبي 

حيث  ال�سياح  اآلف  ع�سرات  وا�ستقبل   ،2007 عام 

ال�سيد  وريا�سة  ال�سقور  على  قرب  عن  يتعرفون 

ال�سياحية  الوجهات  اإحدى  بات  حتى  بال�سقور، 

م�ست�سفى  اأكرب  وهو  اأبوظبي.  اإمارة  يف  الرئي�سية 

لل�سقور يف العامل.
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البيئة في شهر

ا�ستبدل اأفراد من حماربي املا�ساي يف كينيا رماحهم مب�سارب 

»الكريكيت«، يف �سورة مع الذكر الأخري الباقي من حيوانات 

الكركدن الأبي�ض ال�سمايل )وحيد القرن( وا�سمه »�سودان«. وذلك بعد 

مباراتهم �سد فريق الكريكيت يف وحدة التدريب التابعة للجي�ض 

الربيطاين، خالل دورة ريا�سية خريية حملت �سعار »الذكر الأخري 

الواقف« يف متنزه ليكيبا الوطني، 14 حزيران )يونيو( 2015. ومت 

تنظيم الدورة هناك اأماًل برفع الوعي ملاأزق احليوانات املهددة واحلاجة 

اىل اإ�سراك املجتمعات املحلية يف حمايتها. ويقود اأع�ساء فريق املا�ساي 

للكريكيت حملة �سد ممار�سات تقليدية جمحفة، مثل تزويج 

الأطفال والتمييز �سد الن�ساء يف »اأر�ض املا�ساي« للكريكيت. ومن خالل 

الكريكيت يعملون على ترويج اأمناط حياة �سحية وتوعية ال�سباب 

حول فريو�ض نق�ض املناعة الب�سرية املكت�سب، اأي الإيدز   )رويرتز( 

وحيد القرن األخير
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طالء أخضر لحدائق 
كاليفورنيا الجافة

اإىل  تعيد  اأخ�سر  ط��الء  من  ة  ر�سّ

يف  الن�سر  لونه  اجل��اف  الع�سب 

اتخذت  اأن  بعد  كاليفورنيا،  حدائق 

)اأبريل(  ني�سان  يف  الولية  �سلطات 

يف  لالقت�ساد  ا�ستثنائية  اإج��راءات 

ا�ستهالك املياه ومنع ري احلدائق.

من  ن��وع  الياب�س  الع�سب  وط��الء 

من  الكثر  يعتمده  ب��ات  التمويه 

ت�سجل  حيث  كاليفورنيا  �سكان 

موجة جفاف غر م�سبوقة منذ اأربع 

و�سباغ  ماء  من  مزيج  وهو  �سنوات. 

 12 مفعوله  يدوم  �سام  غر  طبيعي 

اأ�سبوعًا.

 ال�شورة:  مواطن ير�س الع�شب الياب�س

يف حديقة منزله بالطالء الأخ�رض.

مدرسة ماكوكو العائمة
بنيت »املدر�سة العائمة« على �ساحل 

يف  البوؤ�س  اأحياء  اأفقر  اأحد  ماكوكو، 

وهي  نيجريا.  مدن  كربى  لغو�س 

ملواجهة  �سمم  منوذجي  م�سروع 

له  تتعر�س  ال��ذي  امل��زدوج  التحدي 

يف  واملتمثل  الأفريقية  ال�سواحل 

ال�سكاين.  والت�سخم  املناخ  تغر 

للمدر�سة  اخل�سبي  الهيكل  بناء  مت 

الرباميل  من  عائمة  من�سة  على 

بنائه  يف  وا�ستخدمت  البال�ستيكية، 

مواد وموارد حملية.

دعم أبحاث حيوان 
أوسترالي نادر تكريماً 

لألميرة الجديدة
الربيطانية  الأم���رة  ل���ولدة  تكرميًا 

ديانا،  اإليزابيث  �سارلوت  اجل��دي��دة 

بع�سرة  الأو�سرتالية  احلكومة  تربعت 

دولرًا   7826( اأو�سرتايل  دولر  اآلف 

اأمركيًا( ملحمية يف مقاطعة فيكتوريا، 

لدعم البحوث اخلا�سة بحيوان البو�سوم 

القزم اجلبلي املهدد بالنقرا�س.

توين  الأو�سرتايل  الوزراء  رئي�س  وذكر 

اأبوت اأنه مل يبق يف البالد �سوى اأقل من 

الذي  الثديي،  احليوان  هذا  من  األفني 

 45 ويزن  اليد  راحة  عن  حجمه  يزيد  ل 

الأمرة  تزور  اأن  »اآمل  م�سيفًا:  غرامًا، 

هذا  وحتمل  الأي��ام  اأحد  يف  اأو�سرتاليا 

احليوان بيدها«.

البيئة في شهر

رئيس الحكومة الهندية: 
هذا القرن هو آلسيا

اأ�سدرت ال�سني والهند، نداء موحدًا 

التزامها  حترتم  كي  الغنية  للدول 

�سنويًا  دولر  بليون  مبئة  بالتربع 

النامية مل�ساعدتها يف خف�س  للدول 

انبعاثاتها. وذلك خالل زيارة قام بها 

ناريندرا  الهندية  احلكومة  رئي�س 

عقد  خاللها  ومت  ال�سني  اإىل  مودي 

 22 بقيمة  و�سناعية  جتارية  اتفاقات 

»اأعتقد  مودي:  وقال  دولر.  بليون 

بقوة اأن هذا القرن هو لآ�سيا.

 ال�شورة: »اأقوى �شيلفي يف العامل«

التقطها رئي�س احلكومة الهندية ناريندرا 

 مودي مع رئي�س احلكومة ال�شينية

يل كيكيانغ، علمـًا اأن �شعبيهما ميثالن 

اأكرث من ثلث �شكان العامل.
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الحكم على شرطي تركي
بزراعة 600 شجرة

ال�سلوك،  ب�سوء  �سرطيًا  تركية  حمكمة  دان��ت 

ملدة  ورعايتها  �سجرة   600 بزراعة  عليه  وحكمت 

امل�سيل  الغاز  اأطلق  ال�سرطي  وكان  اأ�سهر.  �ستة 

امراأة  على   2013 عام  ق�سرة  م�سافة  من  للدموع 

كانت ت�سارك يف تظاهرة �سد حتويل متنزه غازي 

ومذذاك  �سكنية.  منطقة  اإىل  ا�سطنبول  و�سط  يف 

ات�سع نطاق التظاهرات وحتولت اإىل اأ�سخم حترك 

مناه�س للحكومة.

وتداولت و�سائل التوا�سل الجتماعي �سورة »ذات 

زينجني  فاحت  ال�سرطي  كان  بينما  الأحمر«  الرداء 

على  طبعت  كما  للدموع،  امل�سيل  بالغاز  ير�سها 

املل�سقات والأكواب ولفتات املتظاهرين.

الأحفوري  الوقود  عن  والتخلي  الكربون  منخف�ضة  ا�ضرتاتيجيات  بو�ضع   )G7( ال�ضبع  جمموعة  قادة  تعهد 

اأنغيال مريكل.  الأملانية  امل�ضت�ضارة  ناجحة يف �ضيافة  قمة  تّوج  الطاقوي  التعهد  القرن. هذا  نهاية هذا  بحلول 

ما  م�ضتويات  مع  باملقارنة  مئويتني  درجتني  �ضمن  احلرارة  درجات  معدل  ارتفاع  حل�ضر  عامليًا  هدفًا  واأّيدوا 

التي �ضغط  اأهداف جماعية فورية لتخفي�ض النبعاثات،  اأي  ال�ضناعية. ويف حني مل يتفقوا على  الثورة  قبل 

اأواخر هذه  اإن موؤمتر املناخ يف باري�ض  اأنهم قالوا  اإقرارها، غري  اأجل  الأوروبيون على �ضركائهم يف املجموعة من 

ال�ضنة يجب اأن يتو�ضل اىل اتفاقية تتمتع بقوة قانونية، مبا يف ذلك قواعد ملزمة، ملكافحة تغري املناخ.

مجموعة السبع: وداعاً للوقود األحفوري

عني الأمني العام لالأمم املتحدة بان كي مون املمثل 

يف  اأممي«  منا�سل  »اأول  كريغ  دانيال  الربيطاين 

اإبطال مفعول الألغام واملتفجرات الأخرى.  �سبيل 

ال�سينما م�ساهد يقوم فيها كريغ  اإنه راأى يف  وقال 

موؤديًا  بثوان،  انفجارها  قبل  األغام  مفعول  باإبطال 

دور جيم�س بوند، م�سيفًا اأن العميل ال�سري ُمنح 

لإنقاذ  رخ�سة  ُمنح  فقد  الآن  اأما  للقتل،  رخ�سة 

الب�سر.

و�سوف يزور املمثل الربيطاين املناطق التي حتتاج 

املايل  للدعم  م�سادر  عن  ويبحث  الألغام،  نزع  اإىل 

وال�سيا�سي حلل هذه امل�سكلة.

جيمس بوند يبطل األلغام
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مزارع هندي اأمام حقل جتريبي لبزر اللفت املعدل وراثيًا 

يف نيودلهي )رويرتز، 2015/2/13(.

وقد رفعت احلكومة الهندية عام 2014 احلظر الذي 

فر�صته على جتارب املحا�صيل املعدلة وراثيًا، بتحفيز من 

رئي�صها نارندرا مودي الذي يعترب هذه املحا�صيل منقذًا 

للزراعة الهندية املتدهورة و�صبياًل لإطعام �صكان بالده 

الذين يتوقع اأن يبلغ عددهم 1.5 بليون ن�صمة �صنة 2030
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تحتلّ 182 مليون هكتار 
وتحتكرها بضع شركات كبرى

املحاصيل 
املعدلة وراثيًا

إنتاج متزايد 
رغم املحاذير

من الروايات ال�صائعة لرتويج املحا�صيل املعدلة وراثيًا اأنها 

ت�صاعد يف تخفيف الفقر واجلوع وتعد باإطعام عامل يزداد 

�صكانًا واحرتارًا. لكن هذه املحا�صيل، التي متت هند�صتها 

لتكت�صب �صفات مثل مقاومة احل�صرات واملبيدات واجلفاف، 

تنطوي على حماذير بيئية ما زالت غام�صة النطاق، كما 

اأنها ت�صّب يف م�صلحة كبار املزارعني على ح�صاب �صغارهم. 

هنا عر�ض لو�صع املحا�صيل املعدلة وراثيًا يف العامل، ح�صلت 

»البيئة والتنمية« على حق ن�صره من معهد »وورلد وات�ض« 

لأبحاث البيئة واملوارد يف وا�صنطن



متوز/�آب 2015 چهللا 24

موضوع الغالف

وانكينغ زهو )وا�شنطن(

هند�شة  تتم  التي  هي  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل 

لإعطائها  حيوية  تكنولوجيات  بوا�شطة  جيناتها 

ومبيدات  احل�شرات  مقاومة  مثل  جديدة،  خ�شائ�ص 

بع�ص  من  حمتواها  وزيادة  اجلفاف،  وحتمل  احل�شائ�ص 

املعادن والفيتامينات واملغذيات.

منذ  املحا�شيل  بهذه  املزروعة  الأرا�شي  م�شاحة  وتتزايد 

ت�شعينات  اأوائل  يف  ت�شويقها  بداأ  بعدما  عقدين،  من  اأكرث 

لكن   .2014 عام  هكتار  مليون   182 فبلغت  الع�شرين.  القرن 

املئة  يف   125 من  كبري،  ب�شكل  تباطاأ  ال�شنوية  الزيادة  معدل 

اأواخر الت�شعينات اىل 6.3 يف املئة اأوائل العقد احلايل.

واأمريكا  ال�شمالية  اأمريكا  ا�شتاأثرت 

م�شاحة  من  املئة  يف   87 بنحو  اجلنوبية 

وراثيًا  معدلة  حما�شيل  املزروعة  الأرا�شي 

هكتار  مليون   85 بلغت  حيث   ،2014 عام 

الثانية.  يف  هكتار  مليون  و73  الأوىل  يف 

واأفريقيا  هكتار(  مليون   20( اآ�شيا  وتلتهما 

مليون   0.5( واأوقيانيا  هكتار(  مليون   3.3(

هكتار( واأوروبا )0.1 مليون هكتار(. وذلك 

حليازة  الدولية  اخلدمة  اإح�شاءات  وفق 

الزراعية  احليوية  التكنولوجيات  تطبيقات 

حول  الر�شمية  املعلومات  توثق  منظمة  وهي   )ISAAA(

التجارب احلقلية وزراعات املحا�شيل املعدلة وراثيًا.

عام  ذروته  املحا�شيل  بهذه  املزروعة  امل�شاحة  منو  بلغ 

نحو  اأي  هكتار،  مليون   17 مبقدار  ازدادت  عندما   ،1998

ب�شكل  ذلك  وُعزي   .1997 عام  �شهدتها  التي  الزيادة  �شعفي 

املتحدة  الوليات  يف  زراعتها  يف  ال�شريع  التو�شع  اإىل  كبري 

والأرجنتني.

امتد  والع�شرين  احلادي  القرن  من  الأول  العقد  وخالل 

واأفريقيا.  اآ�شيا  اىل  اأمريكا  من  الزراعة  لهذه  الن�شط  النمو 

اأمريكا  اأ�شافت بلدان نامية يف  وخالل معظم العقد احلايل 

اجلنوبية )خ�شو�شًا الربازيل والأرجنتني( واآ�شيا )خ�شو�شًا 

ال�شني والهند( واأفريقيا )خ�شو�شًا جنوب اأفريقيا( م�شاحة 

العامل  زرع   2012 ومنذ  ال�شناعية.  البلدان  اأ�شافت  مما  اأكرب 

مما  اأكرب  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل  من  م�شاحات  النامي 

زرعت البلدان ال�شناعية. لكن معدلت منو هذه الزراعة يف 

العاملني ال�شناعي والنامي اآخذة يف النخفا�ص.

الوضع يف املنطقة العربية
املحا�شيل  لتبني  اأمره  من  عجلة  يف  لي�ص  العربي  العامل 

على  زرعها  عربي  بلد  اأول  م�شر  وكانت  وراثيًا.  املعدلة 

زراعة  على  احلكومة  وافقت  فقد  جتاري.  م�شتوى 

�شركة  طورتها  التي  للح�شرات،  املقاومة  ال�شفراء  الذرة 

يف   )Ajeeb YG( »عجيب«  با�شم  وعرفت  »مون�شانتو« 

 ،2008 عام  هكتار   700 م�شاحة  على  زرعها  مت  حيث  م�شر، 

عام  هكتار   2000 واإىل   ،2009 عام  هكتار   1000 اإىل  تو�شعت 

2010، وبلغت 2800 هكتار عام 2011 )اأقل من 2 يف املئة من 

كل الذرة ال�شفراء املزروعة يف م�شر(.

ويف  �شعبية.  احتجاجات  �شهدت  الذرة  هذه  زراعة  لكن 

العام 2012 تقل�شت امل�شاحة اإىل 1000 هكتار، واأتلفت وزارة 

الزراعة البذور امل�شتوردة من الذرة املعدلة وراثيًا، ومت تعليق 

م�شر.  يف  وراثيًا  معدلة  حما�شيل  اأي  زراعة  على  املوافقة 

املعدلة  ال�شاللت  بع�ص  لتطوير  جتارب  جترى  وحاليًا، 

متهيدًا  واحل�شرات،  للفريو�شات  املقاومة  خ�شو�شًا  وراثيًا، 

لت�شويقها يف حال رفع احلظر.

الذي  الوحيد  العربي  البلد  ال�شودان  كان   2014 العام  يف 

يزرع حما�شيل معدلة وراثيًا على نطاق جتاري. وقد بداأت 

زراعة القطن املعدل وراثيًا يف ال�شودان يف حزيران )يونيو( 

من  للح�شرات  املقاوم  القطن  زرع  الأوىل،  ال�شنة  يف   .2012

على  ال�شني  يف  املطّور   )Seeni 1(   »1 »�شيني  �شنف 

م�شاحة 20 األف هكتار. وتو�شعت زراعته نحو ثالثة اأ�شعاف 

هكتار  األف   90 اإىل  و�شوًل  هكتار،  األف   62 اإىل   2013 عام 

عام 2014. ووفق �شفارة ال�شني يف اخلرطوم، كان نحو 92 

هذه  من   2013 عام  ال�شودان  يف  املزروع  القطن  من  املئة  يف 

ال�شاللة.

وان��ك��ي��ن��غ زه����و ب��اح��ث��ة يف 

ب��رن��ام��ج ال��غ��ذاء وال���زراع���ة يف 

لأب��ح��اث  وات�����ص  وورل���د  معهد 

وا�شنطن  يف  والبيئة   امل����وارد 

www.worldwatch.org
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16 بليون 
دوالر

القيمة العاملية للبذور 

املعدلة وراثيًا عام 2014

�شعبية  معار�شة  وراثيًا  املعدل  القطن  زراعة  ت�شهد  ومل 

رادعة يف ال�شودان، رمبا لأنه حم�شول نقدي، ولي�ص م�شدر 

غذاء مثل الذرة املعدلة وراثيًا يف م�شر.

فول وذرة وقطن وكانوال
 18 اأ�شل  من  مزارع،  مليون  ون�شف  مليون  كان   2014 خالل 

معدلة  حما�شيل  تزرع  التي  ال�28  البلدان  يف  مزارع  مليون 

وراثيًا، يقيمون يف ثمانية بلدان �شناعية، تتقدمها الوليات 

املتحدة. لكن 90 يف املئة يقيمون يف 20 بلدًا ناميًا، حيث 53 

اأي�شًا  البيانات  وتظهر  املزروعة.  امل�شاحة  جممل  من  املئة  يف 

ان زراعة املحا�شيل املعدلة وراثيًا يف البلدان النامية تتطلب 

البلدان  يف  تتطلبه  ما  اأ�شعاف   10 مبقدار  عّمالية  كثافة 

احلادي  القرن  اأوائل  يف  �شعفًا   14 من  نزوًل  ال�شناعية، 

والع�شرين.

من  املئة  يف   99.7 جمتمعة  الأوائل  ال�15  البلدان  زرعت 

املحا�شيل املعدلة وراثيًا عام 2014. وزرعت البلدان اخلم�شة 

الأوىل 90 يف املئة من جمموع امل�شاحات. ومن املثري لالهتمام 

مل  نامية،  بلدان  وهي  اإنتاجًا،  الأكرث  ال�15  البلدان  من   6 اأن 

العقد  خالل  اإل  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل  زراعة  ر�شميًا  تبداأ 

على  ر�شميًا  الربازيل  توافق  مل  املثال،  �شبيل  على  املا�شي. 

خالل  العالية  النمو  معدلت  لكن   .2003 عام  حتى  زراعتها 

اىل  الربازيل  رفعت  احلني  ذلك  منذ  تقريبًا  ال�شنوات  جميع 

املرتبة الثانية عامليًا، وحم�شولها الرئي�شي فول ال�شويا املقاوم 

ملبيدات احل�شائ�ص.

تزرع  التي  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل  كانت   2014 العام  يف 

على اأو�شع نطاق هي: فول ال�شويا )91 مليون هكتار( والذرة 

والكانول  هكتار(  مليون   25( والقطن  هكتار(  مليون   55(

تزرع  التي  الأخرى  املحا�شيل  وت�شمل  هكتار(.  ماليني   9(

)األفالفا(  والف�شة  ال�شكري  ال�شمندر  جتارية  لأغرا�ص 

احللوة  والفليفلة  والطماطم  والكو�شى  والبطاطا  والبابايا 

والباذجنان. وزرعت اأ�شجار حور مقاومة للح�شرات لأغرا�ص 

على  املتحدة  الوليات  يف  املوافقة  ومتت  ال�شني.  يف  جتارية 

زراعة �شنوبر امل�شتنقعات املعدل وراثيًا لزيادة كثافة خ�شبه.

املحا�شيل  لزراعة  املخ�ش�شة  امل�شاحة  يف  املطرد  النمو 

حتول  و2010   2000 بني  الفرتة  خالل  الرئي�شية  الأربعة 

�شهدت  فقد  احلايل.  العقد  اأوائل  يف  تقلبًا  اأكرث  منط  اىل 

 2012 عامي  معتدًل  انخفا�شًا  وراثيًا  املعدل  القطن  زراعة 

الأ�شعار.  انخفا�ص  نتيجة  خ�شو�شًا  و2013، 

وانخف�شت امل�شاحة املزروعة بالكانول املعدلة 

لأن   ،2013 عام  هكتار  مليون  مبقدار  وراثيًا 

وراثيًا  املعدل  غري  القمح  ح�شة  زادت  كندا 

التطورات،  هذه  املحا�شيل.  تناوب  اأثناء 

م�شاحة  يف  عامليًا  الكبرية  الزيادة  عن  ف�شاًل 

الأرا�شي التي زرعت بفول ال�شويا غري املعدل 

وراثيًا عام 2013، اأ�شفرت عن انخفا�شات يف 

الن�شب املئوية لفول ال�شويا والقطن والكانول 

املعدلة وراثيًا خالل ذلك العام.

معدلة  مبحا�شيل  املزروعة  امل�شاحة  منو  بطء  ويعود 

هذا  يف  رائدة  بلدان  يف  اعتمادها  معدلت  ت�شّبع  اىل  وراثيًا 

يف   90 العتماد  معدلت  تعدت  املثال،  �شبيل  على  القطاع. 

وت�شكل  املتحدة.  الوليات  يف  الرئي�شية  للمحا�شيل  املئة 

املحا�شيل املعدلة وراثيًا حاليًا 95 يف املئة من الكانول املنتجة 

يف كندا، و99 يف املئة من القطن يف اأو�شرتاليا، و95 يف املئة 

املئة  يف  و100  القطن  من  املئة  يف  و99  الهند،  يف  القطن  من 

من فول ال�شويا يف الأرجنتني، و95 يف املئة من فول ال�شويا 

يف باراغواي.

الدول األوائل يف زراعة 
املحاصيل املعدلة وراثيًا 

ماليين الهكتارات )2014(

73.1 الواليات املتحدة 
42.2 البرازيل 
24.3 األرجنتين 
11.6 الهند 
11.6 كندا 

3.9 الصين 
3.9 باراغواي 
2.9 باكستان 
2.7 جنوب أفريقيا 
1.6 أوروغواي 
1.0 بوليفيا 
2.7 دول أخرى 

�صوبرماركت يف مدينة 

�صياتل الأمريكية رفعت 

مل�صقات تعرب عن مناه�صتها 

للمنتجات املعدلة وراثيًا
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مقاومة الحشرات ومبيدات الحشائش
جميع  على  الغالبة  ال�شفة  هي  احل�شائ�ص  مبيدات  مقاومة 

 ،1996 العام  منذ  ر�شميًا  واملعتمدة  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل 

ال�شويا  فول  خ�شو�شًا   ،2014 عام  املئة  يف   60 بنحو  م�شتاأثرة 

والكانول والذرة. وال�شفة الأخرى هي مقاومة احل�شرات.

اأ�شكاًل  ت�شمل  التي  املتعددة،  ال�شفات  ذات  املحا�شيل  اأما 

خمتلفة من مقاومة احل�شرات اأو جتمع بني مقاومة احل�شرات 

ومقاومة مبيدات احل�شائ�ص يف �شاللة واحدة، فزرعت يف 51 

مليون هكتار عام 2014، اأي 28 يف املئة من جممل امل�شاحات 

املزروعة حما�شيل معدلة وراثيًا يف العامل. وغالبًا ما ت�شتعمل 

الذي  ال�شويا  فول  لكن  والقطن.  الذرة  يف  املتعددة  ال�شفات 

نطاق  على  اأي�شًا  يزرع  ال�شفات  هذه  يحمل 

بلغت  وقد   ،2013 منذ  الربازيل  يف  جتاري 

م�شاحته 5 ماليني هكتار عام 2014، اأي اأكرث 

ال�شفات  ومن  ال�شابق.  العام  �شعفي  من 

الأخرى التي مت اإدخالها مقاومة الفريو�شات، 

وزيادة  املغذيات،  وتعزيز  اجلفاف،  وحتّمل 

القيمة ال�شوقية.

بلغت القيمة العاملية للبذور املعدلة وراثيًا 

يف   0.6 بزيادة   ،2014 عام  دولر  بليون   16

منخف�ص  منو  معدل  وهذا   .2013 عن  املئة 

منو  مبعدلت  مقارنة  م�شبوق  غري  ب�شكل 

�شنوية تزيد على 10 يف املئة خالل العقد الأول من هذا القرن. 

وحتتكر حفنة من ال�شركات الكربى تطوير املحا�شيل املعدلة 

وراثيًا وت�شويقها. ففي الوليات املتحدة مثاًل، ت�شتحوذ �شركة 

»مون�شانتو« العمالقة على 63 يف املئة من جميع »ت�شاريح 

وزارة  اأ�شدرتها  التي  التخلي�ص«  و»اإ�شعارات  التخلي�ص« 

بيونري«  بون  »دي  تليها  الآن،  حتى  الأمريكية  الزراعة 

 )%4( اأغرو�شيان�ص«  و»داو   )%6( و»�شينغينتا«   )%13(

ووزارة الزراعة الأمريكية )4 %( و�شركات �شغرية اأخرى.

 عواقب بيئية
وإفقار املزارعين الصغار

اأنها  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل  لرتويج  املاألوفة  الروايات  من 

احلقيقي  اأثرها  لكن  واجلوع.  الفقر  حدة  تخفيف  يف  ت�شاعد 

الغذاء  من  املزيد  اإنتاج  من  فبدًل  اأدّق.  تقييمًا  ي�شتحق 

ا�شتعمال  لكيفية  �شائع  ت�شور  وهذا  الغالل،  كمية  بتح�شني 

املحا�شيل املعدلة وراثيًا من اأجل تخفيف الفقر، تتمثل فوائد 

هذه التكنولوجيات غالبًا يف توفري الوقت واجلهد يف الزراعة 

املنظور  اأن  كما  املزارعني.  على  ال�شوق  خماطر  وتخفي�ص 

الدافع  اأن  بو�شوح  يبني  وراثيًا  املعدلة  للمحا�شيل  احلايل 

ال�شويا  )فول  احليواين  العلف  على  الطلب  هو  الرئي�شي 

الذي  الغذاء  ال�شويا والكانول( ولي�ص  والذرة( والزيت )فول 

ياأكله النا�ص.

%60
من جميع املحاصيل 

املعدلة وراثيًا عام 

2014 كانت مقاومة 

ملبيدات الحشائش

تظاهرة اأمام وزارة الزراعة 

امل�صرية �صد حما�صيل 

»مون�صانتو« املعدلة وراثيًا. 

وكانت م�صر اأول بلد عربي 

يزرع هذه املحا�صيل عام 2008 

بعدما وافقت حكومتها على 

زراعة الذرة ال�صفراء املقاومة 

للح�صرات التي طورتها �صركة 

»مون�صانتو«. لكن الحتجاجات 

ال�صعبية جنحت يف تعليق 

املوافقة على زراعة املحا�صيل 

املعدلة وراثيًا عام 2012
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هذا يثري القلق من ناحيتني على الأقل. اأوًل، من منظور 

كي  للمزارعني  وقتًا  الكفاءة  حت�شني  يوفر  قد  اجتماعي، 

خ�شارة  اىل  اأدى  لكنه  للدخل،  اإ�شافية  م�شادر  اىل  يتحولوا 

كبار  مزارعون  تو�ش�ع  عندما  العي�ص  و�شبل  الأرا�شي 

املوارد  قلة  يعانون  �شغار  مزارعني  اأرا�شي  على  وا�شتولوا 

والإر�شاد واحلماية.

اللحوم  على  الطلب  ارتفاع  فاإن  بيئي،  منظور  من  ثانيًا، 

الإنتاج  طرق  تلبيه  الذي  الأخرى،  احليوانية  واملنتجات 

من  متعددة،  بيئية  م�شاكل  �شبب  ذاته  يف  هو  ال�شناعي، 

املبيدات  ا�شتعمال  ناحية  ومن  الغابات.  اإزالة  اىل  التلوث 

ومتطلبات احلراثة، فاإن زراعة فول ال�شويا والذرة املقاومتني 

ملبيدات احل�شائ�ص قد تكون اأقل �شررًا من الو�شائل التقليدية 

لتلبية الطلب على العلف احليواين، لكن الفائدة تتال�شى اإذ 

تطور احل�شائ�ص ال�شارة مقاومة للمبيدات.

تتنوع  قد  املقبلة،  الع�شر  اىل  اخلم�ص  ال�شنوات  خالل 

املحا�شيل التجارية املعدلة وراثيًا من حيث اأ�شنافها و�شفاتها 

لتجارب  خ�شعت 
ُ
اأ حم�شوًل   71 قائمة  على  بناء  املكت�شبة، 

الربوتينية  واحلبوب  والبذور  الفواكه  ت�شمل  وهذه  حقلية. 

واأغذية اأ�شا�شية مثل الرز واملنهوت )الك�شافا(. واإذ قد يوؤدي 

زراعتها  منو  اإىل  وراثيًا  املعدلة  املحا�شيل  ت�شكيلة  تو�شيع 

ب�شكل اأكرب يف امل�شتقبل القريب، فهذا يقت�شي اأطرًا تنظيمية 

■ �شارمة مع تقييم كل حالة على حدة. 

حيوانات معدلة وراثيًا 
هل يتم إنتاجها ىلع نطاق تجاري؟

اأدوات التكنولوجيا احليوية والبيولوجيا اجلزيئية  ت�شتخدم »الهند�شة الوراثية« 

الزراعة  يف  جتارياً  تعتمد  باتت  وهي  حي.  كائن  على  جديدة  خ�شائ�ص  الإدخال 

الإك�شاب حما�شيل مثل الذرة وفول ال�شويا مقاومة للآفات اأو مبيدات احل�شائ�ص. 

لكنها مل ت�شتخدم بعد الإنتاج حيوانات معدلة وراثيًا على نطاق جتاري.

الع�شرين، بحقن حم�ص  القرن  اأول حيوان معدل وراثياً يف ثمانينات  اإنتاج  مت 

وراثيًا  املعدلة  احليوانات  اأما  فاأرة.  وزرعها يف رحم  فئران  اأجنة  يف   )DNA( نووي 

التي يتم تطويرها حاليًا فت�شتخدم غالبًا الأغرا�ص اأبحاث االأمرا�ص الب�شرية، و�شنع 

اإنتاجية  وتعزيز  للزرع،  املخ�ش�شة  واالأن�شجة  كاالأدوية  الب�شري  للعلج  منتجات 

وحتمل  االأمرا�ص  مقاومة  على  قدرتها  وحت�شني  واملوا�شي،  والدواجن  االأ�شماك 

الظروف املناخية القا�شية.

تطوير  ميكن  حيوان،  اىل  نقله  اأو  الب�شري،  النووي  احلم�ص  تعديل  خلل  من 

بروتينات معينة ت�شتخدم يف العلج الطبي. وقد مت تطوير تعديلت لربوتينات 

ب�شرية يف حيوانات خمتلفة. ويف العام 2009 وافقت اإدارة الغذاء والدواء يف الواليات 

اإنتاجه من حيوان. يدعى هذا العقار  اأول عقار بيولوجي ب�شري يتم  املتحدة على 

احتمال  ويقلل  الدم  لتجلط  م�شاد  وهو  املاعز،  حليب  من  وي�شتخل�ص   ATryn
حدوث جلطات دموية اأثناء اجلراحة اأو الوالدة.

وا�شتحدث علماء بعو�شًا مقاومًا للملريا عام 2010. كما مت تطوير ذكور بعو�ص 

معدلة وراثيًا حتوي جينًا قاتًل ملكافحة انت�شار حمى ال�شنك. وقد انخف�شت اأعداد 

اأجريت  املئة يف جتربة  بن�شبة 80 يف  ال�شنك  الناقل حلمى   Aedes aegypti بعو�ص 

عام 2010 وا�شتخدم فيها هذا البعو�ص املعدل وراثيًا يف جزر كاميان الربيطانية يف 

البحر الكاريبي.

اأبقاراً حلوبة مت تعديلها وراثيًا  بجينات  ويف العام 2011 طّور علماء �شينيون 

ب�شرية الإنتاج حليب مياثل حليب الثدي الب�شري.

اأنها  املتحدة  الواليات  يف  احليوية  للتكنولوجيا  باونتي«  »اأكوا  �شركة  واأعلنت 

اإىل مرحلة البلوغ خلل  اأنه ي�شل  اأنتجت �شنفًا من ال�شلمون املعدل وراثيًا، زاعمة 

ن�شف الوقت الذي ي�شتغرقه ال�شلمون الطبيعي، وينمو اإىل �شعفي حجمه. وتقدمت 

بطلب للموافقة على ت�شويقه يف الواليات املتحدة، وما زال طلبها قيد الدر�ص لدى 

اإدارة الغذاء والدواء االأمريكية. ويف ت�شرين الثاين )نوفمرب( 2013 وافقت كندا على 

اإنتاج وت�شدير بيو�ص ال�شلمون املعدل وراثيًا على نطاق جتاري، لكنها مل توافق 

■ على ا�شتهلكها الب�شري داخل البلد. 

�صمك �صلمون معدل وراثيًا اأنتجته �صركة »اأكوا باونتي« الأمريكية

وتقول اإنه ينمو اإىل �صعفي حجم ال�صلمون الطبيعي

االتحاد األوروبي يسمح 
بـ19 مادة معّدلة وراثيًا

الأوروب��ي  الحت��اد  �شمح   2015 )اأبريل(  ني�شان  يف 

وبيعها،  وراثيًا  املعدلة  املواد  من  نوعًا   19 با�شترياد 

تعديل  على  الأع�شاء  الدول  موافقة  انتظار  دون  من 

اأرا�شيها،  على  املواد  هذه  مبنع  لها  ال�شماح  اىل  يرمي 

البيئة  عن  املدافعني  اأو�شاط  يف  انتقادات  اأث��ار  ما 

وامل�شتهلكني.

خم�ش�شة  وراثيًا،  معدلة  مادة   17 القرار  وي�شمل 

نوعني  اىل  اإ�شافة  وب�شرية،  حيوانية  اأغذية  لت�شنيع 

من الزهور. وبينها 11 منتجًا من �شركة »مون�شانتو« 

ال�شويا  من  اأ�شنافًا  تت�شمن  العمالقة  الأمريكية 

من  فهي  املتبقية  الثماين  املواد  اأما  والقطن.  والذرة 

اإنتاج �شركة »دوبون« الأمريكية وجمموعتي »باير« 

وBASF  الأملانيتني.

وهذا ال�شماح ي�شري فورًا ملدة ع�شر �شنني، وي�شمل 

كل الدول الأع�شاء مبا فيها التي �شوتت �شده.
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أخبار  أفد
تموز ـ آب / يوليو ـ أغسطس 2015

�صعب  جنيب  »�أفد«  عام  �أمني  قدم 

»�أفد«  تقارير  ��صتنتاجات  �أهم 

و�لغذ�ء،  و�لطاقة  باملياه  �ملتعلقة 

�لأغذية  ملنظمة  �لإقليمي  �مل�ؤمتر  يف 

�لغذ�ئي  �لأمن  ح�ل  )فاو(  و�لزر�عة 

�لذي  �لعربية،  �ملنطقة  يف  و�لتغذية 

يف  عّمان   �لأردنية  �لعا�صمة  يف  عقد 

�إليه  )�أبريل(. ومما خل�صت  ني�صان 

�ل�صتهالك  �أمناط  تغيري  �أن  �لتقارير 

للم��رد،  �ل�صليمة  لالإد�رة  مفتاح 

�صرورية  �ملالئمة  و�ل�صيا�صات 

�لتد�بري  �صمنها  ومن  ذلك،  لتحقيق 

من  �لتدريجي  و�لتخل�ص  �ملالية 

�لثمن  و�صع  �إىل  ي�ؤدي  ما  �لدعم، 

�لبيئي  وللتده�ر  للم��رد  �حلقيقي 

يف �لعتبار.

�لعري�صة  �خلط�ط  �صعب  قدم 

»�أفد«  يعده  �لذي  �جلديد  للتقرير 

فاأ�صار  �مل�صتد�م«،  »�ل�صتهالك  ح�ل 

�أن  تظهر  �لأولية  �لنتائج  �أن  �إىل 

للح�م  �لفردية  �ل�صتهالك  معدلت 

�أعلى  �لعرب  عند  و�لده�ن  �حلمر�ء 

بينما  �لعاملية،  �مل�صت�يات  من  بكثري 

و�لألياف.  �لأ�صماك  يف  �أدنى  هي 

على  �لعربي  �جلمه�ر  �أن  تبني  كما 

��صتعد�د لتغيري عاد�ته �ل�صتهالكية 

�إذ� كان لهذ� ف��ئد بيئية و�صحية.

�أد�رت �جلل�صة غريد� فريب�رغ رئي�صة 

�لغذ�ئي  لالأمن  �لعاملية  �للجنة 

ووزيرة �لزر�عة �ل�صابقة يف ه�لند�.

تقارير »أفد« يف مؤتمر الفاو

العدد   )CIHEAM( املتقدمة  املتو�سطية  الزراعية  للدرا�سات  الدويل  املركز  اأ�سدر 

الثاين والثالثني من جملتـه CIHEAM Watch ومو�سوعها »تغذية اإك�سبو ميالنو 

بدرا�سة  )اأفد(  والتنميـة  للبيئة  العربي  املنتدى  فيها  و�ساهم  متو�سطي«.  مبنظور 

حول الأمن الغذائي يف البلدان العربية.

املركز  وي�سارك   .www.ciheam.org املوقع:  من  املقالت  جميع  تنزيل  ميكن   

خالل  من  بريوت  يف  امل�ستدام  ال�ستهالك  حول  املقبل  »اأفد«  موؤمتر  يف  املتو�سطي 

حو�ض  يف  الغذائي  النظام  امل�ستدام:  »الغذاء  عنوان  حتت  خا�سة  جل�سة  تنظيم 

املتو�سط« يديرها كوزميو ل�سريينيول الأمني العام للمركز.

 »أفد« يف مجلة CIHEAM حول الغذاء املتوسطي

للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  عقد 

اإقليميًا  ت�ساوريًا  اجتماعًا  )يونيب( 

لتقرير  العربي  املحتوى  حول  عّمان  يف 

ال�ساد�ض.  العاملية«  البيئة  »توقعات 

على  خـبري   800 من  اأكـرث  ويعمل 

�سنة  اإطالقه  �سيتم  الذي   GEO-6
احلكومات  ممثلو  وناق�ض   .2018

�سبل  اخلرباء  مع  املعنية  واجلهات 

للمعلومات  ال�سبكي  الربط  تعزيز 

العقبات  وحل  البيانات  وجمع  البيئية 

التي حتول دون الو�سول اىل معلومات 

موثوقة.

مت  الذين  التقرير،  موؤلفو  اجتمع 

ملدة  املنطقة،  اأنحاء  من  اختيارهم 

خطة  وو�سع  الأولويات  لتحديد  يومني 

التي  الأولويات  راأ�ض  وعلى  العمل. 

يف  �ساغطة  بيئية  حتديات  اعتربت 

املجموعة:  اختارت  العربية  املنطقة 

ال�ستهالك  واملاء،  الغذاء  اىل  الو�سول 

وكفاءة  الطبيعية  للموارد  امل�ستدام 

للنفايات،  املتكاملة  الإدارة  املوارد، 

خليط  البحرية،  املناطق  البيئة،  �سحة 

الطاقة، تغري املناخ، احلوكمة البيئية.

املنتدى  تقارير  اعتماد  املجتمعون  وقرر 

كمراجع  والتنمية  للبيئة  العربي 

الإقليمي،  التقرير  اإعداد  يف  رئي�سية 

اخلرباء  من  عدد  فيه  ي�سارك  الذي 

واملوؤلفني املتعاونني مع »اأفد«.

»أفد« يف مشاورات GEO-6 يف عّمان

القت�سادية  اللجنة  عقدت 

)اإ�سكوا(  اآ�سيا  لغرب  والجتماعية 

للبيئة  المتحدة  الأمم  وبرنامج 

جامعة  مع  بالتعاون  )يونيب(، 

الثاني  الإجتماع  العربية،  الدول 

الم�ستوى  الرفيع  العربي  للمنتدى 

الم�ستدامة  التنمية  حول 

 7 ـ   5 الفترة  خالل   )AFSD(

المنامة.  في   2015 )مايو(  اأيار 

نجيب  »اأفد«  عام  اأمين  و�سارك 

حول  حوارية  جل�سة  في  �سعب 

الأخ�سر«.  القت�ساد  »تمويل 

فقال اإن الحوكمة الجيدة وال�سالح 

لجتذاب  �سرطان  هما  المالي 

تدريجيًا  والتخل�ض  ال�ستثمارات، 

�سروري  والمياه  الطاقة  دعم  من 

العرب  وعلى  ال�سوق،  ل�ستقرار 

ترتيب بيتهم الداخلي والتخلي عن 

المالمة  ت�سع  التي  الموؤامرة  نظرة 

دائمًا على قوى خارجية.

را�سد  الدكتور  الجل�سة  �سمت 

والمياه  البيئة  وزير  فهد  بن  اأحمد 

طاهر  والدكتور  الإمارات،  في 

الأردن،  في  البيئة  وزير  ال�سخ�سير 

وزير  ابراهيم  يو�سف  والدكتور 

�سلطة جودة البيئة في فل�سطين.

»أفد« يف املنتدى العربي للتنمية 
املستدامة يف البحرين

متوز/�آب 2015
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www.afedonline.org
P.O.Box 113-5474, Beirut, Lebanon • Tel: (+961)1-321800 • Fax: (+961)1-321900 • info@afedonline.org

املنتدى العربي لحوكمة الطاقة يف جامعة الكسليك

العربية  وال�سيا�سية  القت�سادية  والعلوم  الأعمال  اإدارة  كليات  جمعية  نظمت 

وكلية اإدارة الأعمال والعلوم التجارية يف جامعة الروح القد�ض ـ الك�سليك موؤمتر 

العربي  املنتدى  �سارك  وقد   .»2015 لبنان  ـ  الطاقة  حلوكمة  العربي  »املنتدى 

للبيئة والتنمية )اأفد( يف رعاية املوؤمتر، ومثله فيه الدكتور فريد �سعبان، خبري 

الطاقة والبيئة ورئي�ض ق�سم الكهرباء والكومبيوتر يف كلية الهند�سة يف اجلامعة 

الأمريكية يف بريوت. وكان �سعبان اأحد املتحدثني الرئي�سيني يف املوؤمتر، حيث 

اىل  ودعا  املناخ،  تغري  م�سكلة  تفاقم  ظل  يف  الطاقة  ا�ستدامة  مو�سوع  عر�ض 

تر�سيد ا�ستهالكها يف خمتلف الأن�سطة املنزلية وال�سناعية والتجارية وعمليات 

النقل وتوليد الكهرباء.

املناخ،  وتغري  املتجددة  الطاقة  املنتدى:  خالل  موا�سيع  من  طرح  ما  اأبرز  ومن 

الطاقة،  لقطاع  والت�سريعية  التنظيمية  الأطر  والبيئية،  الجتماعية  التحديات 

ا�ستك�ساف واإنتاج ونقل النفط والغاز، امل�ساءلة وال�سفافية يف قطاع الطاقة. 

جامعة الروح القد�ض  ـ  الك�سليك ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

وزعت هيئة البيئة ـ اأبوظبي جوائز التميز 

يف  وخا�سة  حكومية  مدر�سة   24 على 

ومبادراتها  جلهودها  تقديرًا  اأبوظبي، 

من  التقليل  يف  وجناحها  البيئية، 

ب�سمتها البيئية �سمن مبادرة »املدار�ض 

امل�ستدامة«. 

املبادرة  يف  امل�ساركة  املدار�ض  قامت  وقد 

 151 نفذت  بيئية،  نواٍد  وت�سغيل  باإن�ساء 

جمتمعها  اإىل  و�سلت  بيئيًا  م�سروعًا 

تدقيقًا  مدر�سة   78 اأجرت  كما  الأو�سع. 

 302 يف  و�ساركت  اأدائها،  لتقييم  بيئيًا 

رحلة ميدانية بيئية �ساهمت يف منح 32 

جمموعة  حول  عملية  خربة  طالب  األف 

و�سلطت  البيئية،  الق�سايا  من  وا�سعة 

ال�سوء على اأهمية املحافظة على البيئة. 

ومدر�سة،  مدر�سًا   418 تدريب  مت  كما 

وور�ض  التدريبية  الدورات  خالل  من 

والنوادي  البيئي  التدقيق  حول  العمل 

البيئية واأ�ساليب التعليم الفعالة لإك�ساب 

املفاهيم البيئية يف الف�سول الدرا�سية.

التي  ال�ستدامة  ممار�سات  اأبرز  متثلت 

 55 اأن  يف  امل�ساركة  املدار�ض  حققتها 

الع�سوية  نفاياتها  حولت  منها  املئة  يف 

املئة  يف   82 من  واأكرث  �سماد،  اإىل 

الورقية  نفاياتها  تدوير  باإعادة  قامت 

تعهدت  كما  واملعدنية،  والبال�ستيكية 

بع�ض  تدوير  باإعادة  منها  املئة  يف   81

يف   60 وجنحت  الإلكرتونية.  نفاياتها 

اأو  ا�ستخدام  باإعادة  املدار�ض  من  املئة 

البي�ساء  ال�سحي  ال�سرف  مياه  تدوير 

من  املئة  يف   73 وا�ستخدم  والرمادية. 

امل�ساركة  املدار�ض  يف  الطالب  جمموع 

يف   97 وبداأت  امل�سرتكة،  النقل  و�سائل 

لزيادة  النباتات  بزراعة  املدار�ض  من  املئة 

با�ستخدام  حرمها  يف  اخل�سراء  املنطقة 

املياه املعاد تدويرها.

هيئة البيئة  ـ اأبوظبي ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»غلفتينر« تسجل رقمًا قياسيًا للحاويات هيئة البيئة تكرم 24 مدرسة مستدامة

املوانئ  لإدارة  »غلفتيرن«  �سركة  �سجلت 

قيا�سيًا  رقمًا  اللوج�ستية  واخلدمات 

جديدًا يف التعامل مع اأكرب عملية مناولة 

منت  على  احلاويات  وحتميل  تفريغ  يف 

�سفينة واحدة، مبعدل بلغ 19.561 حاوية 

قيا�ض 20 قدمًا، وذلك يف حمطة حاويات 

خورفكان التابعة لها يف ال�سارقة.

الرقم  هذا  حققت  باأنها  ال�سركة  واأفادت 

يف  العمل  طاقم  متكن  بعدما  القيا�سي 

احلاويات  �سفينة  تفريغ  من  املحطة 

فرين«  »جول  العمالقة  الفرن�سية 

 54 غ�سون  يف  رافعة   11 با�ستخدام 

�ساعة فقط، علمًا اأن هذه ال�سفينة، التي 

مرتًا   54 وعر�سها  مرتًا   396 طولها  يبلغ 

احلاويات  ل�سحن  بحرية  ناقلة  اأكرب  تعد 

يف العامل.

وكانت حمطة حاويات خورفكان التابعة 

جائزة  على  ح�سلت  »غلفتيرن«  ل�سركة 

احلفل  خالل  للعام  �سحن  ميناء  اأف�سل 

الإمداد  �سل�سلة  جوائز  لتوزيع  ال�سنوي 

والنقلSCATA 2015 يف دبي.

غلفتيرن ع�سو يف

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بنك عوده يحصد جائزتين يف القاهرة

ح�سل بنك عوده على جائزتني يف حفل على هام�ض املوؤمتر امل�سريف العربي ل�سنة 

2015 يف القاهرة، الذي نّظمه احتاد امل�سارف العربّية حتت عنوان »التمويل من اأجل 

التنمية«.

اجلائزة الأوىل هي لأف�سل م�سرف يف لبنان من حيث التمّيز بني م�سارف املنطقة، 

رئي�ض  من  عوده،  بنك  عام  ومدير  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  عوده  رميون  ت�سلمها  وقد 

ت�سّلمت  كما  طربيه.  جوزف  العرب  للم�سرفّيني  الدويل  الحّتاد  اإدارة  جمل�ض 

مديرة حلول الدفع الإلكرتونّية وخدمات البطاقات يف البنك رندة بدير جائزة اأف�سل 

م�سرفّية عربّية �ساهمت يف تطوير البطاقات يف العامل العربي.  

بنك عوده ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

د. فريد �شعبان متحدثًا
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حلماية  امللكية  اجلمعية  اختتمت 

م�سروع   )RSCN( الأردن  يف  الطبيعة 

قرية  يف  املحلية  املجتمعات  متكني 

رئي�ض  الكرك.وقال  حمافظة  يف  فقوع 

الإيراين  خالد  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض 

املجتمعات  دعم  على  عمل  امل�سروع  اإن 

املحلية املحيطة مبحمية املوجب للمحيط 

فقوع،  قرية  يف  املدين  واملجتمع  احليوي 

التي  اخلطط  حول  الوعي  رفع  خالل  من 

تطبيق  خالل  من  املياه،  بتوفري  ت�ساهم 

ا�ستخدام  واعادة  املائي  احل�ساد  تقنيات 

مرت   2000 امل�سروع  ويوفر  الرمادية.  املياه 

مكعب من املياه �سنويًا، ن�سفها من مياه 

الأمطار ون�سفها من املياه الرمادية.

اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

أخبار أفد

الجامعة األميركية يف بيروت: تحديات الطاقة النووية يف الشرق األوسط 

مشروع RSCN  املائي 
»جنرال إلكتريك«: Ecomagination  يف سنتها العاشرةيف فقوع األردنية

امل�سري  واأجنال  منيب  معهد  عقد 

اجلامعة  يف  الطبيعية  واملوارد  للطاقة 

الأمريكية يف بريوت ور�سة عمل دولية 

وخرباء  الأكادمييني  من  نخبة  جمعت 

لتقييم  ال�سيا�سات،  و�سناع  الطاقة 

يف  للطاقة  املقرتحة  املختلفة  امل�سارات 

كما  النووية.  الطاقة  فيها  مبا  املنطقة، 

اأبحاث  لتعزيز  �سبكة  اإقامة  ا�ستهدفت 

بني  والتوا�سل  اخلربات  وتبادل  الطاقة 

الأو�سط.  ال�سـرق  يف  الطاقـة  خبـراء 

وقال ع�سو جمل�ض اأمناء اجلامعة منيب 

ق�سايا  معاجلة  تعقيدات  »اإن  امل�سري: 

اأ�سواقها  ب�ساأن  القرارات  واتخاذ  الطاقة 

على  قادرين  خرباء  تتطلب  امل�ستقبلية 

يكون  اأن  على  التقنية،  امل�سائل  فهم 

عميق  فهم  ذاته  الوقت  يف  لديهم 

والقت�سادية  الجتماعية  للتعقيدات 

والتخطيطية لهذا القطاع«. 

اجلامعة الأمريكية يف بريوت ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

�إلكرتيك«  »جرن�ل  �أطلقت  منذ  �لزمن  من  عقد  م�صى 

مبادرتها Ecomagination يف �أيار )ماي�( 2005. �آنذ�ك 

و��صنطن  يف  �ملن�صة  �إميلت  جيف  �ل�صركة  رئي�ص  �عتلى 

�لفريدة  قدر�تنا  »لرتكيز  جديدة  مبادرة  عن  ليعلن 

�لتحتية  و�لبنى  و�لت�صنيع  و�لتكن�ل�جيا  �لطاقة  يف 

و�ل�صيار�ت  �ل�صم�صية  �لطاقة  �لغد، مثل  لتط�ير حل�ل 

�لطائر�ت  وحمركات  �ل�ق�د  وخاليا  )هايربيد(  �لهجينة 

و�لإ�صاءة  و�لأق�ى  �لأخف  و�مل��د  �لنبعاثات  �ملنخف�صة 

�ملقت�صدة وتكن�ل�جيا تنقية �ملياه«.

و�لتط�ير  لالأبحاث  خم�صية  خطة  �ل�صركة  و�صعت 

�ل�قت  قبل  �أهد�فها  كل  حققت  و�لير�د�ت  و�لنبعاثات 

�لعام 2005 حتقق هدفها ل�صتثمار خم�صة  �ملحدد. ففي 

رفعت  �صنة  وبعد  �أنظف.  منتجات  يف  دولر  باليني 

جمم�ع  لي�صل  دولر  باليني   10 مبقد�ر  �ل�صتثمار 

�لتز�مها �ملتعلق بالأبحاث و�لتط�ير �ىل 15 بلي�ن دولر. 

دولر  بلي�ن   18 بقيمة  �ير�د�ت  عن  �أفادت   ،2009 ويف 

تنم�  »�ص�ف  �إنها  قالت  �لتي  �إيك�ماجيني�صن  ملنتجات 

�لإجمالية  �ل�صركة  �ير�د�ت  من�  معدل  �صعفي  مبقد�ر 

خالل �ل�صن��ت �خلم�ص �ملقبلة«.

بلي�ن   25 �ل�صن�ية  �إيك�ماجيني�صن  �إير�د�ت  بلغت  وقد 

دولر  بلي�ن   200 �ىل  تر�كميًا  وو�صلت   ،2013 عام  دولر 

�أيار  يف  �ل�صركة  ن�صرتها  �أرقام  وفق  �لربنامج،  بدء  منذ 

)ماي�( 2015.

جرنال اإلكرتيك ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

ك�صفت د�ئرة �لنقل يف �أب�ظبي �أن 

�لتي  �لذكية  »حافالت«  بطاقات 

�أيار  منت�صف  يف  ��صتخد�مها  بد�أ 

�ملا�صي، ت�صاهم يف حماية  )ماي�( 

�لبيئة، من خالل ت�فريها �أكرث من 

�أ�صب�عيًا،  ورقية  تذكرة  ملي�ن 

ر�صيد  حمايتها  عن  ف�صاًل 

�صاحبها يف حال فقد�نها.

بطاقات  »حافالت«  وت�صمل 

�ملجانية  �ل�صن�ية  �ل�صرت�كات 

�لإعاقة،  وذوي  �ل�صن  لكبار 

يف  �ملجاين  للتنقل  ت�ؤهلهم  �لتي 

و�ل�ص��حي،  �ملدينة  يف  �حلافالت 

�لإلكرتونية  �ملحفظة  �إىل  �إ�صافة 

للطالب  �ل�صن�ي  �ل�صرت�ك  �أو 

باأ�صعار خمف�صة.

دائرة النقل يف اأبوظبي ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بطاقة »حافالت« يف أبوظبي
توفر مليون تذكرة ورقية أسبوعيًا

العربية لحماية الطبيعة
تواصل مشروع املليون شجرة

الفل�سطينيني  املزارعني  جمعيات  واحتاد  الطبيعة  حلماية  العربية  اجلمعية  وا�سلت 

م�سروع  �سمن  الغربية،  ال�سفة  يف  جنني  حمافظة  يف  املثمرة  ال�ستول  اآلف  توزيع 

املليون �سجرة الثالث »اأ�ستال غور الأردن«. ومت توزيع 4630 غر�سة من الزيتون والعنب 

واحلم�سيات والتني واللوزيات، حيث ا�ستفادت من امل�سروع 70 اأ�سرة يف املحافظة.

ولقيت عملية التوزيع قبوًل وترحيبًا من املزارعني، الذين عرّبوا عن اأملهم يف ا�ستمرار 

امل�سروع.

اجلمعية العربية حلماية الطبيعة ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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»إيكاردا«: تحديات األمن الغذائي يف سورية

املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  نظمها  علمية  ندوة  يف  امل�ساركون  ناق�ض 

التقليدية  غري  املياه  ا�ستعمالت  اأهمية  ال�سورية،  الزراعة  وزارة  يف  )اإيكاردا(  اجلافة 

طرائق  يف  الطبيعية  املوارد  بحوث  اإدارة  وجتارب  الزراعة،  يف  الع�سوي  ال�سماد  وتاأثري 

الري احلديث، واأهمية الإدارة املتكاملة لالأع�ساب والزراعة احلافظة يف زيادة الإنتاج .

وعر�ض الدكتور جمد جمال، املدير العام امل�ساعد يف اإيكاردا، الن�ساطات التي نفذت يف 

�سورية من خالل »م�سروع تعزيز الأمن الغذائي يف البالد العربية«. واأو�سح اأن املرحلة 

�سنوات،  اأربع  مدتها  وكانت  عربية  دول  خم�ض  فيها  �ساركت  التي  امل�سروع،  من  الأوىل 

ت�سري  الأولية  النتائج  اأن  واأ�ساف  دول.  ثماين  مب�ساركة  الثانية  املرحلة  وبداأت  انتهت 

اإىل زيادة يف اإنتاجية القمح يف مناطق امل�سروع مبعدل 28 يف املئة وو�سلت يف بع�ض 

املناطق اإىل نحو 75 يف املئة.

 اإيكاردا ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»بس ما تولعها« للحد من الحرائق

الوطنية  احلملة  اإطالق  مبنا�سبة 

لبنان،  يف  الغابات  حرائق  من  للوقاية 

والتنمية  احلرجية  الرثوة  جمعية  دعت 

ال�سرايا  يف  عقد  لقاء  اإىل    )AFDC(

العامة  املديرة  وخل�ست  احلكومية. 

عناوين  فخرالدين،  بو  �سو�سن  للجمعية 

منها،  املن�سودة  والأهداف  احلملة 

اإنت�سار  اأماكن  عن  خرائط  وعر�ست 

الغابات واملحميات. واأو�سحت الأ�ساليب 

من  الوطنية  الرثوة  هذه  حلماية  الأجنع 

اىل  داعية  احلرائق،  خ�سو�سًا  الذى، 

التعاون املثمر بني اجلهات الر�سمية ول 

والداخلية  والزراعة  البيئة  وزارات  �سيما 

واملجتمع املدين واجلمعيات البيئية.

جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»فينيسيا« بيروت ملؤتمرات عربية وعاملية

 2015 �لعربي  �ل�صفر  �ص�ق  معر�ص  يف  بريوت  »فيني�صيا«  فندق  �صارك 

�لقليمية  �ل�صركات  �أطلق مبادر�ت ل�صت�صافة م�ؤمتر�ت  يف دبي، حيث 

قدم  كما  �لعامل،  دول  من  وغريها  �خلليج  ودول  �لإمار�ت  من  و�لدولية 

�لتمتع بالبحر  �لذين يرغب�ن يف  عر�صًا مميز�ً جلميع �ل�صي�ف و�لزو�ر 

�ملت��صط هذ� �ل�صيف. 

فندق »فيني�سيا« بريوت ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

عمل  ور�سة  »اأفريدا«  �سركة  عقدت 

العقبة  مدينة  يف  العالم  و�سائل  مع 

نظافتها.  خدمات  تتوىل  التي  الأردنية 

الهادف  بالنقد  ترحب  اأنها  واأعلنت 

اخللل  مكامن  اىل  ي�سري  الذي  والبناء 

يف  �سركاء  الكل  اأن  معتربة  ملعاجلتها، 

تعد  التي  املدينة  نظافة  على  املحافظة 

على  املطلة  العربية  املدن  اأنظف  من 

البحر الحمر.

لتقدمي  ت�سعى  اأنها  ال�سركة  واأكدت 

املواقع  جميع  يف  ال�ساملة  اخلدمة 

دورها  واأن  النفايات،  فيها  تدير  التي 

بل  النفايات  جمع  على  يقت�سر  لن 

مع  وناق�ست  تدويرها.  اإعادة  ي�سمل 

التي  واحللول  اخلدمات  ال�سحافيني 

النفايات  اإدارة  جمال  يف  تقدمها 

طبوغرافية  تنا�سب  والتي  ومعاجلتها 

العقبة وت�ساري�سها واأجواءها.

ال�سركات  كربيات  من  »اأفريدا«  وتعد 

النظافة  جمال  يف  العاملة  الدولية 

بنحو  يوميًا  تتعامل  وهي  واإدارتها. 

اإجمالية  م�ساحة  وتغطي  طن   9000

تبلغ 8000 كيلومرت مربع، وتعمل حتت 

جمال  يف  كربى  �سركات  ع�سر  مظلتها 

النظافة .

اأفريدا ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»أكوا باور« تولّد الكهرباء يف مصر مسارات سياحية جديدة
يف محمية جبل موسى

�إيجيبت«،  باور  »�أك��  �إد�رة �صركة  نيان، رئي�ص جمل�ص  �أب�  �جتمع حممد 

بالرئي�ص �مل�صري عبد �لفتاح �ل�صي�صي يف ح�ص�ر �لدكت�ر حممد �صاكر وزير 

�لكهرباء و�لطاقة �ملتجددة. ومت �لتفاق على بدء �خلط��ت لتنفيذ مذكر�ت 

لإن�صاء  �ل�صيخ  �صرم  يف  �لقت�صادي  �مل�ؤمتر  خالل  وقعت  �لتي  �لتفاهم 

حمطات لت�ليد �لكهرباء يف م�صر.

�لطاقة،  �مل�صاركة يف ت�فري �حتياجات م�صر من  �أب� نيان �حلر�ص على  �أكد 

�لتنمية  عملية  بدعم  �ل�صع�ديـة  �لقيادة  ت�جيهات  �ص�ء  يف  وذلك 

يرتبط  �لذي  �لقت�صادي  �ل�صعيد  على  �صيما  ول  ت�صهدها،  �لتي  �ل�صاملة 

مبا�صرة بقطاع �لطاقة. و�أعرب �لرئي�ص �ل�صي�صي عن ترحيب م�صر د�ئمًا 

بال�صتثمار�ت �ل�صع�دية �لتي حتقق �مل�صالح �مل�صرتكة للجانبني.

اأكوا باور ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية.

�ل�صياحية  م�صار�تها  �صل�صلة  م��صى  جبل  حماية  جمعية  �فتتحت 

�جلديدة يف منطقة �ص��ن ـ فت�ح ك�صرو�ن، يف �إطار برناجمها لل�صياحة 

مر�صدو  قاده  �جلديدة  �لدروب  على  م�صي  �لحتفال  �لبيئية.تخلل 

جمم�عة  ف�صلكت  �جلمعية. 

ق�صري�ً  م�صار�ً  �مل�صاركني  من 

�صلكت  حني  يف  �صاعتني،  ملدة 

�أط�ل  م�صار�ً  �لثانية  �ملجم�عة 

�صاعات  �أربع  نح�  ��صتغرق 

�كت�صف�� خاللها روعة �ملحمية.

باحة  يف  �لفتتاح  حفل  �أقيم 

�لذي  �لبيئية  �ل�صياحة  مركز 

وجهزته  �جلمعية  رممته 

درو�ص��ص  م�ؤ�ص�صة  من  بدعم 

�حلرفية  ومنتجاته  م��صى  جبل  »م�نة«  يح�ي  وه�  �ل�ص�ي�صرية، 

ومن�ص�ر�ت �جلمعية و�صت�لها.

�أهمية  على  �ص�مط  بيار  م��صى  جبل  حماية  جمعية  رئي�ص  و�أكد 

�أكرب  �إنعا�ص  �لعمل لي�صمل بلد�ت جديدة للم�صاهمة يف  ت��صيع نطاق 

و�لأجانب،  �ملحليني  �لزو�ر  �أعد�د  تزد�د  �أن  ومتنى  منها.  ممكن  عدد 

عليه  حر�صاء  �صيك�ن�ن  �جلبل  هذ�  جمال  على  �لنا�ص  تعّرف  »فكلما 

وعلى حمايته«.

ون�هت �ملن�صقة �خلا�صة لالأمم �ملتحدة يف لبنان �صيغريد كاغ باأن �صبكة 

خري  هي  �جلمعية  ون�صاطات  �لبيئية  �ل�صياحية  م��صى  جبل  م�صار�ت 

فرع�ن  مي�صال  �ل�صياحة  وزير  ورحب  �مل�صتد�مة.  للتنمية  و�صيلة 

بفتح �مل�صار�ت خ�ص��صًا يف منطقة و�دي �أدوني�ص �ل��قع على »طريق 

�لفينيقيني«.

�لتي  �لفنية  بامل�صابقة  �لفائزين  على  ج��ئز  بت�زيع  �لفتتاح  و�ختتم 

وثائقي  وعر�ص  م��صى.  جلبل  �ملجاورة  �ملد�ر�ص  يف  �جلمعية  �أطلقتها 

وه�  »طب�ص�ن«  مع  لل�صغار  ترفيهية  ون�صاطات  باجلبل  خا�ص 

�صخ�صية م�صت�حاة من �حلي��ن �لنادر �ملت�طن يف جبل م��صى.

جمعية  حماية جبل مو�سى ع�سو يف  املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»أفيردا« تطلع الصحافيين ىلع خطط عملها
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أخبار أفد

»بروجاكس« تدعم دور القطاع الخاص
يف مشاريع التنمية

العاملية  »بروجاك�ض«  �سركة  �ساركت 

لدور  ع�سر  الثاين  للموؤمتر  ذهبي  كراٍع 

التنمية  م�ساريع  يف  اخلا�ض  القطاع 

احتاد  نظمه  الذي  الأ�سا�سية  والبنية 

العقاريني يف الكويت.

تطوير  مديرة  قبازرد،  حنان  وقالت 

حر�ض  اإن  ال�سركة،  يف  امل�ساريع 

املوؤمتر  يف  امل�ساركة  على  »بروجاك�ض« 

نابع من الدور الكبري الذي تلعبه م�ساريع 

حتريك  يف  التحتية  والبنية  التنمية 

على  الكويت  يف  القت�سادية  العجلة 

امل�ستوى احلكومي وعلى م�ستوى القطاع 

اخلا�ض  القطاع  اأن  واأ�سافت  اخلا�ض. 

بع�ض  تنفيذ  عن  عاجزًا  بات  الكويتي 

القت�سادية  الظروف  ظل  يف  امل�ساريع 

اإعادة  يتطلب  الذي  الأمر  الراهنة، 

والت�سغيل  البناء  م�ساريع  بطرح  النظر 

اأ�سعار  اأن  خا�سة   ،)BOT(والتحويل

الأرا�سي ما زالت يف ارتفاع ما ميثل عبئًا 

ماليًا كبريًا على ال�سركات العقارية.

بروجاك�ض ع�سو يف 

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

بلدية أبوظبي تستخدم الشبكات البالستيكية لتقوية الطرق

�ل�ص�ف، بالتعاون مع  �أرز  نظمت جمعية »جبلنا« وحممية 

�لذي  مغ��ر«،  مع  »م�ص��ر  مار�ت�ن  �للبناين،  �جلي�ص 

جباع  �إىل  و�ص�ًل  �ل�ص�ف  مبعا�صر  مرور�ً  نيحا  من  بد�أ 

ومر�صتي. و�صارك فيه ما يزيد على 5000 �صخ�ص �أت�� 

كيل�مرت�ً   18 م�صافة  وم�ص��  �ملناطق  خمتلف  من 

جنبًا �إىل جنب مع مغاوير �جلي�ص.

جمعية اأرز ال�سوف ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمي

»مشوار مع مغوار« يف أرز الشوف 

اأبوظبي درا�سة حول  نفذت بلدية مدينة 

 Geosynthetics تكنولوجيا  تطبيق 

ا�ستخدام  خ�سو�سًا  الطرق،  م�ساريع  يف 

يف   Geo-grids البال�ستيكية  ال�سبكات 

�سمن  وذلك  الر�سف.  طبقات  تقوية 

ال�ستدامة  معايري  تطبيق  م�ساعي 

يف  ت�ساهم  التي  املبتكرة  املواد  وا�ستثمار 

تر�سيد ال�ستهالك وتقليل الكلفة.

اأ�سفرت  الطريقة  هذه  اأن  البلدية  واأكدت 

انعك�ست  واإيجابية  م�سجعة  نتائج  عن 

العمر  زيادة  مثل  التنفيذ،  م�ستوى  على 

من  الطرق  ر�سف  خلدمة  الت�سميمي 

20 اىل 30 عامًا، وتقليل �سماكة الر�سف 

و30   20 بني  ترتاوح  بن�سبة  الأ�سفلتي 

الأ�سفلت  اإن�ساء  كلفة  وخف�ض  املئة،  يف 

بن�سبة ترتاوح بني 10 و20 يف املئة.

ا�ستخدام  عن  الناجتة  الفوائد  ومن 

زمن  اخت�سار  البال�ستيكية  ال�سبكات 

يف   15 بن�سبة  الر�سف  لأعمال  التنفيذ 

والطاقة،  اخلام  املواد  توفري  و  املئة، 

بن�سبة  الكربونية  الب�سمة  وتقلي�ض 

ترتاوح بني 10 و20 يف املئة.

بلدية مدينة اأبوظبي ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

لالأ�سمدة  قطر  �سركة  نظمت 

احتفاًل  »قافكو«  الكيماوية 

تخللته  لل�سالمة،  العاملي  باليوم 

الأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة 

املوظفني  جلميع  والفعاليات 

ا�ستخدام  ومنها  اأ�سرهم.  مب�ساركة 

اإقناع  بغر�ض  مم  �سُ حماكاة  جهاز 

حزام  ا�ستخـدام  باأهمية  امل�ساركني 

الأمان يف ال�سيـارة ومدى فعاليـته 

وخمـاطر  احلوادث،  حالت  يف 

عدم ا�ستخدامه.

من  الطرق  حوادث  وتعترب 

قطر،  يف  الكربى  التحديات 

من  التخفيف  ال�سركة  وحتاول 

حدتها عن طريق حمالت التوعية، 

القيادة  باأهمية  موظفيها  وتذكري 

الآمنة. 

قافكو ع�سو يف

 املنتدى العربي للبيئة والتنمية

»قافكو«
تحتفل باليوم 

العاملي للسالمة

»صحة أبوظبي« تحذر من اإلجهاد الحراري

�أكدت هيئة �ل�صحة يف �أب�ظبي على 

�ل�قائية  �لتد�بري  �إتخاذ  �صرورة 

حلماية �لعمال من �لإجهاد �حلر�ري 

لدرجات  �لتعر�ص  عن  �لناجم 

�حلر�رة �لعالية. ودعت �أ�صحاب �لعمل �إىل �للتز�م بقر�ر 

حظر ت�صغيل �لعمال يف فرتة �لظهرية  من �لثانية ع�صرة 

�لذي يعمل به من 15  �لثالثة ع�صر�ً،  �إىل  و�لن�صف ظهر�ً 

حزير�ن )ي�ني�( �إىل 15 �أيل�ل )�صبتمرب(.

�لحتفاظ  على  �لإن�صان  قدرة  يف  �حلر�ري  �لإجهاد  وي�ؤثر 

من  �لتخل�ص  يجب  ولذلك  �لطبيعية،  �جل�صم  بحر�رة 

بعمليتي  �لفائ�صة  �حلر�رة 

�لتعرق و�لتبخر، لكن �ملناخ �حلار 

و�لرط�بة يجعالن عملية �لتعرق 

�لد�ء  �كرث �صع�بة، ما قد ي�ؤثر يف 

�لذهني و�جل�صدي معًا.

وين�صح باإ�صافة كمية قليلة من �مللح �إىل وجبات �لطعام 

�ملالح  �ملاء  لتع�ي�ص �مللح �ملفق�د يف �لعرق، وعدم تناول 

�أو �أقر��ص �مللح، و�صرورة �رتد�ء �ملالب�ص �ملنا�صبة على �أن 

تك�ن قطنية وخفيفة ف�صفا�صة وذ�ت �أل��ن فاحتة.

هيئة ال�سحة يف اأبوظبي ع�سو يف املنتدى العربي للبيئة والتنمية
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»الرتكي« ع�سو يف املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية

�أحمد �لأ�صمري )الظهران(

مدينة  يف  نايف  بن  �سعود  الأمري  حديقة  متتد 

تزينها  مربع،  مرت  اآلف   10 م�ساحة  على  الظهران 

120 نخلة واأ�سجار خمتلفة واأع�ساب خ�سراء.

الفردية  املبادرات  منها  لتنطلق  احلديقة  ممت  �سُ

التنمية  ثقافة  ن�سر  اأ�سا�ض  على  ُبنيت  التي  واجلماعية 

النف�ض  يف  تبعث  واإلهام  تاأّمل  حمطة  ولتكون  وال�ستدامة، 

بني  املخطوطة  الن�سو�ض  خالل  ومن  وال�سكينة.  الهدوء 

ممرات احلديقة، يتمتع املرء برحلة مفعمة باملعرفة، فرتتاح 

ُخطت  التي  والعبارة  العمارة  بح�سن  الروح  وت�سعد  العني 

باحلرف العربي اجلميل.

ع الظهران هي اإحدى مبادرات  هذه احلديقة املجاورة ملجمَّ

»الرتكي« املجتمعية بال�سراكة مع اأمانة املنطقة ال�سرقية.

العمرية  الفئات  خمتلف  من  زوارًا  احلديقة  ت�ستقبل 

الن�سو�ض  وتعّلمية.  تعليمية  وهي  الثقافية.  وال�سرائح 

املختارة يف املمرات املظللة تقود الزائر يف رحلة معرفة تبعث 

الت�سل�سل  اإىل  ي�سري  امل�ساء  والفنار  ذهنه.  يف  الت�ساوؤلت 

املاء  خرير  ويداعب  الإن�سان.  حياة  يف  والإر�سادي  املعريف 

نة ال�سكل و�سط احلديقة، تتدفق منها  اأذنيك مع نافورة مثمَّ

لتج�سد  بالهواء،  املاء  مازجة  دائرية  ن�سف  بتموجات  املياه 

تقنية اإ�سالمية يف ا�ستعمال املياه.

وتقودك قدماك بني نخالت با�سقات تظلل املكان، فتتاأمل 

ذلكم  يف  اإّن  وينعه  اأثمر  اإذا  ثمره  اإىل  »انظروا  اخلالق:  قول 

لآيات لقوم يوؤمنون«. فت�سافر بخيالك يف رحلة تاأمل معاين 

الربكة والإنتاج، لتدرك عمق العالقة بني النخل والإن�سان يف 

كرثة اخلري والنفع امل�ستمر.

يف  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ض  لدمج  واقعي  منوذج  ويف 

جمتمعاتهم، ُجهزت احلديقة باأف�سل اخلدمات والت�سهيالت 

اإعاقاتهم  اختالف  على  ال�سامل  و�سولهم  ر  تي�سّ التي 

مدخل  فخ�س�ض  اإعاقة.  كل  مع  تتنا�سب  التي  وبالأدوات 

اأر�سية  م�سارات  تركيب  ومت  املتحركة.  الكرا�سي  مل�ستخدمي 

ذوي  ت�ساعد  احلديقة  اأرجاء  يف  واإر�سادية  حتذيرية  ونقاط 

وُجهزت  واأمان.  با�ستقاللية  التنقل  على  الب�سرية  الإعاقة 

وكبار  املكفوفني  مل�ساعدة  اآليًا  يعمل  �سوتي  بنظام  احلديقة 

جدران  على  املنت�سرة  الن�سو�ض  �سماع  يف  والأميني  ال�سن 

اإىل  الن�سو�ض  لرتجمة  مرئي  عر�ض  اإعداد  مت  كما  احلديقة. 

لغة الإ�سارة خلدمة الزوار ال�سم.

حديقة األمير
سعود بن نايف

محطة تأّمل وسكينة يف الظهران
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اأحد طيور اأبو منجل الأ�صلع 

لدى و�صوله اإىل اإثيوبيا 

لتم�صية ف�صل ال�صتاء، بعد 

رحلة 3100 كيلومرت 

وهدت  من �صورية. وقد �صُ

جمموعتة يف تدمر للمرة 

الأخرية عام 2014 

أندر الحيوانات يف سورية
بين داعش واالنقراض

Photo: Cagan Sekercioglu



35چهللايوليو/�أغ�سط�س 2015

�سمال �سورية  ـ  خا�ص بـ  »البيئة والتنمية«

عرب  )داع�ص(  الإ�سالمية«  الدولة  »تنظيم  ن�سر 

و�سائل التوا�سل الجتماعي يف 31 اأيار )مايو( اأربع 

اأي  دون  من  تدمر،  يف  احليوانات  بحديقة  و�سفها  ملا  �سور 

معلومات اإ�سافية با�ستثناء الإ�سارة اإىل اأن حيوانات احلديقة 

هي يف رعاية »الدولة الإ�سالمية«.

لطائر  هما  املن�سورة  ال�سور  من  اثنتني  اأن  حني  ويف 

الطاوو�ص وطيور النعام، فاإن ال�سورتني الأخريني هما لأندر 

يتم  التي  العربي،  واملها  الرمل  غزال  �سورية،  يف  احليوانات 

جنوب  كيلومرتًا   30 بعد  على  التليلة  حممية  �سمن  اإكثارها 

�سرق مدينة تدمر.

التي  تدمر  مدينة  �سمن  ملتقطة  ال�سور  اأن  الوا�سح  من 

ويبدو   .2015 )مايو(  اأيار   20 بتاريخ  التنظيم  عليها  ا�ستوىل 

من  عدد  نقل  على  جمربة  كانت  التليلة  حممية  اإدارة  اأن 

الغزلن واملها اإىل حظرية داخل تدمر لتجنب املواجهات التي 

اأن تقع تدمر نف�سها يف  كانت جتري قرب املدينة، وذلك قبل 

اأيدي التنظيم.

وي�سنف الحتاد الدويل ل�سون الطبيعة )IUCN( غزال 

وكان  بالنقرا�ص.  املهددة  الكائنات  �سمن  الرمي،  اأو  الرمل، 

هذا النوع منقر�سًا بالفعل يف �سورية حتى عام 1996 حني مت 

جلب 30 غزاًل من الأردن وجرى اإكثارها يف حممية التليلة. 

وكان عدد روؤو�ص غزلن الرمل يف املحمية عام 2010 بحدود 

700 راأ�ص.

يف  لالنقرا�ص  عر�سة  اأنه  على  مدرج  فهو  العربي  املها  اأما 

ال�سورية  البادية  اإىل  اإدخاله  اأعيد  وقد  الدويل.  الحتاد  قوائم 

على  ا�ستملت  الأردن  من  هدية  بف�سل   1996 نهاية  يف  اأي�سًا 

ثمانية روؤو�ص. وكل مهاة يف املحمية مو�سومة وحتمل ا�سمًا 

الكلي  العدد  بلغ  وقد  حلياتها.  تتبع  �سجل  ولها  بها،  خا�سًا 

للمها يف �سورية 155 راأ�سًا يف اأيلول )�سبتمرب( 2010.

غزلن  من  ع�سرات  اأطلقت  ال�سورية  ال�سلطات  وكانت 

العبا  طول  حمميتي  يف  العربي  املها  من  اأقل  وعددًا  الرمل 

يف  تقعان  املحميتني  كلتا  اأن  اإل   .2010 عام  ال�سلطان  ومرج 

مناطق غري م�ستقرة، الأوىل �سمن حدود حمافظة الرقة التي 

الثانية  تقع  فيما  الإ�سالمية«،  الدولة  »تنظيم  عليها  ي�سيطر 

اجلي�ص  بني  ا�ستباكات  ي�سهد  الذي  دم�سق  ريف  �سمن 

ال�سوري واملعار�سة امل�سلحة.

الأ�سيلة  احليوانات  من  هما  الرمل  وغزال  العربي  املها 

املتوطنة يف بادية تدمر. واأحد الن�سب الأثرية الذي عرث عليه 

وقد  عربية،  مهاة  يحمي  اأ�سدًا  ميثل  الالت  الربة  معبـد  يف 

ُنق�ست على القدم الي�سرى لالأ�سد كتابة تدمرية تقول »الربة 

تبارك كل من ل ي�سفك الدم يف معبدها«.

الإذاعة  هيئة  ن�سرت  )مايو(،  اأيار   25 يف  ذلك،  قبل 

الربيطانية )بي بي �سي( خربًا بعنوان »تنظيم الدولة يهدد 

وكانت  �سورية«.  يف  بالنقرا�ص  ال�سمايل  منجل  اأبو  طائر 

هذا  تدح�ص  اإعالمية  و�سيلة  اأول  والتنمية«  »البيئة  جملة 

الدعاء، حيث اأن »طيـور اأبو منجـل يف تدمـر انقر�ست العام 

م�ستعمرة  مكت�سف  �سريا،  جيانلوكا  قام  وبعدها  املا�سي«. 

يف  والتنمية«  »البيئة  اأوردته  ما  بتاأكيد  تدمر،  يف  الطائر 

مقال حمل عنوان »طائر اأبو منجل الأ�سلع ال�سمايل منقر�ص 

تنظيم  على  اللوم  و�سع  ميكننا  ل  ولكن  الأو�سط  ال�سرق  يف 

■ الدولة الإ�سالمية«. 

املها العربي �صمن �صياج

داخل مدينة تدمر

)�صورة ن�رشها »تنظيم الدولة 

 الإ�صالمية« وجاء فيها خطاأ 

اأنها لغزلن الرمي(

غزلن الرمل )الرمي(

�صمن �صياج يف مدينة تدمر 

)�صورة ن�رشها »تنظيم الدولة 

الإ�صالمية«(

اأ�صد الالت يحمي املها العربي، تدمر، القرن الأول امليالدي 

)�صورة خا�صة مبجلة »البيئة والتنمية«(
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ازدحام ليلي يف الريا�ض

خطط لرفع كفاءة االستهالك 
يف الصناعة والنقل  واملباني

املركز السعودي 
لكفاءة الطاقة

نايف العبادي

»املحافظة على الرثوة الوطنية من م�سادر الطاقة 

طريق  عن  الوطني،  والقت�ساد  التنمية  يعزز  مبا 

املركز  مهمة  هي  كفاءتها«،  ورفع  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد 

ال�سعودي لكفاءة الطاقة )كفاءة(. 

الذي   2010 عام  الوزراء  جمل�ص  بقرار  املركز  اأن�سئ  

يف  الطاقة  وتر�سيد  لإدارة  الوطني  الربنامج  بتحويل  ق�سى 

وطني  مركز  اىل  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة 

لكفاءة  وطني  برنامج  ا�ستحداث  مهماتة  اأبرز  وكانت  دائم. 

جهات  مب�ساركة  لإعداده  فرعية  جلنة  ت�سكيل  فتم  الطاقة. 

�سركات  من  كبري  وعدد  كربى  وطنية  و�سركات  حكومية 

الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  رفع  بهدف  وذلك  اخلا�ص.  القطاع 

الربي  والنقل  ال�سناعة  هي  رئي�سية  قطاعات  ثالثة  يف 

يف  الطاقة  من  املئة  يف   90 من  اأكرث  ت�ستهلك  التي  واملباين، 

خالل  من  القطاعات  هذه  يف  ال�ستهالك  من  واحلد  اململكة، 

العزل  ومواد  املنزلية،  الكهربائية  الأجهزة  موا�سفات  تعديل 

وم�سانع  املركبات،  وقود  وا�ستهالك  والإ�ساءة،  احلراري، 

احلديد والإ�سمنت والبرتوكيماويات.
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تتمحور أعمال املركز السعودي لكفاءة الطاقة يف خمسة مجاالت: إعداد برنامج 

وطني للترشيد ورفع الكفاءة، تطوير وتطبيق السياسات واألنظمة واللوائح 

املنظمة الستهالك الطاقة، دعم تكامل جهود الجهات املعنية والتنسيق بينها، 

تعزيز الوعي االجتماعي والرسمي العام يف مجال الترشيد ورفع كفاءة استهالك 

الطاقة، واملشاركة يف تنفيذ بعض املشاريع الريادية

لن�سر  مبادرات  بعدة  الطاقة  لكفاءة  ال�سعودي  املركز  قام 

الوعي يف جمال تر�سيد ا�ستهالك الطاقة ورفع كفاءتها. وذلك 

من خالل حمالت توعوية، ومعار�ص، وور�ص، وحما�سرات 

ومل�سقات  كتيبات  واإ�سدار  اجلامعية،  املرحلة  لطالب 

اإعالنية، وغر�ص مفهوم الرت�سيد ورفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة 

وريا�سية  ثقافية  ن�ساطات  خالل  من  املدار�ص  طالب  لدى 

وفنية، والتوا�سل مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف 

هذه املجالت.

ا�ستهدفت  التجارية  املجمعات  يف  توعية  حمالت  نظمت 

كفاءة  رفع  على  وتركزت  ال�سكني  القطاع  يف  امل�ستهلك 

معار�ص  و�سملت  املنزلية.  الأجهزة  يف  الطاقة  ا�ستهالك 

ت�سمنت ر�سائل عن الطاقة، اخلطوات الالزمة لقتناء مكيف 

املالب�ص  وغ�سالت  للمكيفات  الأمثل  ال�ستخدام  جديد، 

احلراري  العزل  الإنارة،  واأنظمة  واملجمدات  والثالجات 

التعريف  ال�ستهالك،  كفاءة  حت�سني  يف  ودوره  املنازل  يف 

ببطاقة كفاءة الطاقة لالأجهزة الكهربائية املنزلية.

وغري  احلكومية  اجلهات  ملوظفي  التوعية  حمالت  اأما 

للموظفني.  الإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  فتمت  احلكومية 

املن�ساآت  من  عدد  يف  الطاقة  تدقيق  درا�سات  املركز  واأجرى 

كفاءة  ورفع  الرت�سيد  بهدف  واملكتبية،  والتجارية  احلكومية 

جميع  وتقييم  حتديد  خالل  من  وذلك  فيها.  ال�ستهالك 

الفر�ص املمكنة لتوفري الطاقة تقنيًا واقت�ساديًا، عرب مراجعة 

من�ساأة،  كل  يف  الطاقة  ا�ستهالك  واأمناط  لبيانات  تف�سيلية 

الرئي�سية  للمعدات  الالزمة  القيا�سات  اإجراء  اىل  اإ�سافة 

امل�ستهلكة للطاقة، وحتليل هذه البيانات واملعلومات، وتقدمي 

التو�سيات واحللول لتحقيق وفورات يف الطاقة باأقل كلفة.

بناء القدرات الوطنية
يعمل املركز على و�سع برامج تدريب اإداري وفني يف جمالت 

اختبارات  واإجراء  كفاءتها  ورفع  الطاقة  ا�ستهالك  تر�سيد 

ر�سمية لتاأهيل مديري الطاقة.

ال�سعودية  الهيئة  من  املعتمدة  الربامج  هذه  ت�ستهدف 

منح  بهدف  املباين،  كقطاع  خمتلفة،  قطاعات  للمهند�سني 

املهند�سني والفنيني املعرفة النظرية والعملية الالزمة لتقييم 

التعرف  خالل  من  وذلك  املباين.  يف  الطاقة  ا�ستهالك  و�سع 

كفاءة  لتعزيز  الالزمة  والأدوات  الطاقة  كفاءة  تقنيات  على 

اأ�سا�سيات  على  امل�ساركني  وتدريب  املباين،  يف  ا�ستخدامها 

اإدارة الطاقة ومبادئ اقت�سادياتها، ف�ساًل عن تخطيط واإدارة 

الرت�سيد  فر�ص  على  والتعرف  عملي،  ب�سكل  الطاقة  تدقيق 

املمكنة يف الأنظمة امل�ستهلكة للطاقة يف املباين.

بهدف  تدريبية  برامج  اإعداد  يتم  ال�سناعي،  القطاع  ويف 

الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  ورفع  تر�سيد  فر�ص  على  التعريف 

التقنية  الناحية  من  وتقييمها  ال�سناعية  الأنظمة  يف 

اإدارة  اأ�سا�سيات  على  امل�ساركني  وتدريب  والقت�سادية، 

اإ�سافة  اقت�سادياتها،  مببادئ  والتعريف  وتدقيقها،  الطاقة 

واملحركات  الكهربائية  الأنظمة  يف  الطاقة  تر�سيد  فر�ص  اىل 

طبقًا  الطاقة  اإدارة  نظم  على  والتعرف  والأفران،  والغاليات 

.ISO50001 للموا�سفة القيا�سية

االقتصاد يف الوقود ىلع الطرقات
حيث  ال�سكاين،  النمو  معدلت  بارتفاع  ال�سعودية  تت�سم 

 2.7 بلغ  مّطردًا  �سنويًا  منوًا  املا�سية  ال�سنوات  خالل  �سجلت 

مليون   30 نحو  اإىل  ال�سكان  عدد  اإجمايل  وو�سل  املئة،  يف 

ال�سكاين  النمو  هذا  ا�ستمرار  اىل  التقديرات  وت�سري  ن�سمة. 

القت�سادية  التنمية  ا�ستمرار  يدعمه  املقبل،  العقد  خالل 

والجتماعية التي ت�سهدها اململكة.

أعضاء اللجنة اإلدارية يف املركز
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  ترتاأ�ص 

للمركز  ــــة  الإداري اللجنة  والتقنية 

وت�سم  الطاقة.  لكفاءة  ال�سعودي 

وزارة  الآتية:  اجلهات  اللجنة  ع�سوية 

املياه  وزارة  املعدنية،  والرثوة  البرتول 

البلدية  ال�سوؤون  وزارة  والكهرباء، 

وال�سناعة،  التجارة  وزارة  والقروية، 

وزارة  املالية،  وزارة  النقل،  وزارة 

الثقافة والإعالم، وزارة الإ�سكان، وزارة 

القت�ساد والتخطيط، الهيئة ال�سعودية 

هيئة  واجلودة،  واملقايي�ص  للموا�سفات 

املــزدوج،  ــاج  ــت والإن الكهرباء  تنظيم 

الرئا�سة  وينبع،  للجبيل  امللكية  الهيئة 

البيئة،  وحماية  لــالأر�ــســاد  العامة 

املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة 

الذرية  للطاقة  عبداللـه  امللك  مدينة 

اللجنة  اجلمارك،  م�سلحة  واملتجددة، 

�سركة  النظيفة،  التنمية  لآلية  الوطنية 

ال�سعودية  ال�سركة  ال�سعودية،  اأرامكو 

)�سابك(،  الأ�سا�سية  لل�سناعات 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، اإ�سافة اإىل 

ممثلني للقطاع اخلا�ص. 

املدير  هو  العبادي  نايف  الدكتور 

لكفاءة  ال�سعودي  للمركز  العام 

الطاقة )كفاءة(.  
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هذا النمو ال�سكاين، وعوامل اأخرى كالطبيعة اجلغرافية 

على  الطلب  زيادة  يف  �ساهمت  ال�سكانية،  التجمعات  وتباعد 

فبلغ  خا�ص.  ب�سكل  الربي  والنقل  عمومًا،  النقل  و�سائل 

ال�ستهالك  من  املئة  يف   23 نحو  النقل  قطاع  ا�ستهالك  معدل 

اأ�سطول  منو  ا�ستمرار  ع  وُيتوقَّ اململكة.  يف  للطاقة  الجمايل 

اتخاذ  عدم  حال  يف  مطرد  ب�سكل  ال�ستهالك  ومنو  املركبات 

اإجراءات عملية لرفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة واحلد من الهدر 

غري املربر.

بالتعاون  الطاقة،  لكفاءة  ال�سعودي  الربنامج  قام  لذلك 

كفاءة  م�ستوى  تدين  اأ�سباب  بتحديد  املعنية،  اجلهات  مع 

ا�ستهالك الطاقة يف قطاع النقل الربي. وتو�سل اىل اأن تدين 

لتدين  الرئي�سي  ال�سبب  هو  املركبات  وقود  اقت�ساد  معدل 

 12 يقارب  اإنه  اإذ  القطاع،  هذا  يف  ال�ستهالك  كفاءة  م�ستوى 

كيلومرتًا لكل ليرت وقود، مقارنة بنحو 13 كيلومرتًا لكل ليرت 

يف الوليات املتحدة، و15 كيلومرتًا  لكل ليرت يف ال�سني، و18 

كيلومرتًا لكل ليرت يف اأوروبا.

عامني  منذ  بالعمل  الربنامج  يف  املخت�ص  الفريق  قام 

لإعداد  حكومية،  وغري  حكومية  ا�ست�سارية  جهات  مع 

القائمة  املركبات  يف  الوقود  اقت�ساد  لتح�سني  فرعية  برامج 

وامل�ستوردة، �سواء اخلفيفة اأو الثقيلة.

لتح�سني  تنفيذها  مت  التي  الفرعية  الربامج  و�سملت 

اقت�ساد الوقود يف املركبات اخلفيفة امل�ستوردة اإ�سدار »بطاقة 

 ،2013 )دي�سمرب(  الأول  كانون  يف  املركبات«  وقود  اقت�ساد 

اىل  تهدف  وهي   ،2014 )اأغ�سط�ص(  اآب  يف  بها  الإلزام  وبداأ 

اإ�سدار  تعريف امل�ستهلك بكفاءة الطاقة يف املركبات. كما مت 

على  والتما�سك  الدوران  مقاومة  ملتطلبات  قيا�سية  موا�سفة 

على   ،2014 )اأبريل(  ني�سان  يف  لالإطارات  الرطبة  ال�سطوح 

اأن يبداأ تطبيق مرحلتها الأوىل يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 

2015، ومرحلتها الثانية يف ت�سرين الثاين )نوفمرب( 2019. 

اخلفيفة  املركبات  يف  الطاقة  كفاءة  حت�سني  اىل  تهدف  وهي 

املركبات، كما حتتوي  اإطارات  والثقيلة من خالل رفع كفاءة 

املوا�سفة على متطلب و�سع بطاقة كفاءة الطاقة لالإطارات.

واملقايي�ص  للموا�سفات  ال�سعودية  الهيئة  واأ�سدرت 

املركبات  يف  الوقود  لقت�ساد  ال�سعودي  »املعيار  واجلودة 

اخلفيفة  املركبات  جميع  على  تطبيقه  يف  للبدء  اخلفيفة« 

وهو   .2016 )يناير(  الثاين  كانون  من  اعتبارًا  امل�ستوردة 

اململكة  يف  املركبات  وقود  اقت�ساد  معدل  حت�سني  ي�ستهدف 

بنحو 4 يف املئة �سنويًا، لنقله من م�ستواه احلايل عند نحو 12 

كيلومرتًا   19 يتخطى  م�ستوى  اإىل  وقود،  ليرت  لكل  كيلومرتًا 

لكل ليرت بحلول �سنة 2025.

الثاين  ت�سرين  يف  املعيار  اإعداد  على  العمل  بدء  عند 

على  والطلب  العر�ص  طبيعة  مراعاة  متت   2013 )نوفمرب( 

�سركات  مع  امل�ستمر  والتوا�سل  ال�سعودية،  يف  املركبات 

وقود  اقت�ساد  تقارير  تقدمي  عرب  العاملية  ال�سيارات  �سناعة 

حتقق  ب�ساأن  واقرتاحاتها  مبالحظاتها  والأخذ  مركباتها 

على  املحافظة  مع  املعيار،  م�ستوى  يف  امل�ستمر  التح�سني 

املركبات  خيارات  وتنّوع  العادلة  واملناف�سة  التقني  احلياد 

املتاحة للم�ستهلكني.

م�سدر  متثل  �سانعة،  �سركة   80 عن  يزيد  ما  التزم  وقد 

�سناعة اأكرث من 99 يف املئة من مبيعات املركبات يف اململكة، 

املركبات  يف  الوقود  لقت�ساد  ال�سعودي  املعيار  بتطبيق 

حكومية  جهات  اأربع  من  عمل  منظومة  اإعداد  ومت  اخلفيفة. 

ال�سيارات  �سناعة  �سركات  والتزام  املعيار  تطبيق  ملراقبة 

وقود  اقت�ساد  معدل  حت�سني  ومتابعة  مبتطلباته،  العاملية 

وال�سناعة،  التجارة  وزارة  اجلهات  هذه  وت�سمل  املركبات. 

واجلودة،  واملقايي�ص  للموا�سفات  ال�سعودية  والهيئة 

وم�سلحة اجلمارك العامة، واملركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة.

حتت   2015 )فرباير(  �سباط  يف  توعوية  حملة  واأطلقت 

امل�ستهلك  لتعريف  اأ�سابيع،  اأربعة  ملدة  »بكيفك«  �سعار 

ببطاقة اقت�ساد الوقود يف املركبات اخلفيفة، وتغيري �سلوكه 

يف قيادة املركبة.

اأخرى  فرعية  برامج  اإعداد  على  الآن  العمل  ويجري 

على  املوجودة  للمركبات  الوقود  ا�ستهالك  من  للتقليل 

واحلافالت  ال�ساحنات  يف  الوقود  اقت�ساد  وحت�سني  الطرق، 

امل�ستوردة.

النقل  قطاع  يف  الربامج  جميع  تطبيق  اكتمال  وعند 

الربي، �سوف يتحقق ارتفاع ملحوظ يف كفاءة الطاقة يف هذا 

■ القطاع تنتج عنه وفورات كبرية يف ا�ستهالك الطاقة.  

بطاقة اأداء الإطاراتبطاقة اقت�صاد الوقود يف املركبات اخلفيفة

حملة توعية بكفاءة 

ال�صتهالك نظمها املركز

يف اأحد املجمعات التجارية
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حافظ غانم

تقلبات  اأعلى  اأحد   2006 العام  منذ  الفرتة  �سهدت 

املراقبني  معظم  ويتوقع  العاملية.  الغذاء  اأ�سعار 

ا�ستمرار اجتاه ارتفاع الأ�سعار وتقلبها على املدى املتو�سط.

يتاأثر العامل العربي على وجه اخل�سو�ص بهذه التطورات، 

فهو اأكرب م�ستوردي احلبوب يف العامل، ويعتمد على الأ�سواق 

احلرارية،  لل�سعرات  حاجته  من  املئة  يف   50 لتلبية  العاملية 

والدهون  وال�سكر  البقوليات  يف  هائل  عجز  من  ويعاين 

والزيوت. وب�سبب ازدياد عدد ال�سكان وندرة املياه والأرا�سي 

ال�ساحلة التي تواجهها الزراعة العربية، ُيتوقع اأن يزداد هذا 

الغذاء  ثلثي  نحو  ا�سترياد  يتم  بحيث  الواردات  على  العتماد 

امل�ستهلك يف البلدان العربية بحلول �سنة 2030.

على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  تقريبًا  العربية  البلدان  جميع 

يطرح  وهذا  والتغذية.  الغذائي  اأمنها  اأجل  من  الواردات 

الأ�سواق  يف  الكبري  التقلب  فرتات  خالل  معينة  حتديات 

املخاطر:  من  نوعني  امل�ستوردة  البلدان  وتواجه  العاملية. 

خطر الرتفاعات احلادة يف الأ�سعار وخطر حدوث ا�سطراب 

واردات  على  العربية  البلدان  يف  والطلب  الإمداد.  يف 

قادرة  غري  اأنها  اأي  مرنًا،  لي�ص  احلبوب،  خ�سو�سًا  الأغذية، 

ا�صتثمار زراعي خارجي: 

مزرعة رز ل�صركة  

»�صعودي �صتار« للتنمية 

الزراعية يف اإثيوبيا   )اأ ف ب(

ولذلك  الأ�سعار،  زيادة  على  ردًا  الواردات  تخفي�ص  على 

ويف  الأ�سعار.  لرتفاع  الكامل  الأثر  تتحمل  اأن  عليها  يتعني 

على  حظرًا  اأحيانًا  املنتجة  البلدان  تفر�ص  النواق�ص  اأوقات 

على  قادرة  غري  العربية  البلدان  تكون  قد  لذلك  ال�سادرات. 

واردات  اأن  كما  �سعر.  باأي  الأغذية  واردات  اإىل  الو�سول 

الكوارث  اأو  النزاع املدين  اأو  الأغذية قد تتوقف ب�سبب احلرب 

الطبيعية.

تق�سيم  ميكن  الغذاء،  اأ�سعار  بتقلب  التاأثر  اىل  وبالن�سبة 

هي  الأوىل  املجموعة  جمموعات:  ثالث  اىل  العربية  البلدان 

البلدان  وهي  والإمدادات،  الأ�سعار  ب�سدمات  تاأثرًا  الأكرث 

ال�سديدة العتماد على الواردات وتواجه يف الوقت ذاته قيودًا 

بلدانًا  وت�سمل  الأجنبية،  والعملة  املالية  املوارد  على  ملزمة 

اأقل  الثانية  واملجموعة  وتون�ص.  ولبنان  والأردن  م�سر  مثل 

واحتياطيات  مالية  موارد  لديها  لأن  الأ�سعار  ب�سدمات  تاأثرًا 

دولية كافية، لكنها عر�سة ل�سدمات الإمدادات لأنها تعتمد 

مثل  بلدانًا  ت�سمل  وهي  امل�ستورد،  الغذاء  على  كبري  حد  اىل 

الأقل  هي  الثالثة  واملجموعة  والإمارات.  وال�سعودية  الكويت 

الأمن  اأجل  من  الدولية  ال�سوق  على  اعتمادًا  اأقل  لأنها  تاأثرًا 

الغذائي، وميكن اأن ت�سمل املغرب و�سورية )يف اأزمنة ال�سلم 

املدين(.

األمن الغذائي العربي
كيف يمكن تحقيقه

 رغم تقلب أسعار الغذاء؟
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رئي�ص  نائب  غامن  حافظ  الدكتور 

ال�سرق  ملنطقة  الدويل  البنك 

وكان  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط 

»الفاو«.  يف  امل�ساعد  العام  املدير 

ويت�سمن هذا املقال اأهم اخليارات 

اأ�سعار  تقلبات  ملواجهة  العربية 

الغذاء العاملية التي قدمها لتقرير 

والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

يف  الغذائي  الأمن  حول  )اأفد( 

املنطقة العربية.

 االحتياطيات الغذائية
وأدوات األسواق املالية

حلماية  ا�سرتاتيجيات  العربية  البلدان  تطور  اأن  يجب 

وتقلبها.  الأ�سعار  ارتفاع  من  يعاين  عامل  يف  الغذائي  اأمنها 

اأكرب هو خيار ممكن. وعلى  والحتفاظ باحتياطيات غذائية 

الفئات  مل�ساعدة  طوارئ  احتياطيات  على  حتافظ  اأن  البلدان 

القطاع  ل�سوق  العادي  النمو  اإعاقة  دون  من  تعر�سًا،  الأكرث 

اخلا�ص املطلوب من اأجل الأمن الغذائي على املدى الطويل. 

اخلا�سة  الظروف  على  الطوارئ  احتياطيات  حجم  ويعتمد 

بكل بلد.

القمح  م�ستوردي  اأكرب  هي  العربية  البلدان  اأن  رغم  على 

يف العامل، فقد كانت م�سر الوحيدة بني الدول الع�سر الأوائل 

بالرتتيب:  )وهي   2010 عام  قمح  احتياطيات  امتالك  يف 

ال�سني، الوليات املتحدة، الهند، رو�سيا، الحتاد الأوروبي، 

لأن  يتغري،  وهذا  اأوكرانيا(.  اأو�سرتاليا،  اإيران،  م�سر،  كندا، 

الحتفاظ  اأجل  من  اأهراءات  يف  ت�ستثمر  عدة  عربية  بلدانًا 

اأن  ميكن  ذلك  لكن  الطوارئ.  خمزونات  من  اأكرب  بكميات 

يكون مكلفًا. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة )الفاو( والبنك 

الدويل اأن تخزين طن واحد من القمح يكلف 2.15 دولر يف 

الحتفاظ  وفوائد  تكاليف  لتقييم  حاجة  هناك  لذلك  ال�سهر. 

باحتياطيات طوارئ اأكرب.

ثمة جمال اآخر ي�ستحق عناية خا�سة من م�ستوردي الغذاء 

العرب هو ا�ستعمال الأ�سواق املالية من اأجل خف�ص املخاطر. 

اإعاقة  اأدوات  متزايد  ب�سكل  العامل  حول  بلدان  وت�ستعمل 

املخاطر املالية للتاأمني �سد التقلبات. فقد ا�ستعملت املك�سيك 

وجتنب  الذرة  من  وارداتها  �سعر  لتثبيت  الأدوات  هذه  مثاًل 

»اأزمة تورتيا« اأخرى. والعقود الآجلة هي اإحدى و�سائل اإدارة 

خماطر اأ�سعار ال�سلع، وهي تفر�ص على امل�سرتي �سراء كمية 

ثابتة ب�سعر حمدد يف تاريخ اآجل مقرر �سلفًا، وعليه احل�سول 

على اإئتمانات اأو �سمانات لتغطية قيمة العقد.

ل  التي  للبلدان  خا�ص  ب�سكل  جذاب  اآخر  بديل  وهناك 

حت�سل ب�سهولة على ائتمان، هو ا�ستعمال العقود الختيارية، 

كمية  �سراء  يف  تلزمه،  ل  لكن  احلق،  امل�سرتي  تعطي  التي 

وهي  معني.  اآجل  تاريخ  يف  حمدد  ب�سعر  ال�سلع  من  ثابتة 

تعمل كتاأمني �سد ارتفاع الأ�سعار اإذ ميكن للم�سرتي اأن يقرر 

عدم ا�ستعمال اخليار وبذلك يخ�سر فقط ق�سط التاأمني الذي 

يدفع مقدمًا نقدًا. وثمة مثال �سهري على ا�ستعمال اخليارات 

ل�سراء  اختيارية  عقودًا  اأبرمت  التي  مالوي  دولة  من  ياأتي 

الذرة عام 2005، فقد ارتفع �سعر الذرة ومار�ست مالوي حق 

الختيار ووفرت نحو خم�سة ماليني دولر.

 زيادة اإلنتاج املحلي
بدعم صغار املزارعين

الدولية  الأ�سواق  لتقلب  التعر�ص  من  التقليل  اأي�سًا  ميكن 

العربية  البلدان  يف  الغذاء  اإنتاج  لكن  املحلي.  الإنتاج  بزيادة 

على  ال�سغط  ويزداد  املائية.  واملوارد  الأرا�سي  بندرة  حمدود 

تبلغ  اأن  يتوقع  بحيث  ال�سكاين،  النمو  ا�ستمرار  مع  الأرا�سي 

 0.12 نحو   2050 �سنة  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  م�ساحة 

املئة  يف   60 بن�سبة  هبوطًا  ي�سكل  وهذا  فرد،  لكل  فقط  هكتار 

تبلغ  وللمقارنة،  الع�سرين.  القرن  نهاية  يف  م�ستوياتها  عن 

اأوروبا  يف  اليوم  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا�سي  من  الفرد  ح�سة 

العام  ومنذ  هكتار.   0.4 منوًا(  ال�سكان  عدد  ي�سهد  ل  )حيث 

يف  املتجددة  املائية  املوارد  من  الفرد  ح�سة  هبطت   ،1950

العامل العربي بنحو 75 يف املئة، ومن املتوقع اأن تنخف�ص 40 

يف املئة بحلول �سنة 2050 حتى من دون حتليل عوامل الأثر 

يف  املياه  من  الفرد  ح�سة  تبلغ  والآن  املناخ.  لتغري  املحتمل 

معدل  مع  باملقارنة  مكعبًا،  مرتًا   850 من  اأقل  العربي  العامل 

عاملي مقداره 6300 مرت مكعب.

ومع ذلك، ما زال يف الإمكان اإدخال حت�سينات على الأمن 

من  خ�سو�سًا  للغذاء،  املحلي  الإنتاج  دعم  خالل  من  الغذائي 

مهم  عامل  الزراعة  املزارعة.  والعائالت  املزارعني  �سغار  قبل 

القوة  من  املئة  يف   25 نحو  يعمل  ففيها  العربي:  العامل  يف 

مناطق  يف  ال�سكان  من  املئة  يف   40 نحو  ويعي�ص  العاملة. 

الزراعة  وتوفر  بالزراعة.  رزقهم  م�سادر  تتاأثر  ولذلك  ريفية، 

م�سدر رزق للفقراء والأ�سخا�ص غري الآمنني غذائيًا. وتزيد 

عن  اأ�سعاف  ثالثة  واملغرب  م�سر  اأرياف  يف  الفقر  معدلت 

معدلت الفقر يف املدن، واأكرث من 57 يف املئة من ال�سودانيني 

الذين يعي�سون يف مناطق ريفية هم فقراء، وكذلك اأكرث من 

40 يف املئة من اليمنيني الريفيني.

املزارعني.  �سغار  على  العربية  الزراعة  غالبية  تعتمد 

ومع اأن املزارع العائلية ال�سغرية )اأقل من خم�سة هكتارات( 

 25 اإل  ت�سكل  ل  فهي  احليازات،  من  املئة  يف   84 نحو  ت�سكل 

اأرباع  ثالثة  نحو  اأن  يعني  هذا  املزروعة.  امل�ساحة  من  املئة  يف 

هذا  كربى.  ل�سركات  اأو  املزارعني  لكبار  تخ�سع  الأرا�سي 

حيث  العربي،  العامل  يف  للزراعة  املزدوجة  الطبيعة  يعك�ص 

هيئات  جانب  اإىل  العائلية  املزارع  من  كبرية  اأعداد  تعمل 

العائليون  املزارعون  ينتج  حني  ويف  حداثة.  واأكرث  كبرية 

ل�ستهالكهم اخلا�ص يف ما ميكن ت�سميته »زراعة الكفاف«، 

الكبرية  الع�سرية  املزارع  تنتج  املحلية،  الأ�سواق  اىل  وللبيع 

لالأ�سواق الوطنية والدولية، وتكون عادة اأعلى اإنتاجية واأكرث 

ربحية من املزارع العائلية ال�سغرية.

العائلية  الزراعة  اأهملت  العربية  احلكومات  اأن  املقلق 

وركزت على تطوير الزراعة الع�سرية الوا�سعة النطاق. فعلى 

�سخمة   مبالغ  امل�سرية  احلكومة  ا�ستثمرت  املثال،  �سبيل 

يزداد الضغط ىلع 

األراضي مع استمرار 

النمو السكاني، بحيث 

يتوقع أن تبلغ مساحة 

األراضي الصالحة 

للزراعة يف املنطة 

العربية سنة 2050 

نحو 0.12 هكتار فقط 

لكل فرد، وهذا يشكل 

هبوطًا بنسبة 60 يف 

املئة عن مستوياتها 

يف نهاية القرن 

العشرين. وللمقارنة، 

تبلغ حصة الفرد من 

األراضي الصالحة 

للزراعة اليوم يف 

أوروبا 0.4 هكتار
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ري  اإىل  يهدف  الذي  )تو�سكى(  اجلديد  الوادي  م�سروع  يف 

خالل  من  ال�سحراوية  الأرا�سي  من  هكتار  مليون  ربع  نحو 

نا�سر  بحرية  من  باملياه  متدها  كيلومرتًا   150 بطول  قناة  بناء 

جنوب اأ�سوان. وغالبًا ما يكون لهذه امل�ساريع الكربى تاأثريات 

تطوير  اأن  �سحيح  ملتب�سة.  وبيئية  واجتماعية  اقت�سادية 

يكون  األ  يجب  لكن  م�سروع،  وطني  هدف  الع�سرية  الزراعة 

على ح�ساب املزارعني ال�سغار واملزارعني العائليني الذين هم 

عن�سر اأ�سا�سي يف الأمن الغذائي وتخفي�ص وطاأة الفقر.

من ال�سروري اأن يكون دعم املزارعـني ال�سغار والعـائليني 

عن�سرًا رئي�سيًا يف اأي حزمة �سيا�سات تهدف اىل حتقيق اأمن 

اأن  على  املـراقبني  معظم  ويوافق  الفقر.  وطاأة  وخف�ص  غذائي 

ت�سهيل  �ساأنها:  من  وبرامج  �سيا�سات  لو�سع  حاجـة  هنـاك 

وا�ستثمارية،  ائتمانيـة  موارد  على  املزارعني  هوؤلء  ح�سول 

الأخرى،  والكوارث  القا�سية  الطق�ص  اأحوال  �سد  تاأمينهم 

خالل  من  خ�سو�سًا  لالأر�ص  الآمن  ال�ستخدام  من  متكينهم 

امل�سافة  القيمة  من  املزارعني  ح�سة  زيادة  ملكية،  �سندات 

لإنتاجهم، حت�سني نوعية خدمات الأبحاث والإر�ساد الزراعي 

وتكييفها مع الأو�ساع اخلا�سة للمزارعني ال�سغار والعائليني.

االستثمار الدولي
عن�سرًا  ي�سكل  اأن  ميكن  اأخرى  بلدان  يف  الزراعي  ال�ستثمار 

مهمًا يف ا�سرتاتيجية الأمن الغذائي العربي. و�سي�ساهم ذلك 

يف زيادة اإنتاج الغذاء العاملي وكمية الغذاء املتوافر يف ال�سوق 

اإمدادات  و�سمان  الأ�سعار  تثبيت  يف  ي�ساعد  ما  الدولية، 

الغذائي  لالأمن  ال�سروري  من  ذلك،  اإىل  واإ�سافة  م�ستمرة. 

لإحدى  يكون  ل  بحيث  الواردات،  م�سادر  تنويع  العربي 

ال�سدمات )مثل اجلفاف( يف جزء من العامل اأثر �سلبي على 

و�سول الواردات اىل ال�سوق وعلى اأ�سعارها. وميكن اأن يوفر 

امتيازات  ذا  و�سوًل  النامية  البلدان  يف  بالزراعة  ال�ستثمار 

اىل الواردات من هذه البلدان.

جديدة  ربح  فر�ص  اخلارجي  الزراعي  ال�ستثمار  ويوفر 

العامل  اإىل  الغذاء  واردات  قيمة  بلغت  وقد  اخلا�ص.  للقطاع 

 23 نحو  ي�سمل  وهذا   ،2011 عام  دولر  بليون   65 نحو  العربي 

لواردات  دولر  باليني  و10  احلبوب،  لواردات  دولر  بليون 

اللحوم، و8.6 باليني دولر لواردات الزيوت والبذور الزيتية، 

و6  الألبان،  ومنتجات  احلليب  لواردات  دولر  باليني  و6.6 

لواردات  دولر  باليني  و3.8  ال�سكر،  لواردات  دولر  باليني 

يعني  هذا  اخل�سار.  لواردات  دولر  بليون  و1.8  الفواكه، 

الغذائية  للمنتجات  �سخمة  �سوقًا  متثل  العربية  البلدان  اأن 

ال�ستثمار  خالل  ومن  اأرباح.  لتحقيق  �سخمة  اإمكانية  مع 

املحلية،  اأ�سواقها  اىل  والبيع  النامية  البلدان  يف  بالزراعة 

ال�سخم  الطلب  من  ال�ستفادة  العربي  اخلا�ص  للقطاع  ميكن 

والمكانية الكبرية لتحقيق اأرباح.

اأن  يجب  م�ستدامة  الزراعية  ال�ستثمارات  تكون  ولكي 

وبالإ�سافة  الأطراف.  جلميع  منفعة  حتقق  بحيث  ُت�سمم 

واملجتمع  امل�سيف  البلد  ي�ستفيد  اأن  يجب  امل�ستثمرين،  اىل 

من  لأي  ميكن  اأنه  التجربة  بينت  وقد  امل�سروع.  من  املحلي 

�سعرت  اإذا  م�سروع  اأي  وقف  الثالث  املعنية  اجلهات  هذه 

ومن  املالئم.  بال�سكل  احل�سبان  يف  توؤخذ  مل  م�ساحلها  اأن 

من  امل�سروع  مبلكية  قوي  �سعور  وجود  فاإن  اأخرى،  جهة 

وا�ستدامته.  جناحه  ي�سمن  املحلي  واملجتمع  احلكومة  قبل 

العتبار  يف  ياأخذوا  اأن  املحتملني  امل�ستثمرين  على  لذلك، 

�سغار  وخ�سو�سًا  امل�سيفة،  البلدان  م�ساريعهم  �سُتفيد  كيف 

املزارعني الذين يعي�سون ويعملون يف منطقة امل�سروع.

مت الرتكيز حتى الآن على زيادة الإمدادت الغذائية، ولكن 

برت�سيد  التغذية  ونوعية  الغذائي  الأمن  حت�سني  اأي�سًا  ميكن 

من  العرب  بع�ص  يعاين  وفيما  الهدر.  وتخفي�ص  ال�ستهالك 

اآخرون من ال�ستهالك  اجلوع وانعدام الأمن الغذائي، يعاين 

وال�سكر  الأبي�ص  اخلبز  مثل  �سحية  غري  لأطعمة  املفرط 

احليواين  الدهن  تناول  وارتفاع  البدانة  والزيوت.  والدهون 

حلدوث  خطر  عوامل  هي  الغذائية  الألياف  تناول  وانخفا�ص 

و�سرطان  وال�سكري  القلب  اأمرا�ص  مثل  مزمنة  اأمرا�ص 

وهي  املئة،  45 يف  البدانة يف م�سر مثاًل  وتبلغ ن�سبة  الثدي. 

اأعلى حتى مما يف الوليات املتحدة حيث تبلغ 32 يف املئة.

على احلكومات العربية اأن تنفذ اأي�سًا �سيا�سات لتح�سني 

■ التغذية ت�سمل جهودًا للحد من ال�ستهالك املفرط والهدر. 

السلع الغذائية الرئيسية
يف البلدان العربية )2011(

 الإنتاجال�صنف

)%(

 ال�صتهالك

)%(

الكتفاء الذاتي 

)%(

119.645.6 54.5 حبوب

2.458.3 1.4 بقوليات
48.1107.7  51.8 خ�سار

31.9104.1  33.2 فواكه
8.736.8 3.2 �سكر مكرر

4.055.0  2.2  دهون وزيوت
11.076.4 8.4 حلوم

4.097.5 3.9 اأ�سماك
1.794.1 1.6 بي�ص
37.574.1 27.8 األبان

امل�صدر: املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب ال�صنوي الإح�صائي

اأ�صار تقرير املنتدى 

العربي للبيئة والتنمية 

حول الأمن الغذائي اإىل 

اأن البلدان العربية تنتج 

نحو 4.2 مليون طن من 

الأ�صماك �صنويًا، ميكن 

زيادتها مبا ل يقل عن 

مليوين طن بحلول �صنة 

2030. والبلدان العربية، 

كمجموعة، مكتفية ذاتيًا 

بالأ�صماك، لكنها ت�صتورد 

25٪ من اللحوم احلمراء. 

ودعا التقرير اإىل زيادة 

اإنتاج الأ�صماك والدواجن، 

والتحول اإىل حما�صيل 

تتطلب مياهًا اأقل وتوفر 

قيمة غذائية اأعلى، وهذا 

ي�صتدعي تبدياًل يف اأمناط 

ا�صتهالك الغذاء.
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اأ�صماء علي اأباح�صين

تتباين ال�سلع يف م�ستوى اجلودة والنوعية. فهناك 

املتقن ال�سنع والعايل اجلودة الذي ل ي�سكل خطرًا 

تعطل،  اإذا  اإ�سالحه  وميكن  وم�ستخدمه،  مقتنيه  على  يذكر 

وقد يدوم طوياًل. وهناك ال�سلع الرديئة واملقلدة التي قد ت�سبه 

اجلودة  متدنية  اأنها  اإل  ثمنًا،  اأرخ�ص  وتكون  اجليدة  ال�سلع 

تتحول  ما  و�سرعان  طوياًل  تعمر  ل  الأحيان  من  كثري  ويف 

مقابل  يف  غاليًا  �سعرًا  دفع  امل�سرتي  اأن  يعني  ما  نفايات،  اإىل 

منفعة اأقل ورمبا تعر�ص ل�سرر قد ي�سل اإىل حد املوت. هذه 

دول  من  خ�سو�سًا  اآتية  موؤخرًا،  اأ�سواقنا  يف  �ساعت  الب�سائع 

�سرق اآ�سيا التي دخلت اأ�سواق الإنتاج ال�سناعي حديثًا وبداأت 

اجليد  يتوجه  والرديء.  منها  اجليد  مبنتجاتها،  العامل  تغزو 

اإىل الدول التي تفر�ص ا�سرتاطات وقيودًا حلماية امل�ستهلك، 

فيما ت�سوق ال�سلع الرديئة يف الدول التي ل تهتم ول تدقق يف 

نوعية هذه ال�سلع.

النظري  منقطع  اإقباًل  واملقلدة  الرديئة  الب�سائع  وت�سهد 

من املت�سوقني، ول �سيما الن�ساء. ويرتكز بع�سها يف حمالت 

دينار«  »بن�سف  اأو  بدولر«  �سي  »كل  مثل  �سعارات  حتمل 

اأو »بريالني«. وتكون هذه املحالت ثابتة تفتح حينًا ثم تغري 

الطرق  قارعة  على  حتى  اأو  متنقلة،  اأو  التجاري،  ن�ساطها 

تتخذ  وقد  الكبرية.  املجمعات  وقرب  ال�سعبية  الأ�سواق  ويف 

كالأعياد  منتجاتها،  لت�سويق  فر�سة  املوا�سم  بع�ص  من 

التجار  من  زمرة  تديرها  الدينية.  واملنا�سبات  واملهرجانات 

الذين يهدفون اإىل الربح ال�سريع وال�ستثمار الق�سري الأجل، 

يختفي  فقط  واحدة  ملرة  معظمه  يف  امل�ستهلك  مع  فالتعامل 

بعدها البائع واملروج وقد يظهر لحقًا يف مكان اآخر فت�سعب 

مالحقته.

الأطفال  األعاب  يف  ترتكز  واملقلدة  الرديئة  ال�سلع  كانت 

واملالب�ص  واملفرو�سات  املطبخ  واأدوات  والقرطا�سية  والهدايا 

واأدوات الزينة وم�ساحيق التجميل وال�سامبو والعطور، لكنها 

غيار  وقطع  والإلكرتونية  الكهربائية  الأدوات  لت�سمل  امتدت 

الكثري  عمد  وقد  الغذائية.  واملواد  الأدوية  وحتى  ال�سيارات 

من الدول املتقدمة كدول الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة 

واليابان، وبع�ص الدول العربية، اإىل منع دخول الكثري منها 

اأو جعلته حكرًا على املناطق احلرة  اأرا�سيها،  اأو ت�سويقها يف 

بهدف اإعادة ت�سديرها اإىل الدول التي ت�سعف فيها الرقابة اأو 

تتف�سى يف قطاعها اجلمركي املح�سوبية والر�سوة.

وكثريًا ما يعود �سبب املنع اإىل النتائج املقلقة لفح�ص هذه 

واملعجون  الطالء  يف  الر�سا�ص  املثال،  �سبيل  على  ال�سلع. 

انخفا�ص  اإىل  اجل�سم  يف  معدله  ارتفاع  ويوؤدي  �سام،  عن�سر 

ال�سلوك  يف  م�ساكل  وي�سبب  الأطفال  لدى  النتباه  مقيا�ص 

والكادميوم  والأع�ساب.  الدماغ  تلف  وحتى  واللغة،  والتعلم 

قد يعر�ص امل�ستهلك لالإ�سابة بال�سرطان اأو العقم، وميكن اأن 

ي�سر بنمو الأجنة. وجممل العنا�سر الثقيلة ترتاكم مع الزمن 

املر�ص  ت�سبب  وقد  الإن�سان  جل�سم  احل�سا�سة  الأجهزة  يف 

الع�سال وحتى املوت. اأما البوليمرات يف املواد البال�ستيكية، 

وحتديدًا البويل كلوريد الفينيل والبويل �ستريين واليثيلني 

والربوبلني، فت�سبح خطرة بعد تعر�سها للحرارة، وقد ت�سبب 

مواد  حتوي  كما  والكليتني.  والكبد  الع�سبي  للجهاز  اأ�سرارًا 

كيميائية  ومواد  اأ�سباغًا  الرخي�سة  الزينة  واأدوات  التجميل 

التنف�ص.  و�سيق  واحل�سا�سية  الربو  مثل  اأمرا�سًا  ت�سبب  قد 

بضائع 
مغشوشة
لألسواق 
العربية

الرخيص قد يكون 
غالي الثمن

اأباح�سني  علي  اأ�سماء  الدكتورة 

يف  والبيئة  الأر�ص  علوم  اأ�ستاذة 

بجامعة  العليا  الدرا�سات  كلية 

اخلليج العربي يف البحرين.
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والأدوية املغ�سو�سة قد توؤدي اإىل تفاقم املر�ص ورمبا املوت.

ومواد  الكهربائية  والأدوات  ال�سيارات  غيار  قطع  اأما 

ما  فغالبًا  املقلدة  اأو  ال�سنع  الرديئة  ال�سحية  التمديدات 

كارثية.  نتائج  اإىل  توؤدي  وقد  �سريعًا،  لالأعطال  تتعر�ص 

من  امل�سكلة  لتتحول  ردمها  يتم  نفايات  ت�سبح  ما  و�سرعان 

البيئة  تهدد  خطرة  نفايات  اإىل  الإن�سان  على  خطرة  �سلع 

ثقيلة  عنا�سر  من  حتويه  ما  ت�سرب  لحتمال  ومواردها، 

والربيليوم  والكادميوم  والزرنيخ  والزئبق  كالر�سا�ص 

اجلوفية  املياه  فتهدد  املطامر  من  املرت�سحة  ال�سوائل  مع 

والكائنات احلية.

اإىل  �سحافية  تقارير  ت�سري 

�سرق  دول  مع  التجارة  هذه  اأن 

يف  موؤخرًا  ازدهرت   اآ�سيا 

املنطقة العربية وو�سلت اإىل باليني الدولرات يف مقابل 

خا�ص  ب�سكل  ت�سريفها  ويتم  النفط.  راأ�سها  على  �سادرات 

الرقابي  جهازها  ين�سغل  التي  العربية  الدول  بع�ص  يف 

املجال  اأف�سح  وهذا  اخلارجية.  اأو  الداخلية  الأمنية  بالق�سايا 

املدن  يف  خا�سة  ومغ�سو�سة،  رديئة  ب�سلع  الأ�سواق  لإغراق 

اأجهزة حماية امل�ستهلك  اأعني  والقرى والأحياء البعيدة عن 

كانت  التي  وغريها،  وال�سحة  التجارة  ووزارتي  واجلمارك 

متثل خطًا اأحمر يف حالت ال�ستقرار ال�سيا�سي. على �سبيل 

نابل�ص  حمافظة  يف   2014 عام  اأجريت  درا�سة  بينت  املثال، 

اأن 95 يف املئة من املواطنني يقتنون املنتجات  الفل�سطينية 

ال�سينية لأ�سعارها الزهيدة،  ويعترب 93 يف املئة اأنها رديئة 

ت�سبب  اأنها  املئة  يف   76 ويعتقد  املطلوب،  امل�ستوى  ودون 

ال�سرطان، ويرى 92 يف املئة اأن التجار هم �سبب دخول هذه 

والبيئة  واملجتمع  الفرد  ح�ساب  على  الربح  بهدف  الب�سائع 

والقت�ساد الوطني.

 2013 عام  �سلعة  مليون   122 دخول  منع  ال�سعودية  ويف 

مليون   125 واإتالف  �سبط  ومت  للموا�سفات،  مطابقتها  لعدم 

ومت  �سلعة،  مليون   77 دخول  منع   2014 العام  ويف  �سلعة. 

�سبط واإتالف 88 مليون �سلعة وتغرمي اأ�سحابها.

فما احلل؟

مل�سكلة  الت�سدي  على  العربية  الدول  قدرات  لتباين  نظرًا 

درء  يف  التعاون  عليها  يتعني  واملغ�سو�سة،  الرديئة  ال�سلع 

خماطرها، من خالل اعتماد موا�سفات عربية اأو دولية لل�سلع 

وال�سترياد  للتجارة  موحدة  ا�سرتاتيجية  وو�سع  امل�ستوردة، 

امل�ستوردة  ال�سلع  نوعية  �سمان  اأهمها  اأهداف  عدة  تت�سمن 

 ،ISO وجودتها وعمرها الفرتا�سي م�سفوعة ب�سهادة اجلودة

من  بد  ول  الرديئة.  للمنتجات  الرتويج  اأو  الإعالن  وحظر 

تخ�سي�ص خمتربات مركزية لفح�ص ال�سلع يف املنافذ واملدن 

الرقابة  واإحكام  املن�ساأ،  بلد  ب�سهادات  الكتفاء  وعدم  احلرة 

جمال  يف  الوطنية  القدرات  وبناء  اجلمركية،  املنافذ  على 

املتورطني  �سد  رادعة  اإجراءات  واتخاذ  والرقابة،  التفتي�ص 

مبا يتجاوز الغرامات املالية اإىل اإتالف الب�سائع اأو اإعادتها اإىل 

مزاولة  من  املنع  اإىل  و�سوًل  امل�ستورد  نفقة  على  املن�ساأ  دول 

التجارة والت�سهري وال�سجن. كما يجب حما�سبة هيئات حماية 

امل�ستهلك وهيئات الدواء والغذاء على تهاونها اأو ق�سورها.

على  ال�سلع  هذه  اقتناء  مبخاطر  الوعي  رفع  من  بد  ول 

الفرد والأ�سرة واملجتمع، من خالل التعليم والعالم وو�سائط 

التوا�سل الجتماعي، كي ل ت�سبح دولنا اأ�سبه مبكب للب�سائع 

■ املنبوذة دوليًا. 

عطور وعقاقري مزورة 

ومراهم حتمل ادعاءات 

جن�صية، اأعلنت وزارة التجارة 

ال�صعودية اأنها �صادرت 

كميات كبرية منها

يف اأ�صواق مدينة تبوك، 

اإ�صافة اإىل مياه يزعم اأنها 

ت�صفي من الأمرا�ض

يفيد مكتب ال�صتخبارات 

اخلا�ص بالب�صائع 

املغ�صو�صة يف غرفة 

التجارة الدولية اأن هذه 

الب�صائـع ت�صكل ما بني 

5  و7 يف املئة من جممل 

التجارة العاملية، وتقدر 

قيمتها بنحو 600 بليون 

دولر �صنويًا.

$600,000,000,000



متوز/�آب 2015 چهللا 46

لبنان من األعالي
470 كيلومترًا ىلع درب الجبل اللبناني
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على ه�شبة القّموعة )1457 مرتًا ( يف �شمال لبنان 

ويبدو جبل عروبا الأعلى يف ق�شاء عكار
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راغدة حداد

ت�سعة ريا�سيني من املتمر�سني يف امل�سي والت�سلق 

اأكملوا م�سرية 470 كيلومرتًا على الدروب اجلبلية 

من �سمال لبنان اإىل جنوبه خالل �سهر كامل. وان�سم اإليهم 

170 من الهواة والنا�سطني البيئيني من 12 جن�سية، �ساركوا 

يف مراحل متفرقة من هذه الرحلة ال�سنوية التي تنظمها 

جمعية درب اجلبل اللبناين.

انطلقت امل�سرية من بلـدة عندقت يف عكـار �سبـاح 

4 ني�سان )اأبريل( 2015. و�سلك امل�ساركون دروبًا قدمية 

على ارتفاعات راوحت بني 600 و2000 مرت فوق �سطح 

البحر، مرورًا باأكرث من 75 قرية. كانوا مي�سون ما بني 

خم�س و�سبع �ساعات يوميًا، يجتازون خاللها 17 اإىل 25 

كيلومرتًا هي م�سافة كل جزء من الأجزاء الـ27 التي ي�ستمل 

عليها »درب اجلبل اللبناين«، مع ال�ستعانة مبر�سدين 

بيت عتيق

يف ال�شّنية  �شمال لبنان

ال�صور:

جمعية درب اجلبل اللبناين

www.lebanontrail.org

اجتياز نهر احلا�شباين

يف جنوب لبنان
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�شالل جزين تدّفق غزيرًا هذه ال�شنة بف�شل الأمطار الوافرة التي �شهدها لبنان �شتاء وربيعًا 
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اأزهار برية يف اأفقا حتاكي الثلوج على جبل �شنني

�شلحفاة على درب اجلبل�شو�شن �شوفر يف جبل الكني�شة
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حمليني. فيتمتعون بالطبيعة، ويتعرفون على املناطق 

واأهلها وعاداتها، وي�ساركون يف و�سع اإ�سارات الهداية على 

الدروب. وهم اأم�سوا لياليهم يف بيوت �سيافة وفنادق 

�سغرية، يتناولون وجبات تقليدية من اإعداد الأهايل، 

وي�سرتون من منتجاتهم، م�ساهمني يف دعم املجتمعات 

املحلية كما تقت�سي ال�سياحة البيئية امل�سوؤولة.

ر�سالة م�سرية درب اجلبل اللبناين لهذه ال�سنة كانت 

املحافظة على الإرث الثقايف والتاريخي، اإىل جانب اجلمال 

الطبيعي، بعدما ا�ستهدفت م�سرية 2014 �سون الدروب 

اجلبلية، وحملت م�سرية 2013 �سعار القت�ساد باملياه 

وحماية م�سادرها.

بعد �سهر من انطالقها، انتهت امل�سرية يف بلدة جديدة 

مرجعيون اجلنوبية يف 3 اأيار )مايو(. وبداأ التخطيط 

■ لرحلة الربيع املقبل. 

و�شط �شنابل القمح يف اإبل ال�شقي

تر�شيم درب جبلي بالعالمة 

البي�شاء والبنف�شجية

غداء تقليدي لبناين يف اأحد مراكز ال�شيافة
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التجارة 
املمنوعة 

باألحياء 
البرية

تصل إلى 250 بليون دوالر سنويًا

عماد فرحات

الإجرام �سد احلياة الربية جتارة مزدهرة تديرها 

�سبكات دولية خطرة، مبا مياثل الجتار غري 

امل�سروع باملخدرات والب�سر والأ�سلحة. ونظرًا ل�سريتها يكاد 

ي�ستحيل احل�سول على اأرقام موثوقة لقيمتها التي تقدر 

بع�سرات باليني الدولرات �سنويًا.

من الأمثلة على التجارة غري امل�سروعة بالأحياء 

الربية �سيد الفيلة من اأجل عاجها، والنمور من اأجل 

جلودها وعظامها، لكن اأنواعًا اأخرى ل حت�سى تتعر�س 

ل�ستغالل مفرط يهدد بقاءها، من ال�سالحف البحرية اىل 

الأ�سجار اخل�سبية. لكن لي�ست كل جتارة بالأحياء الربية 

غري م�سروعة. فهناك ع�سرات اآلف الأنواع من النباتات 

واحليوانات الربية التي يتم جمعها اأو اإم�ساكها يف الربية 

لتباع ب�سكل قانوين كغذاء اأو حيوانات األيفة اأو نباتات زينة 

اأو جلود اأو تذكارات �سياحية اأو اأدوية.

حتمي اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع احلية املهددة 

بالنقرا�س )�سايت�س( 35 األف نوع نباتي وحيواين. لكن 

اأرقامًا جديدة ن�سرتها التفاقية يف اآذار )مار�س( 2015 

ت�سري اىل تراجع يف اأعداد معظم هذه الأنواع.

ُيقتل يف اأفريقيا �سنويًا ما بني 20 و25 األف فيل، من 

اأ�سل جمموع الفيلة الأفريقية الذي يقدر بني 420 و650 

األفًا. وقد انخف�ست اأعداد فيلة الغابات بن�سبة 62 يف املئة 

بني العامني 2002 و2011. وت�سل قيمة العاج الأفريقي  

دب ا�شطاد �شمكة �شلمون

�شبحت عك�س التيار 

عائدة من هجرتها الطويلة

اإىل حيث فق�شت يف األ�شكا
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الدببة: تُحلب مرارتها »لشفاء جميع األمراض«
اأع�شاء الدببة مطلوبة للطب ال�شعبي يف ال�شرق الأق�شى، خ�شو�شًا مرارتها، اإذ يعتقد ال�شينيون اأنها تنفع يف جميع الأمرا�س، من ت�شمع الكبد اىل العمى. وتوجد يف 

لب« مرارتها ل�شتخراج ع�شارة ال�شفراء التي تفرزها ال�شني وكوريا »مزارع دببة« حيث حتتجز يف اأقفا�س و»حتحُ

النمور: 
عظام ومخالب 

وأسنان »ذات 
خصائص طبية«

قبل 50 عامًا كان هناك 

ثمانية اأنواع من النمور، 

لكن ثالثة منها انقر�شت، 

واخلم�شة املتبقية معر�شة 

جميعها لالنقرا�س، وما تبقى 

منها يف العامل قد ل يتعدى 

3200 منر. وهي مطلوبة يف 

بلدان م�شرقية، خ�شو�شًا 

ال�شني وكوريا اجلنوبية 

وتايوان، اعتقادًا باأن عظامها 

وخمالبها واأ�شنانها ومعظم 

اأع�شائها ذات خ�شائ�س طبية

اأقدام دببة �شبطتها اجلمارك ال�شينية يف حماولة لتهريبها من رو�شيا

النمور البي�شاء

ذات العيون الزرق

ل تعي�س اإل يف البنغال

بني الهند وباك�شتان

دب يف قف�س: كوريا اجلنوبية من البلدان القالئل التي ت�شمح برتبية الدببة ل�شتخراج ع�شارة مرارتها
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نباتات برية ىلع شفير االنقراض
ل يلقى تهريب النباتات الربية اهتمام و�شائل الإعالم مثل 

تهريب احليوانات. وتزرع اأنواع كثرية منها يف مزارع وم�شاتل، 

ولكن ما زالت كميات كبرية توؤخذ من الربية حتى بات 

بع�شها على �شفري النقرا�س. ومن الأمثلة على ذلك اأ�شجار 

اخل�شب ال�شلب ال�شتوائية، وال�شحلبيات )الأوركيديا(، وب�شل 

زهرة الثلج، واأنواع من ال�شبار، والنباتات املفرت�شة مثل »فينو�س« 

التي ت�شطاد الذباب

اخلام املهرب اىل دول �سرق اآ�سيا اإىل 180 مليون دولر، 

اإ�سافة اىل عاج الفيلة الآ�سيوية.

وازداد قتل الكركدن )وحيد القرن( ب�سكل رهيب يف 

جنوب اأفريقيا نتيجة تورط الع�سابات املنظمة، من 20 عام 

2007 اإىل 1215 عام 2014، ما يعني قتل كركدن واحد كل 

ثماين �ساعات. ويحدث 94 يف املئة من ال�سيد غري امل�سروع 

يف جنوب اأفريقيا، حيث تعي�س اأكرب املجموعات املتبقية 

من هذا احليوان املهدد. وقدرت قيمة قرون الكركدنات 

التي ا�سطيدت عام 2014 مبا ي�سل اإىل 192 مليون دولر.

ويهدد ال�سيد غري امل�سروع اآخر النمور الربية التي ل 

يتعدى عددها 3200 منر.

 )GRASP(»وتفيد منظمة »�سراكة بقاء القردة الكبرية

باأن الجتار غري امل�سروع بالقردة احلية يهدد ال�سمبانزي 

والغوريال والبابون يف اأفريقيا والأورانغوتان يف اآ�سيا، وبلغ 

معدل امل�سادرات 1.3 اأ�سبوعيًا منذ العام 2014. ويزيد عدد 

بة نادرة تعي�س يف غرب كندا والوليات املتحدةالقردة الكبرية التي تنفق اأثناء الحتجاز والأ�سر على عدد  اأوركيديا مهدَّ

نبتة »فينو�س« املفرت�شة ت�شطاد الذباب
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اإلنتربول يكافح 
اإلجرام البيئي

انطلقت يف 17 ت�شرين الثاين 

)نوفمرب( 2014  حملة  

INFRA-Terra العاملية 
التي ت�شتهدف مطلوبني 

بجرائم بيئية خطرية، مبا 

يف ذلك الإجرام �شد الأحياء 

الربية، بقيادة البولي�س 

الدويل »الإنرتبول« وبدعم 

من الكون�شورتيوم الدويل 

ملكافحة الإجرام �شد الأحياء 

)ICCWC( الربية

القردة التي تهّرب وتباع ب�سكل غري م�سروع.

اأما ببغاء ماكاو �سبيك�س الذي ا�ستهر يف الفيلم 

الكرتوين Rio فهو من الأنواع الأكرث تعر�سًا خلطر 

النقرا�س على الأر�س، ومل يبَق منه حاليًا اإل نحو 80 طائرًا 

يف العامل، يحتفظ مبعظمها مربو طيور يف اآ�سيا واأملانيا 

وقطر.

البنغولني الذي يعرف باآكل النمل املدرع هو من 

الثدييات الأكرث تعر�سًا لالجتار غري امل�سروع يف العامل، 

خذ اأكرث من مليون بنغولني من الربية خالل العقد 
ُ
وقد اأ

املا�سي.

التجارة غري امل�سروعة باأخ�ساب ثمينة هي اأي�سًا مربحة 

ومنظمة وعابرة للحدود وتنطوي على ف�ساد. ويتم تهريب 

كميات �سخمة من خ�سب الورد، املدرج على قائمة الأنواع 

املعر�سة للخطر يف »�سايت�س«، من مدغ�سقر وجنوب 

�سرق اآ�سيا واأمريكا الو�سطى. وبني حزيران )يونيو( 2011 

وحزيران )يونيو( 2014 �سادرت ال�سلطات يف بلدان �سرق 

اأفريقيا واآ�سيا اأكرث من 4800 طن من خ�سب الورد املهّرب 

من مدغ�سقر. ويف كانون الأول )دي�سمرب( 2014، �سادرت 

جمارك هونغ كونغ 92 طنًا من خ�سب ورد هندورا�س 

و�سلت من غواتيمال عن طريق املك�سيك. وت�ساعدت 

يف ال�سنوات الأخرية التجارة غري امل�سروعة بخ�سب الورد 

ال�سيامي من جنوب �سرق اآ�سيا.

يف منت�سف العام 2014، اأطلق مكتب الأمم املتحدة 

ملكافحة املخدرات واجلرمية )UNODC( »الربنامج 

العاملي ملكافحة الإجرام �سد الأحياء الربية والغابات«، 

ومدته اأربع �سنوات، لبناء قدرات احلكومات على منع هذه 

اجلرائم ومكافحتها ورفع الوعي لتخفي�س الطلب على 

احليوانات والنباتات الربية. وين�سق الربنامج مع ال�سلطات 

للتعامل مع جرائم العتداء على احلياة الربية كجرائم 

■ منظمة خطرية عابرة للحدود. 

الببغاوات: طيور »أليفة«
�شاع اقتناء الببغاوات كطيور األيفة منذ وقت طويل، لكن القب�س على اأعداد كبرية من هذه 

الطيور الربية لت�شديرها اىل متاجر احليوانات الأليفة يف اأنحاء العامل ت�شبب بانخفا�س خطري يف 

اأعدادها. وقد يدفع اأحدهم اآلف الدولرات لقاء طائر نادر واحد. وعلى رغم اإكثار اأنواع منها يف 

الأ�شر، فهذه تكون غالبًا اأغلى ثمنًا من الطيور الربية، ما ي�شجع ا�شتمرار الجتار ببغاوات الغابات

عاج فيلة وقرون كركدن وجلود فهود تزيد قيمتها على خم�شة ماليني دولر �شبطتها �شلطات هونغ كونغ عام 2013
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مي�شيل كامبا�س )الرنكا(

�أ�شجار  حلماية  و�الأفاعي  �لبوم  �إىل  قرب�ص  جلاأت 

وكان  بها.  ت�شتهر  �لتي  )�خلرنوب(  �خلروب 

�لو�قعة  �جلزيرة  هذه  يف  مزدهرة  ت�شديرية  �شلعة  �خلروب 

تاأكل  �لتي  باجلرذ�ن  مهدد  �الآن  �أنه  �إال  �ملتو�شط،  �لبحر  يف 

حلاء �الأ�شجار فتهلكها ببطء.

على  �حلفاظ  �أن�شار  يعمل   2015 )�أبريل(  ني�شان  منذ 

قرون  �ىل  ن�شاأتها  ترجع  �لتي  �خلروب،  ب�شاتني  يف  �لبيئة 

م�شت قرب �ل�شو�حل �جلنوبية للجزيرة، على �إعد�د �أع�شا�ص 

للبوم و�الأفاعي غري �ل�شامة، خ�شو�شًا �لثعبان �الأ�شود. وذلك 

تفاديًا ال�شتخد�م �ل�شموم الإبعاد جحافل �جلرذ�ن �لتي تفتك 

باأ�شجار �خلروب، عن طريق �ال�شتعانة باأعد�ئها �لطبيعيني.

»�أر�ص  منظمة  من  �شريغيدي�ص  ليفكيو�ص  ويقول 

�مل�شروع  هذ�  يف  �مل�شاركة  �لبيئية  قرب�ص« 

»�إذ  �شنو�ت:  ثالث  ي�شتمر  �لذي 

ن�شتعني بالبوم فاإننا جنعل �لطبيعة 

من  زوجني  �إن  م�شارها.  تاأخذ 

�لبوم ميكن �أن يقتـال نحو ثالثة 

�آالف جرذ �شنويًا«. �أما �أ�شلوب 

بال�شم  �لتقليدي  �ملكافحة 

�لطيور  ويهدد  كفاية  جمديًا  فلي�ص 

و�لنحل و�حل�شر�ت �ملفيدة و�لزو�حف.

من  �خلروب  »قرون«  كانت  �ملا�شي،  �لقرن  �شتينات  يف 

مينيالو�ص  ويقول  للجزيرة.  �الأ�شا�شية  �لت�شديرية  �ل�شلع 

للتكنولوجيا  قرب�ص  جامعة  يف  �الأ�شتاذ  �شتافرينيدي�ص، 

 53 �النتاج  حجم  متو�شط  »بلغ  للم�شروع:  �مليد�ين  و�ملن�شق 

للخروب  �أكرب م�شدر  �ألف طن �شنويًا، ما جعل قرب�ص ثالث 

على م�شتوى �لعامل«.

وت�شتخدم حبوب �خلروب يف �شناعة �أ�شماغ وم�شتحلبات 

و�لتجميلية.  و�لطبية  �لغذ�ئية  �ل�شناعات  يف  تدخل  نباتية 

وال حتتاج زر�عة �خلروب �ىل رعاية خا�شة، �إذ تكفي عمليات 

تقليم �الأ�شجار.

لكن مع حتول قرب�ص من �قت�شاد يعتمد على �لزر�عة �ىل 

وتر�جع  �خلروب،  حم�شول  ت�شاءل  �ملالية،  للخدمات  مركز 

حجم �الإنتاج �إىل نحو ت�شعة �آالف طن �شنويًا.

م�شعى  يف  �خلروب  �أ�شجار  حماية  م�شروع  متويل  ويتم 

�لعالية،  �لطبيعية  �لقيم  ذ�ت  �لزر�عية  �الأر��شي  لتعزيز 

ولت�شليط �ل�شوء على مز�يا هذه �الأ�شجار وعمرها و�حل�شر�ت 

�لتي تلقحها ومعلومات �أخرى ال يعرفها كثريون.

كان  �لتي  �نوجري�  منطقة  على  �لربنامج  من  جزء  ويركز 

ماكري،  ميكايلي�ص  وقال  �أهلها.  حياة  عماد  �خلروب  �إنتاج 

وهو مز�رع عجوز تعمل عائلته يف زر�عة �خلروب منذ �أجيال، 

�إن �أحدً� ال يعرف مدى قدم �أ�شجار �خلروب �ملعّمرة، م�شيفًا: 

لقد  جدي.  �أيام  يف  حتى  عتيقة  �الأ�شجـار  هـذه  »كانت 

■ وجدناها  هنا«. 

تركيب ع�ش للبوم على �شجرة خروب

يستعين 
الخبراء باألعداء 

الطبيعيين 
لحماية هذه 

األشجار التاريخية 
واالقتصادية التي 

تدخل منتجاتها 
يف الصناعات 

الغذائية والطبية 
والتجميلية 

العاملية

لحماية خرّوب قبرص
البوم واألفاعي

ز
رت

ي
و
ر
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ال�صورة يف ال�صفحة املقابلة:

حرا�ش الغابة حتت ظالل الأرز 

الأطل�شي قرب مدينة اأزرو. 

وهو يختلف عن اأرز لبنان 

الوارف والأكرث �شخامة 

وتعمريًا )اأ ف ب، 4/24/ 2015(

زكريا �شكرالـله )�أزرو، �لمغرب(

لكنها  �ملغرب،  يف  قوميًا  كنزً�  �الأرز  �أ�شجار  تعترب 

�لذين  �لب�شر  وطمع  �ملناخ  تغري  �أخطار  تو�جه 

يقطعونها ب�شكل غري قانوين، كما �أنها يف خطر من �لقرود. 

غابات  من  هكتار  �ألف   134 نحو  �الأطل�شي  �الأرز  ويغطي 

�أقل �شهرة من �بن عمه �الأرز �للبناين، فهو  �أنه  �ملغرب، ومع 

�أي�شًا مفخرة وطنية.

يحتل �الأرز م�شاحات و��شعة من جبال �الأطل�ص �الأو�شط 

قرب مدينة �أزرو. وبني �أ�شجاره �أرزة �شهرية ميتة يف مدينة 

كان  �لذي  غورو  هرني  �لفرن�شي  �جلرن�ل  ��شم  حتمل  �إفر�ن 

�لعاملية �الأوىل. وت�شكل »�أرزة  �أثناء �حلرب  مقره يف �ملغرب 

غورو« جاذبًا �شياحيًا رئي�شيًا، وهي تنت�شب بارتفاع 42 مرتً� 

ويقارب عمرها 900 �شنة.

قال  �لطبيعة.  يف  �مل�شي  لهو�ة  �شائق  مق�شد  �ملنطقة 

حقًا.  جميلة  »�إنها  �شاب:  تون�شي  ز�ئر  وهو  بدر�لدين،  يل 

�أخال نف�شي يف �شوي�شر�«. وتعي�ص يف �ملنطقة قرود �ملكاك 

وهي  »زعطوط«،  �ملحليون  �ل�شكان  يدعوها  �لتي  �لرببري 

تقتات على �لنباتات و�حل�شر�ت، وت�شت�شيغ �لفول �ل�شود�ين 

الحظو�  خرب�ء  لكن  �لــزو�ر.  �إليها  يرميه  �لذي  )�لف�شتق( 

تغيري  على  ــربت  �أج �لقـرود  �أن  ــرية  �الأخ �ل�شنو�ت  خالل 

طعامها  م�شادر  يف  �لكبري  �لنق�ص  ب�شبب  �لغذ�ئي  نظامها 

يهدده الحطابون 
والقرود وتغير املناخ

أرز املغرب

»هذا الخشب ذهب« قال أحد الحطابين، مؤكدًا أنه ال 

يقطع إال األرزات التي تسمح السلطات بقطعها. لكن 

مسؤولين حكوميين يؤكدون أن تغير املناخ هو الخطر 

الرئيسي ىلع أرز املغرب
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و�لنا�ص  �شيء.  كل  ف�شيختفي  �لغابة  �ختفت  »�إذ�  �خلا�شة: 

�لقا�شية  �ملعي�شة  ظــروف  لكن  جيدً�،  ذلك  يدركون  هنا 

تدفعهم �أحيانًا �ىل �شوء ��شتغالل �لغابة«.

يبيعون  �لذين  �الأرز  �أ�شجار  قاطعي  مالحقة  و�زد�دت 

�ملكعب  �ملرت  ثمن  يقدر  حيث  �ل�شود�ء،  �ل�شوق  يف  خ�شبها 

 2015 )مايو(  �أيار  ويف  دوالرً�(.   1475( درهم  �ألف   14 بنحو 

�أفادت و�شائل �إعالم حملية �أن م�شوؤواًل يف �إد�رة �لغابات ُقتل 

ويتهافت  �أ�شجار.  قاطعي  مطاردته  �أثناء  �شيارة  حادث  يف 

�الأرز �لعطر و�ملقاوم للت�شو�ص.  �شانعو �خلز�ئن على خ�شب 

ويقال �إن للزيت �الأ�شا�شي �لذي ي�شتخل�ص منه فو�ئد طبية، 

ويتم ��شتعماله يف �شناعة �لعطور.

ذهب«،  �خل�شب  »هــذ�  بويخف:  ميلود  �حلطاب  قال 

�لتي  �الأ�شجار  �إال  يقطع  وال  �لقانون،  يحرتم  �أنــه  موؤكدً� 

خ�ش�شتها �إد�رة �لغابات للقطع.

حيث  �لظالم،  جنح  حتت  �لقانوين  غري  �لقطع  يحدث 

مئات  عمرها  �أ�شجار  يف  منا�شريهم  �حلطابون  يعمل 

للمندوبية  �لعام  �لكاتب  هومي،  عبد�لرحيم  لكن  �ل�شنني. 

�أن  يوؤكـد  �لت�شـحر،  وحماربـة  و�لغابات  للمياه  �ل�شامية 

نفعل  مل  »�ذ�  حمذرً�:  �حلقيقي«،  �لتهديد  هو  �ملناخ  »تغري 

معدالت  �نخفا�ص  فاإن  و�لطويـل،  �ملتو�شط  �ملدى  على  �شيئًا 

و�لظو�هر  �حلـــر�رة  درجــات  و�رتــفــاع  �الأمــطـــــار،  هطول 

تغيري  يف  �شتت�شبب  �لفي�شانات،  مثـل  �لقوية  �لطبيعية 

■ نطاق �نت�شار غابات �الأرز وتوزع �أ�شجارها«. 

�شجر  حلاء  مت�شغ  فباتت  �ملفرط،  و�لرعي  �جلفاف  ب�شبب 

�الأرز وتق�شم �الأغ�شان �لغ�شة، مما ي�شعف �الأ�شجار ويوؤدي 

�إىل يبا�شها  تدريجيًا.

�ملو��شي  قطعان  �أكــرب  �أحــد  �ملتنزه  منطقة  وحتت�شن 

و�ملاعز  �الأغنام  من  ر�أ�ص  �ألف   800 نحو  ي�شم  �لذي  �ملغربية 

و�الأبقار يف �ملنطقة، ومل تعد هذه �حليو�نات ترحتل نتيجة 

نق�ص �ملياه �لذي �أدى �ىل �نح�شار �لغابات.

�لوطني  �إفــر�ن  متنزه  مدير  درو،  عبد�لرحيم  ويو�شح 

و��شتقر�ر  �حليو�نات  �شلوك  بتغري  مقرونًا  �ملياه  »نق�ص  �أن 

�أن�شئ  �ملتنزه  وكان  �الأرز«.  زو�ل  يف  ي�شاهم  �ملا�شية  قطعان 

لتجديد  م�شروع  من  كجزء  �الأو�شط  �الأطل�ص  يف  عقد  قبل 

�لغابة وحماية نظامها �الإيكولوجي �له�ص. وميكن �الآن 

�الأرز  �شجر  من  �ملئات  م�شاهدة 

�ليافع تنمو يف �أنحائه.

لت�شنيف  �ملغرب  وي�شعى 

�الأنـــو�ع  قائمة  �شمن  �أرزه 

على  و�إدر�جــه  للخطر  �ملعر�شة 

�لرت�ث  ملو�قع  �ليون�شكـو  الئحة 

�ل�شلطات  وو�شعت  �لعاملي. 

�لتي  �ملناطق  لتحديـد  خطة 

�لقطعان.  فيها  ترعى  �أن  ميكن 

عني  غابة  يف  �لرعاة  �أحد  ويقول 

�الإيكولوجية  �الأهمية  ذ�ت  �للوح 

�شندوق من خ�شب 

الأرز منحوت يدويًا

اأرزة غورو يف اإفران قردان  بربريان على �شجرة اأرز
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�لرب�زيلية  نورونها  دي  فريناندو  جزيرة  تعج 

عقود  منذ  �جتاحتها  �لتي  »كورورو«،  ب�شفادع 

فبات ن�شفها �الآن م�شابًا بت�شوهات. بع�ص �ل�شفادع بال �أيد 

�أو  فك  ولبع�شها  ناق�شة،  �أو  ز�ئدة  �أ�شابع  ولبع�شها  �أرجل،  �أو 

�أو فم غري طبيعي. ونحو 20 يف �ملئة منها عمياء جزئيًا  �أنف 

�أو كليًا. وقد غريت هذه �لت�شوهات �شلوكها.

يف �لعادة، ت�شتخدم �ل�شفادع دالئل ب�شرية للعثور على 

يف  �لعمياء  �ل�شفادع  لكن  و�شيدها.  ومطاردتها  فري�شتها 

هذه �جلزيرة تلجاأ �ىل �أ�شلوب خمتلف. ويف حديث مع »بي 

يف  �لربمائيات  عامل  توليدو،  فيليبي  لوي�ص  قال  �شي«  بي 

ن�شرت  در��شة  قاد  �لذي  باولو،  �شاو  يف  كامبينا�ص  جامعة 

»تنتظر   :Journal of Zoology �حليو�ن  علم  دورية  يف 

تفرت�شها.  ثم  فوقها،  �حل�شر�ت  ت�شري  �أن  �لعمياء  �ل�شفادع 

فري�شتها،  تختار  وال  عابرة،  ح�شرة  �أي  تاأكل  �أنها  ومبا 

فذلك يت�شبب يف حاالت ج�شدية خمتلفة«. فهي على 

�شبيل �ملثال �أخف وزنًا من �ل�شفادع �لعادية، وت�شع 

عددً� �أقل من �لبي�ص.

�أو كيف و�شلت هذه �ل�شفادع  ال ُيعرف متى 

�أن  »ُيروى  توليدو:  ويقول  �جلزيرة.  �ىل 

�ىل  �لرب�زيل  بر  من  �شفادع  �أح�شر  �أحدهم 

�حل�شر�ت  ملكافحة  عام  مئة  نحو  قبل  �جلزيرة 

�لتي كانت تتلف مزروعاته«. كذلك لي�ص من 

توليدو،  فريق  ويعكف  �ل�شفادع.  هذه  ت�شوه  �شبب  �ملعروف 

بالتعاون مع باحثني من حديقة حيو�ن �شان دييغو يف والية 

ميكنها  �حتماالت  عدة  در��شة  على  �الأمريكية،  كاليفورنيا 

تف�شري هذ� �لت�شوه �لو��شع �لنطاق.

بكترييا  �ل�شبب  يكون  �أن  �ملحتملة  �لتف�شري�ت  بني  ومن 

جينية  بدر��شات  �لفريق  ويقوم  فريو�شات.  �أو  طفيليات  �أو 

مو�د  عن  بحثًا  وتربتها  �جلزيرة  مياه  يفح�ص  كما  لل�شفادع، 

من  تعاين  مثاًل  برمود�  جزيرة  يف  �لق�شب  ف�شفادع  ملوثة. 

ت�شوهات ب�شبب وجود �لهيدروكربونات �لنفطية يف رو��شب 

جليدي  جبل  قمة  مبثابة  هي  �لت�شوهات  هذه  »لكن  �لربك، 

لعلوم  برمود�  يف بحر«، بح�شب جاميي بايكون من جمعية 

�ل�شماء  �لغدد  يف  �ختالاًل  »وجدنا  �أ�شاف:  �لذي  �حليو�ن، 

يف  لي�ص  وذلك  �لتكاثر.  يف  وتر�جعًا  �ملناعة،  وظائف  ويف 

خطر  يف  تكون  قد  �أخرى  كائنات  فاإن  لـذ�  فقط،  �ل�شفـادع 

د�هم �أي�شًا«.

وطنية  بحرية  حممية  هي  نورونها  دي  فريناندو  وجزيرة 

�شنفتها منظمة �ليون�شكو كموقع للرت�ث �لعاملي. »لذلك من 

�ملهم معرفة �شبب ت�شوهات �شفادع كورورو«، كما يقول �أالن 

بي�شري من حديقة حيو�ن �شان دييغو، »فهذه �لعو�مل ذ�تها 

ميكن �أن ميتد �أثرها م�شتقباًل �إىل كائنات �أخرى يف �جلزيرة، 

للم�شاكل  مبكر  ــذ�ر  �إن مبثابة  لل�شفادع  ح�شل  ما  فيكون 

■ �لبيئية فيها«. 

�شفدعة عمياء

يف اجلزيرة

ضفادع مشوهة 
تجتاح جزيرة برازيلية

�شاطئ »بايا دو �شان�شو« يف جزيرة 

فريناندو دي نورونها يعترب من اأجمل 

�شواطئ العامل ال�شياحية
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ميالنو  ـ  »البيئة والتنمية« 

ميالنو  مدينة  ت�شت�شيف  �أ�شهر،  �شتة  مدى  على 

وقد   .»2015 »�إك�شبو  �لعاملي  �ملعر�ص  �الإيطالية 

ومن  للحياة«.  طاقة  �لكوكب،  »�إطعام  �شعار  له  �ختري 

باإنتاج  �ملتعلقة  و�لتكنولوجيات  �الأبحاث  �لرئي�شية  حماوره 

�لتنوع  وحماية  و�لزر�عة  وجودته،  و�شالمته  وحفظه  �لغذ�ء 

لتح�شني  �لدويل  و�لتعاون  �لغذ�ئية،  و�لتوعية  �لبيولوجي، 

�الأمن �لغذ�ئي، و�لثقافات �لغذ�ئية يف �أنحاء �لعامل.

��شتنباط  �أهمها  لعل  طموحة،  �أهد�ف  للمعر�ص 

��شرت�تيجية الإطعام �أهل �الأر�ص، بجمعه ممثلي 145 

�لغذ�ء  على  يركز  �الأمد  طويل  حدث  يف  دولة 

�أن  ميالنو  �شلطات  وتاأمل  و�لتغذية. 

ي�شتقطب 20 مليون ز�ئر خالل مدة 

�إىل  )مايو(  �أيار  �أول  من  �إقامته 

�آخر ت�شرين �الأول )�أكتوبر(، 

دوليًا.  زخمًا  �إيطاليا  يف  و�مل�شارف  �الأزياء  عا�شمة  فيعطي 

�أما �حلكومة �الإيطالية فرتيده �أن ي�شاعد يف �إخر�ج �لبالد من 

ركودها �القت�شادي.

و�الأمن  �لكايف  �لغذ�ء  هدف  لتحقيق  �شروري  �لتعاون 

»�إطعام  عبارة  تعنيه  ما  وهذ�  �لعامل،  �أنحاء  يف  �لغذ�ئي 

ق�شايا  ملو�جهة  �ملختار  �ملوقع  هو  ميالنو  �إك�شبو  �لكوكب«. 

و�ل�شبل  �جلوع.  ومكافحة  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لزر�عة 

�لبيئة،  وحماية  �لطاقة،  وحفظ  �البتكار،  هي:  �لرئي�شية 

هذ�  يف  وتتالقى  �لطبيعية.  للمو�رد  �لعاقل  و�ال�شتهالك 

�ل�شبيل �أ�شو�ت �لبلد�ن �مل�شاركة و�ملنظمات �لدولية و�ملجتمع 

�ملدين و�ل�شركات.

�لعامل  �إىل  �أهدت  �ل�شابقة   World Expo معار�ص 

�أما  و�لكات�شاب.  �إيفل  وبرج  �خلياطة  ماكينة  مثل  �بتكار�ت 

�شيعّده  �لذي  ميالنو«  »ميثاق  ف�شينتج  �حلايل  �ملعر�ص 

خرب�ء لرفع �لوعي حول حق جميع �شكان �الأر�ص يف طعام 

وجماعات  �أفر�د  يقدم  �أ�شا�شه  وعلى  وكاف.  وماأمون  �شحي 

جناح دولة الإمارات 

م�شمم يف �شكل

ح�شن �شحراوي

إكسبو ميالنو
إطعام الكوكب، طاقة للحياة

الحق يف غذاء 
صحي وآمن 

وكاف لجميع 
سكان العالم هو 

محور املعرض 
العاملي لسنة 

2015 الذي يجمع 
145 دولة يف 

ميالنو
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وخف�ص  �لغذ�ئي  �الأمن  �شمان  جمال  يف  تعهد�ت  و�شركات 

�إهد�ر �لطعام ومكافحة �جلوع و�لبد�نة.

إبداعات هندسية
�أجنحة  �أقيمت  حيث  ماله،  مبدينة  �أ�شبه  ميالنو  �إك�شبو 

موقتة �أبدع �ملهند�شون يف ت�شاميمها، متثل بلد�نًا خمتلفة. 

على  �أجنحتها.  على  خا�شة  نكهات  �لبلد�ن  بع�ص  و�أ�شفت 

قفر�ن  و�لربيطاين  �الأملاين  �جلناحان  ي�شم  �ملثال،  �شبيل 

نحل، و�أقامت �لرب�زيل غابة ��شتو�ئية �شغرية، وتقدم �ليابان 

مكافحة  على  �لفاتيكان  جناح  ويركز  �فرت��شية«،  »وجبة 

فهو  �ملتحدة  �الأمم  جناح  �شعار  �أما  �لع�شرية.  �لهدر«  »ثقافة 

»�شفر جوع ـ مّتحدون من �أجل عامل م�شتد�م«، تاأكيدً� على 

�أن �إنهاء �جلوع يف ع�شرنا �أمر ممكن �إذ� قام �جلميع بدورهم، 

مبا يف ذلك �اللتز�م بتغيري ممار�شات يومية ب�شيطة.

�لهزمية  ملحقة  �ملعر�ص،  با�شت�شافة  ميالنو  فازت  وقد 

�لثانية، بعدما ��شت�شافته  �إزمري �لرتكية. وهي �ملرة  مبدينة 

عام 1906. ولكن ر�فقت تخطيط �ملعر�ص وتنفيذه  تاأخري�ت 

بريوقر�طية وف�شائح ف�شاد.

و�شهدت �ملدينة ور�شة كربى حت�شريً� للمعر�ص. فاليوم 

�لثامن  �لقرن  عمار�ت  فوق  �شحاب  ناطحات  فيها  ت�شمخ 

ع�شر، متعالية مع خلفية جبال �الألب. ونظفت �لقنو�ت، ومت 

للدر�جات  م�شار�ت  و�أ�شيفت  �ملرتو،  �شبكة  خدمات  تو�شيع 

حمطة  جتديد  ومت  ف�شيحة،  عامة  حديقة  و�أقيمت  �لهو�ئية، 

�لقطار�ت �الأثرية.

�شمال  �ملعر�ص  موقع  يف  مبنى   200 من  �أكرث  يد  و�شُ

يف  �ملعماريني  �ملهند�شني  كبار  بع�ص  منح  ما  ميالنو، 

نقطة  تبقى  ولكن  �الإبد�عية.  فنونهم  لتج�شيد  فر�شة  �لعامل 

و�إعادة  �إز�لتها  �شتتم  �ملباين  هذه  معظم  �أن  هي  »رمادية« 

تدويرها بعد �ملعر�ص. على �شبيل �ملثال، تعتزم �أنغوال �شحن 

�لواليات  جناح  �أما  وطني.  متحف  �ىل  لتحويله  جناحها 

�لتي  �خل�شبية  �الألو�ح  من  �شخمة  بكمية  فمبني  �ملتحدة 

�شتباع يف نهاية �ملعر�ص ملن يدفع �ل�شعر �الأعلى.

بها،  خا�شة  �أجنحة  ت�شّيد  مل  �لتي  �لبلد�ن  �إىل  بالن�شبة 

�بتدع �إك�شبو ميالنو طريقة للم�شاركة هي »�لتكتالت« �لتي 

تكتالت  ت�شعة  وهناك  معني.  بطعام  تخت�ص  بلد�نًا  جتمع 

مربع  مرت  �ألف   37 نحو  تبلغ  �إجمالية  م�شاحة  على  تنت�شر 

�لنب،  و�ل�شوكوالته،  �لكاكاو  �لرز،  �الآتية:  باملو�د  وتخت�ص 

�الأغذية  و�لدرنيات،  �حلبوب  �لتو�بل،  و�لبقول،  �لفو�كه 

كل  و�شمن  �لقاحلة.  �ملناطق  و�لبحار،  �جلزر  �ملتو�شطية، 

�أفالم �لفيديو و�ملن�شاآت ومعار�ص �ل�شور تاريخ  تكتل، تبني 

وتقام  �ملاأكوالت،  وتذوق  للطهو  عرو�ص  وجترى  مادة،  كل 

ي�شرح  �لتي  و�ملنتجات  �ملحا�شيل  �لزو�ر  فيها  يكت�شف  �شوق 

عنها �الأ�شخا�ص �لذين زرعوها و�أنتجوها.

حماور  متثل  مناطق  �أربع  �ملعر�ص  موقع  وي�شت�شيف 

م�شهد من مركز  املعر�ش

اأطباق من 

مطبخ �شقلية

Photos:
World Expo 2015
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�جلن�ص  تاريخ  يتتبع  �لذي  �شفر«  »�جلناح  فهناك  رئي�شية. 

غذ�ء  »منطقة  وهنالك  بالغذ�ء.  عالقته  خالل  من  �لب�شري 

�لتكنولوجيا  �شتغري  كيف  ت�شت�شرف  �لتي  �مل�شتقبل« 

ويف  و��شتهالكه.  و�شر�ئه  وتوزيعه  �لغذ�ء  تخزين  عمليات 

معارف  يك�شبو�  �أن  لل�شغار  ميكن  �الأطفال«  »حديقة 

فيما  �مل�شتد�م  و�ال�شتهالك  و�لتغذية  �لغذ�ء  مو��شيع  حول 

�لبيولوجي«  �لتنوع  »حديقة  �أما  وميرحون.  يلهون  هم 

و�ىل  كوكبنا.  على  �الإيكولوجية  �لنظم  من  مناذج  فت�شم 

معر�ص  ميالنو  مدينة  يف  ترينال  متحف  ي�شت�شيف  ذلك، 

»�لفنون و�الأطعمة« �لذي ي�شتك�شف فيه �لز�ئر كيف تغريت 

�لعالقة بينهما على مر �لقرون.

�شيافة  يف اليوم

الوطني الفرن�شي

لورا بولدريني، رئي�شة الربملان 

الإيطايل، يف جولة داخل 

حديقة التنوع البيولوجي

اأيار   1 يف  املعر�س  افتتاح  مع  تزامنًا 

ال�شوارع  اإىل  االآالف  خرج  )مايو(، 

غري  جماعات  وقامت  لالحتجاج، 

املتاجر  واجهات  بتك�شري  من�شبطة 

لقد  العام.  املال  الإحراق  اآلة  »االإك�شبو  املحتجني:  اأحد  وقال  ال�شيارات.  واإحراق 

وعد بتاأمني فر�س عمل وتعزيز االقت�شاد، لكنه يدار بالعمل التطوعي، وقد اأهدر 

الباليني على بنية حتتية ال تنفع«.

اأنه  االإك�شبو  هذا  »يدعي  للعوملة:  مناه�شة  الفتة  يحمل  اآخر  نا�شط  واأ�شاف 

احتفال بالغذاء البطيء والزراعة املحلية واالأكل ال�شحي، و�شعاره الر�شمي: اإطعام 

الكوكب، طاقة للحياة. ولكن ترعاه �شركات عمالقة ال عالقة لها بكل ذلك، مثل 

كوكاكوال وماكدونالدز. هذه مزحة ثقيلة«.

أصوات غير راضية

غذاء املستقبل
�ملختلفة  �ملحاور  يف  رئي�شي  العب  �الأوروبي  �الحتاد 

م�شتورد  �أكرب  وثاين  للغذ�ء،  م�شّدر  �أكرب  فهو  للمعر�ص. 

�أبرز جهة مانحة لدعم �مل�شاريع  للغذ�ء، لكنه يف �لوقت ذ�ته 

�نتقال �الأهد�ف  �الإمنائية و�الن�شانية. ويتز�من �ملعر�ص مع 

�الإمنائية �لعاملية من �شفة »�الألفية« �ىل �شفة »�مل�شتد�مة«، 

للرتبة«.  �لدولية  و«�ل�شنة  للتنمية«  �الأوروبية  »�ل�شنة  ومع 

Hor i برنامج �ملا�شي  �لعام  �الأوروبي  �الحتاد  �أطلق   وقد 

خالل  يورو  بليون   80 بقيمة  �الأبحاث  لتمويل   zon 2020
يورو  باليني   4 نحو  ��شتثمار  ويعتزم   .2020 ـ   2014 �لفرتة 

�لتحديات  �أهم  لبع�ص  تت�شدى  و�بتكارية  بحثية  �أعمال  يف 

و�حلر�جة  �لزر�عة  �لغذ�ئي،  �الأمن  مثل  جمتمعنا،  يف 

�القت�شاد  و�لد�خلية،  �لبحرية  �ملياه  �أبحاث  �مل�شتد�متني، 

�لبيولوجي.

ترويجي  �أ�شبوع  ميالنو  �إك�شبو  خالل  يخ�ش�ص  و�شوف 

للنظام �لغذ�ئي يف حو�ص �ملتو�شط، �لذي �أدرجته �ليون�شكو 

�شمن معامل �لرت�ث �لثقايف �لعاملي غري �ملادي. وقد �لتزمت 

يف  �شحي  غذ�ئي  لنظام  �لرتويج  هدف  �الأوروبية  �ملفو�شية 

�ملجتمع �الأوروبي.

عاملنا  تناق�شات  يف  للتاأمل  فر�شة   2015 �إك�شبو  يتيح 

حيث  �جلياع  هناك  جهة،  فمن  لها.  حلول  عن  و�لبحث 

ومن  �لتغذية.  نق�ص  من  �شخ�ص  مليون   870 نحو  يعاين 

مرتبطة  �أمر��ص  من  ميوتون  �لذين  هناك  �أخرى،  جهة 

نحو  ميوت  حيث  �لطعام،  من  باالإكثار  �أو  �لتغذية  ب�شوء 

بالبد�نة.  مرتبطة  �أمر��ص  من  �شنويًا  �شخ�ص  مليون   2.8

�لطعام  من  طن  بليون   1.3 نحو  ُيهدر  نف�شه،  �لوقت  ويف 

�شنويًا. لهذه �الأ�شباب، تبذل م�شاع التخاذ خيار�ت �شيا�شية 

و�عية، وتطوير �أمناط حياة م�شتد�مة، و��شتعمال ما تتيحه 

■ �لتكنولوجيا للمو�زنة بني تو�فر �ملو�رد و��شتهالكها. 



روبرتو كابون، حميد الباللي

فيليب دب�س، فرن�شي�شكو بوتاليكو

�إك�شبو ميالنو 2015، نظم �ملركز  �إطار معر�ص  يف 

�ملتقدمة  �ملتو�شطية  �لزر�عية  للدر��شات  �لدويل 

يف  له  �لتابع  �ملتو�شطي  �لزر�عي  و�ملعهد   )CIHEAM(

�ال�شتهالك  حول  خمتلفة  ن�شاطات  �الإيطالية  باري  مدينة 

�لنظام  على  خا�ص  تركيز  مع  للغذ�ء،  �مل�شتد�مني  و�الإنتاج 

�لغذ�ئي �ل�شائع يف حو�ص �لبحر �ملتو�شط.

يوم   »2015 �ملتو�شطي  �لغذ�ئي  �لنظام  »معر�ص  �أقيم 

»�إطعام  ميالنو  �إك�شبو  �شعار  مع  ومتا�شيًا  )مايو(.  �أيار   14

�لثقايف  �لرت�ث  ترويج  هدفه  كان  للحياة«،  طاقة  ـ  �لكوكب 

لتقدمي  دعوة  �إطالق  ومت  �لنظام.  هذ�  ميثله  �لذي  و�لغذ�ئي 

كنمط  �ملتو�شطي  �لنظام  ترويج  �أجل  من  وم�شاهمات  �أفكار 

لتحقيق  و�ملوؤ�ش�شات  �ملو�طنني  وعي  ورفع  م�شتد�م  غذ�ئي 

هدف مزدوج: ن�شر مفهوم �لنظم �لغذ�ئية �مل�شتد�مة وترويج 

�إك�شبو  زو�ر  �هتمام  بتفعيل  وذلك  �مل�شتد�مة.  �حلياة  �أمناط 

حددها  �لتي  �الأربع  �لفئات  خالل  من  وم�شاركتهم  ميالنو 

و�جلمعيات  و�ل�شركات  �ملو�طنني  �أي  ميالنو«،  »ميثاق 

وطنية  منظمات  بدعم  �لدعوة  وحظيت  و�ملوؤ�ش�شات. 

و�إقليمية مثل �الحتاد من �أجل �ملتو�شط )UfM( و�ملوؤ�ش�شة 

.)IFMeD( لدولية للنظام �لغذ�ئي �ملتو�شطي�

�ملتو�شطي  �لغذ�ئي  �لنظام  �إطالق  �حلدث  هذ�  تخلل 

�جلديد  Med Diet 4.0 وهو مقاربة مبتكرة للهرم �لغذ�ئي 

�ل�شحة  هي  �أبعاد  �أربعة  يف  حتديثه  بعد  �ل�شهري  �ملتو�شطي 

حياة  منط  �لنظام  هذ�  وميثل  و�القت�شاد.  و�لبيئة  و�لثقافة 

م معلومات عنه  معا�شرً� ال جمرد منط غذ�ئي. و�شوف تعمَّ

كل  يكت�شب  بحيث  �جلمهور،  مع  تو��شلية  ن�شاطات  يف 

بعدً�  �ملتو�شطي  �لغذ�ئي  للهرم  �الأربعة  �جلو�نب  من  جانب 

يف  �أ�شبوع  للنظام  يخ�ش�ص  و�شوف  باال�شتد�مة.  خا�شًا 

�أيلول )�شبتمرب( �شمن �إك�شبو ميالنو.

�لدويل  �ملركز  نظمه  �لذي  �لرئي�شي  �لثاين  �لن�شاط 

»معرفة  برنامج  هو  ميالنو  �إك�شبو  معر�ص  يف  �ملتو�شطي 

للتعاون   )www.feedingknowledge.net( �الإطعام« 

ويتم  �لغذ�ئي.  �الأمن  يخ�ص  ما  يف  و�البتكاري  �لبحثي 

�الأوروبية  »�ل�شبكة  مبادرتني:  خالل  من  �لربنامج  تطوير 

�مل�شتد�مة«،  �لتنمية  ممار�شات  و»�أف�شل  �ملتو�شطية« 

ميالنو،  دي  بوليتكنيكو   METID مركز  مع  بالتعاون 

�لرئي�شيتني  �الأد�تني  باعتبارهما  �ملعرفة  وت�شارك  لتطوير 

�ملنطقة  على  �أواًل  يركز  وهو  �لتغذية.  و�شوء  �جلوع  ملحاربة 

�شنة  وبعد  �لبلقان،  بلد�ن  ذلك  يف  مبا  متو�شطية،  ـ  �الأورو 

2015 ت�شمل ن�شاطاته تدريجيًا مناطق �أخرى من �لعامل مع 

تركيز على �لبلد�ن �لنامية.

من  �الإطعام«  »معرفة  برنامج  ن�شاطات  تطوير  ويتم 

�الأمن  جمال  يف  و�البتكار  للبحث  �أولويات  خم�ص  خالل 

و�لطبيعية،  �ملائية  للمو�رد  �مل�شتد�مة  �الإد�رة  �لغذ�ئي: 

�لديناميات  �ملحا�شيل،  ملنتجات  و�لنوعي  �لكمي  �لتعزيز 

�لتنمية  �لعاملية،  و�الأ�شو�ق  �القت�شادية  �الجتماعية 

�ملناطق  يف  �ل�شغرية  �لريفية  للمجتمعات  �مل�شتد�مة 

�لهام�شية، �أمناط ��شتهالك �لطعام.

تقارير  �إعد�د  �إىل  متو�شطية  ـ  �الأورو  �ل�شبكة  وت�شعى 

ومنظور م�شرتك الأولويات �الأبحاث يف جمال �الأمن �لغذ�ئي، 

�لقر�ر يف و�شع �لرب�مج و�ل�شيا�شات.  �أجل دعم �شانعي  من 

»�أمناط  بعنو�ن  �خلام�شة  �الأولوية  تقرير  �إعد�د  مت  وقد 

�لبيئة،  �لغذ�ئي،  �لنظام  �ملتو�شطية:  �لغذ�ئية  �ال�شتهالك 

باري  معهد  بني  بالتعاون  �ل�شحة«  �القت�شاد،  �ملجتمع، 

يف  �مل�شتد�مة  �لغذ�ئية  �لنظم  وبرنامج  �ملتو�شطي  �لزر�عي 

منظمة �الأغذية و�لزر�عة )فاو(. 

جمموعة  ت�شميم  يف  �مل�شاهمة  �ىل  �لتقرير  يهدف 

ب�شاأن  لالأبحاث  �أعمال  وجدول  �ل�شيا�شات  من  متما�شكة 

من  �لغذ�ئية،  و�لنظم  �ال�شتهالك  �أمناط  ��شتد�مة  حت�شني 

�لبحر  حو�ص  يف  و�لتغذوي  �لغذ�ئي  �الأمن  حتقيق  �أجل 

�حلو�ص  �شكان  �لتز�م  زيادة  �أن  �لتقـرير  ويبني  �ملتو�شط. 

حت�شني  يف  ت�شاهم  �أن  ميكن  �ملتو�شطي  �لغذ�ئي  بالنمط 

خف�ص  �أن  كما  و��شتهالكه.  �إليه  و�لو�شول  �لغذ�ء  تو�فر 

�لغذ�ئي  �الأمن  يح�شن  �لغذ�ئية  و�لنفايات  �لطعام  خ�شائر 

و�لتغذوي. و�أي ��شرت�تيجية ب�شاأن �الأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي 

و�لنوعية  �لكمية  م�شاألتي  ت�شمل  �أن  يجب  �ملنطقة  يف 

وعالقتهما بقطاعات �أخرى مثل �لتغذية و�ل�شحة.

غذ�ئي  نظام  �شمن  م�شتد�مة  غذ�ئية  نظم  على  �لرتكيز 

و�الأبعاد  �جلو�نب  �إدر�ك  يتيح  جديد  نهج  هو  نطاقًا  �أو�شع 

■ �ملختلفة لالأمن �لغذ�ئي و�لتغذوي.  

نمط مستدام
يف استهالك الطعام

 النظام الغذائي
يف حوض املتوسط

65چهللايوليو/اأغ�صط�س 2015

 كابون والباللي ودب�س وبوتاليكو 

ب��اح��ث��ون ف��ي ال��م��رك��ز ال��دول��ي 

المتو�صطية  الزراعية  للدرا�صات 

)CIHEAM(المتقدمة



متوز/�آب 2015 چهللا 66

على  حلم،  باليني  »�سبعة  �سعار  )يونيو(  حزيران   5 يف  العاملي  البيئة  يوم  حمل 

اإعادة التفكري يف اأمناط  كوكب واحد، فلن�ستهلك بعناية«، لت�سجيع النا�س على 

حياتهم وتقليل الأثر اجلماعي للب�سرية على املوارد الطبيعية من خالل اتخاذ قرارات ب�ساأن 

ال�ستهالك الواعي.

�سنة  بحلول  اأننا،  من  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف  الدولية  املوارد  فريق  حذر  وقد 

معي�ستنا  طرق  على  للحفاظ  كالأر�س  كواكب  ثالثة  موارد  اإىل  بحاجة  �سنكون   ،2050

الأر�س  اأن  هذا  و�سيعني  م�ستدامة.  غري  بطريقة  والإنتاج  ال�ستهالك  اأمناط  ا�ستمرت  اإذا 

�ستحتاج اإىل ثالث �سنوات لتجديد املوارد التي ن�ستهلكها يف �سنة واحدة. فبعد 35 �سنة من 

الآن، حني ي�سبح عدد �سكان الأر�س 9.6 باليني ن�سمة كما هو متوقع، قد تلتهم الب�سرية 

اأي  احليوية،  والكتلة  الأحفوري  والوقود  واخلامات  املعادن  من  طن  بليون   140 نحو  �سنويًا 

ثالثة اأ�سعاف �سهيتها احلالية، ما مل ينف�سم معدل النمو القت�سادي عن معدل ا�ستخدام 

املوارد الطبيعية.

ا�ست�سافت اإيطاليا الحتفالت الدولية بيوم البيئة العاملي لهذه ال�سنة، وذلك يف معر�س 

الأول  ت�سرين   31 حتى  وي�ستمر  )مايو(  اأيار  اأول  يف  بداأ  الذي  الدويل  ميالنو«  »اإك�سبو 

)اأكتوبر( حاماًل �سعار »تغذية الكوكب ـ طاقة من اأجل احلياة«، وهو يعر�س تكنولوجيات 

وحلوًل ت�ساعد يف �سمان غذاء �سحي واآمن يكفي اجلميع، مع احرتام الكوكب وتوازنه.

وللمنا�سبة، مت اإ�سدار جمموعة مل�سقات حول ال�ستهالك الكفوء للطاقة واملياه واإعادة 

التدوير والأكل امل�ستدام، مع عبارة موحدة يف الر�سائل التي تت�سمنها هي »ت�سور  لو فعل 

ذلك �سبعة باليني �سخ�س«.

لنستهلك بعناية
يوم البيئة العاملي 2015

5 حزيران/يونيو 

يوم البيئة العاملي

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

تناول طعامك 
يف البيت

عندما ال تاأتي وجبتك يف علبة بال�شتيكية، 

ت�شاهم يف حماية 260 نوعًا من احليوانات من 

ابتالع نفايات بال�شتيكية اأو الوقوع يف �شركها 

فيكون م�شريها الهالك

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

افرز نفايات 
األلومنيوم 

والزجاج
عندما يعاد تدوير نفايات االألومنيوم والزجاج 

ميكن اإعادة ت�شنيعها لتعود اإىل رفوف املتاجر 

خالل �شتة اأ�شابيع فقط

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ
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5 حزيران/يونيو 

يوم البيئة العاملي

)ترجمة ن�شو�ص املل�شقات خا�شة  بـمجلة »البيئة والتنمية«(

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

اركب الدراجة إلى 
املدرسة أو العمل

عندما تركب الدراجة بداًل من قيادة ال�شيارة،

توفر 250 غرامًا من انبعاثات الكربون لكل كيلومرت

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

غيِّر مصابيحك
 عندما ت�شتعمل امل�شابيح الفلورية املدجمة

بدل امل�شابيح التقليدية املتوهجة، تخف�ص 

ا�شتهالك الكهرباء بن�شبة %75

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

كل طعامًا نباتيًا
مرة يف األسبوع

ىلع األقل
عندما متتنع عن اأكل اللحوم ليوم واحد كل 

اأ�شبوع، فخالل �شنة �شوف تخف�ص انبعاثات 

الكربون مبا يعادل عدم قيادة �شيارتك �شهراً

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

أصلح التسربات
عندما ت�شلح ت�شربات املياه يف منزلك، توفر 

عائلتك ما معدله 45 األف ليرت من املياه �شنويًا

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

فكّر يف املياه 
املعبأة

عندما ت�شتعمل قوارير ميكن اإعادة تعبئتها بداًل 

من القناين البال�شتيكية، توفر نحو 3 ليرتات 

من املياه يف مقابل كل ليرت ت�شربه )ويقّدر اأن 

90% من قوارير البال�شتيك ال يعاد تدويرها(

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ

اإذا فعلت �شيئًا واحداً فقط...

ر أجهزتك  دوِّ
القديمة

عندما تر�شل اأجهزتك القدمية الإعادة التدوير 

ت�شاعد يف تقلي�ص كمية النفايات االإلكرتونية  

التي يتم التخل�ص منها وتقدر

بني  20 و50 مليون طن �شنويًا

ر لو فعل ذلك �شبعة باليني �شخ�ص ت�شوَّ
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غيانا

 REDD+  اتفاقية نموذجية ضمن برنامج
العاملي لتقليص االنبعاثات الناجمة عن 
زوال الغابات، تُصرف مدفوعاتها لحماية 
الغطاء األخضر يف غيانا وتأمين معيشة 

املجتمعات األصلية وتنفيذ مشاريع 
تنموية مستدامة

تنقذ غاباتها االستوائية
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اإذا طرت فوق غيانا ف�صوف ترى امتدادًا متوا�صاًل 

للحياة  جنة  اإنها  اخل�صراء.  الأ�صجار  روؤو�س  من 

التي  ال�صلب  اخل�صب  ل�صادرات  معقل  اأي�صًا  لكنها  الربية، 

تهدد خ�صرتها وتنوعها البيولوجي.

يف العام 2009 عر�صت الرنوج على غيانا طريقة لك�صب 

ال�صنوات  وخالل  اأ�صجارها.  قطع  دون  من  غاباتها  من  املال 

ما  غيانا  اىل  الرنوج  تدفع   ،2015 يف  تنتهي  التي  اخلم�س 

جمموعه 250 مليون دولر، لكي ل تزيد معدل اإزالة الغابات 

بالوترية ال�صابقة، ويف الوقت نف�صه تك�صب الرنوج »اأر�صدة 

كربون« للوفاء باأهداف �صيا�صتها الطاقوية واملناخية.

ن�صمة  ماليني  خم�صة  ي�صكنه  وغني  �صغري  بلد  الرنوج 

اإزاء  قلقون  والرنوجيون  والغاز.  النفط  من  برثوة  ويتمتع 

الكربونية.  ب�صمتهم  تقلي�س  يف  ويرغبون  املناخ  تغري 

لتفاقية  جناح  ق�صة  باأنه  وغيانا  الرنوج  م�صروع  �صف 
ُ
و وقد 

منوذجية يف برنامج +REDD  العاملي لتقلي�س النبعاثات 

الناجمة عن زوال الغابات.

مبلغ  ت�صلمها  عن  غيانا  اأعلنت   2015 )مايو(  اأيار   8 يف 

معدلت  على  للحفاظ  الرنوج  حكومة  من  دولر  مليون   40

منخف�صة لإزالة الغابات وحت�صني اإدارتها. ومع و�صول هذه 

الدفعة اخلام�صة ي�صبح جمموع مداخيل غيانا من التفاقية 

الأعلى  من  املداخيل  هذه  وتعترب  دولر.  مليون   190

برنامج   �صمن  ثنائية  �صراكة  اتفاقية  مبوجب  العامل  يف 

+REDD وتاأتي يف املرتبة الثالثة بعد الربازيل واإندوني�صيا 

لكنها  دولر.  بليون  منهما  كل  مبنح  الرنوج  تعهدت  التي 

كيلومرت  األف   215 غيانا  م�صاحة  اأن  باعتبار  ن�صبيًا،  الأعلى 

مربع و�صكانها 750 األف ن�صمة، يف حني اأن م�صاحة الربازيل 

وم�صاحة  مليون،   200 و�صكانها  مربع  كيلومرت  مليون   8.5

اإندوني�صيا 1.9 مليون كيلومرت مربع و�صكانها 255 مليونًا.

اإزالة  لكبح  غيانا  اأهداف  املدفوعات  هذه  دعمت 

خالل  من  القت�صادي  والنمو  التنمية  تعزيز  مع  الغابات، 

وت�صتخدم  الكربون.  املنخف�صة  التنموية  ا�صرتاتيجيتها 

متليك  ت�صمل  امل�صاريع،  من  متنوعة  جمموعة  يف  الأموال 

للمجتمعات  م�صتدامة  معي�صة  �صبل  وتاأمني  الأرا�صي 

الكهرمائية  للطاقة  م�صروع  على  العمل  بداأ  كما   الأ�صلية. 

يف �صاللت اأمايال يتوقع اأن يلبي 90 يف املئة من احتياجات 

املئة،  يف   35 الأحفوري   الوقود  ا�صتهالك  ويقل�س  غيانا،  

ويخف�س كلفة الكهرباء على امل�صتهلكني 20 يف املئة، ويوفر 

على البالد 3.5 بليون دولر خالل 20 عامًا.

عدة  على  بالتطور  الأخرية  الدفعة  ت�صمح  و�صوف 

جبهات، ت�صمل زيادة الو�صول اىل الإنرتنت يف املجتمعات 

مواجهة  يف  للتكيف  التحتية  البنية  وتقوية  النائية، 

الفي�صانات ال�صاحلية وموجات اجلفاف يف �صهول ال�صفانا.

فنزويال

غيانا

الربازيل

جورجتاون

م
نا

ي
ر

و
�س

املحيط 

الأطل�سي

تراجع معدل اإزالة الغابات

يف غيانا بن�سبة ٪14 

عن م�ستويات العام 2012
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قطع الأ�سجار يتم حاليًا يف مناطق حمددة بعد اإ�سراك 

املجتمعات الأ�سلية وا�ستفادتها ماديًا من مدفوعات التفاقية ن�ساء ي�ستفدن من م�ساريع زراعية ميولها �سندوق التنمية لل�سكان الأ�سليني

م�سروع �ساللت اأمايال �سوف يلبي معظم احتياجات غيانا من الكهرباء ويحول دون 90٪ من النبعاثات الكربونية الناجتة عن قطاع الطاقة
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املجتمعات  لإ�صراك  برامج  و�صعت  ال�صبيل،  هذا  ويف 

ال�صرتاتيجية  ب�صاأن  وتوعيتها  الغابات  حماية  يف  الأ�صلية 

من  ماديًا  ا�صتفادتها  مع  الكربون،  املنخف�صة  التنموية 

حت�صني  على  احلكومة  تعمل  كما  التفاقية.  مدفوعات 

خالل  من  خ�صو�صًا  الطبيعية،  املوارد  قطاع  يف  ال�صفافية 

ال�صناعات  يف  ال�صفافية  »مبادرة  اإىل  الن�صمام  طلبها 

ال�صتخراجية«.

يف   14 بن�صبة  غيانا  يف  الغابات  اإزالة  معدل  تراجع  وقد 

املئة عن م�صتويات العام 2012، لي�صبح 0.068 يف املئة، وهذا 

من اأدنى املعدلت يف العامل.

مبادرة   اإدخال  والغيانية  الرنوجية  احلكومتان  وتوؤيد 

+REDD يف اتفاقية ملزمة ب�صاأن تغري املناخ يوؤمل التو�صل 

اإليها يف قمة باري�س يف كانون الأول )دي�صمرب( 2015. كما 

وقع البلدان »اإعالن نيويورك للغابات« يف اأيلول )�صبتمرب( 

2014 الذي يدعو اإىل حترك طموح قبل دخول اتفاقية املناخ 

حيز التنفيذ.

للفرتة  �صـراكتهمـا  جتديد  يف  حاليًا  البلدان  ويبحث 

■ 2015 ـ 2020. 

متليك الأرا�سي لل�سكان الأ�سليني

●  يزيد ملكية ال�صكان الأ�صليني واإ�صرافهم على الأرا�صي

●  يتم متليك 13 قبيلة وتر�صيم حدود اأرا�صي 32 قبيلة اأخرى

متويل امل�ساريع ال�سغرية

●  تاأمني �صبل عي�س بديلة للفئات الفقرية واملهم�صة يف غيانا

●  مت تدريب اأكرث من 1000 مواطن على مهارات اإدارة الأعمال

م�سروع اإعادة تاأهيل قناة كونها

●  حماية �صكان املناطق ال�صاحلية من في�صانات كارثية

●  زيادة  الإنتاجية ل�صغار املزارعني يف املنطقة

●  يتوقع اإجناز امل�صروع خالل �صنتني

تقوية املوؤ�س�سات

●  تعزيز قدرات غيانا على تنفيذ تنمية منخف�صة الكربون

●  مت تطوير نظام وطني للقيا�س والإبالغ والتثبت )MRV( يعترب من 

 REDD +  ق�ص�س جناح

●  ت�صهيل ت�صميم وتطوير جميع امل�صاريع واإ�صراك جميع اجلهات املعنية

درا�سة وحماية التنوع البيولوجي يف غيانا

●  اإن�صاء مركز لالأبحاث العلمية يركز على التنوع 

البيولوجي الفريد يف غيانا ويكون مكتفيًا ذاتيًا

ا�سرتاتيجية التكيف املناخي وخطة العمل

●  تطوير هيكلية �صاملة لدعم خطط التكيف مع تغري املناخ يف غيانا

�سندوق التنمية لل�سكان الأ�سليني

●  متويل خطط التنمية يف 187 جتمعًا  لل�صكان 

الأ�صليني، خللق فر�س عمل ودعم التنمية 

القت�صادية املنخف�صة الكربون

م�سروع �ساللت اأمايال للطاقة الكهرمائية

●  �صيلبي 90٪ من احتياجات غيانا، ويقل�س جممل ا�صتهالك 

الوقود الأحفوري 35٪، ويوفر 3.5 بليون دولر خالل 20 عامًا 

●  �صيجعل نظام الطاقة يف غيانا من الأنظف يف العامل

 بتقلي�س  انبعاثاته بن�صبة ٪90

●  �صيوفر طاقة رخي�صة وموثوقة ت�صاهم يف حتقيق اأهداف

غيانا بتخفي�س الفقر وحفز النمو القت�صادي

برنامج + REDD يف غيانا

تنفذ غيانا اأحد الأهداف الأكرث

طموحًا يف العامل للحفاظ على كل غاباتها ال�ستوائية 

التي تزيد م�ساحتها على 200 األف كيلومرت مربع. 

وذلك من خالل اآلية مبتكرة للتمويل املناخي هي 

»�سندوق غيانا   + REDD « الذي تتلقى مبوجبه 

250 مليون دولر على مراحل من احلكومة الرنوجية 

لال�ستثمار يف م�ساريع تنموية منخف�سة الكربون 

غيانا

اأمريكا

اجلنوبية

نع  �سُ

يف 

غيانا

العا�سمة جورجتاون على املحيط الأطل�سي هي اأدنى مبرتين 

من م�ستوى املّد، يحميها جدار بحري، وتعترب العا�سمة الأكرث 

انخفا�سًا يف العامل. وت�ساهم املنحة الرنوجية يف تقوية البنى 

التحتية ملواجهة الفي�سانات ال�ساحلية يف غيانا

www.guyanareddfund.org
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�أطعمة  �لقمامة  يف  و�مل�ستهلكون  �لتجار  يرمي 

در��سة  ك�سفت  وقد  �لب�سري.  لال�ستهالك  �ساحلة 

�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  و�لزر�عة  �لأغذية  ملنظمة  علمية 

للبيئة عام 2013 �أن كمية �لطعام �لتي تهدر �سنويًا تبلغ نحو 

ينتجهـا  �لتي  �لـغذ�ئية  �ملو�د  ثلث  ت�سكل  طن،  مليون   300

 900 نحو  عددهم  �لبالغ  �جلياع  لإطعام  تكفي  وهي  �لعامل. 

مليون �سخ�ص.

ل مربر لهدر �لطعام، ل �قت�ساديًا ول بيئيًا ول �أخالقيًا. 

و�لأ�سمدة  و�ملياه  ــص  و�لأر� و�لطاقة  �ملال  هدر  يعني  فهو 

و�لأيدي �لعاملة �لالزمة لإنتاج �لغذ�ء وتوزيعه.

وكل  �ملــيــاه،  من  �ملئة  يف   75 نحو  �لــزر�عــة  ت�ستهلك 

كيلوغر�م من حلم �لبقر على مائدتك ��ستهلك نحو 15 �ألف 

رمي  يو�زي  همربغر  �سطرية  ن�سف  ورمي  �ملياه،  من  ليرت 

ملدة  �لد�ص  حتت  �ل�ستحمام  يف  ت�ستهلك  �لتي  �ملياه  كمية 

مزيد  ��ستخد�م  على  �أي�سًا  �لهدر  وين�سحب  كاملة.  �ساعة 

من  ومزيد  و�ملبيد�ت،  �لأ�سمـدة  مثل  �لكيميائية  �ملو�د  من 

�لوقود للنقل.

طعام ضائع
يف النفايات

ثلث الغذاء الذي ينتجه العالم

يخسره تلفًا أو إهدارًا
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مر�حل  يف  �لهدر  معظم  يحدث  �لنامية،  �لبلد�ن  يف 

مبكرة من �ل�سل�سلة �لغذ�ئية، وميكن �أن يعزى �إىل نو�ق�ص 

�لتخزين  ويف  �حل�ساد  تقنيات  يف  وفنية  ــة  و�إد�ري مالية 

ومر�فق �لتربيد. وميكن �حلد منه عن طريق دعم �ملز�رعني 

و�إر�سادهم و�ل�ستثمار يف مر�فق �لتخزين و�لنقل وتو�سيع 

�لوعي  رفع  �أن  كما  �لتو�سيب.  و�سناعة  �لغذ�ئية  �ل�سناعة 

و�سائل  و�عتماد  و�مل�ستهلكني،  و�لتجار  �ل�سناعات  لدى 

�أف�سل حلفظ �لطعام �لذي ُيرمى حاليًا، هي �جر�ء�ت مهمة 

لتخفي�ص مقد�ر �خل�سائر و�لهدر.

خ�سارة  يف  كبريً�  دورً�  �لعاملية  �لتجارة  قيود  وتلعب 

حما�سيل �لبلد�ن �لنامية، �لتي ُترف�ص كميات كبرية منها 

�ساحلة  �أنها  مع  �ل�سكل  �أو  �للون  مو��سفات  تلبيتها  لعدم 

خ�سائر  تقدر  �لأفريقية،  �لبلد�ن  من  كثري  ويف  لالأكل. 

من  �ملئة  يف   25 بنحو  �حل�ساد  بعد  ما  مر�حل  يف  �حلبوب 

جممل �ملح�سول.

�لبلد�ن  يف  كبريً�  دورً�  �مل�ستهلكني  �سلوك  ــوؤدي  وي

 30 معدله  ما  يرمى  مثاًل،  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ل�سناعية. 

�ملكون  هي  �لع�سوية  و�لنفايات  �لطعام،  كل  من  �ملئة  يف 

يف  �لأ�سر  وتهدر  �لأمريكية.  �ملطامر  يف  للنفايات  �لأكرب 

�أي نحو  بريطانيا نحو 7 ماليني طن من �لطعام كل �سنة، 

ثلث �لـ22 مليون طن �لتي ت�سرتيها.

ب�سكل  لالأر�ص  �لتجديدية  �لقدرة  �لعامل  �سكان  يتجاوز 

�أي  يف  مما  �أكرث  حاليًا  وي�ستهلكون  ينتجون  لأنهم  كبري، 

ولذلك  بكثري،  �لفعلية  حاجتهم  من  �أكــرث  م�سى،  وقت 

يوّلدون كميات هائلة من �لنفايات. كما �أن طرق ��ستهالكنا 

نفاياتنا  من  �مل�سوؤول  غري  وتخل�سنا  �ملتجددة  غري  للمو�رد 

يف  �إ�سالحه  ي�سعب  ب�سكل  �لإيكولوجية  نظمنا  يف  تغري 

�أحيان كثرية. حتى �ملو�رد �ملتجددة، مثل �ملياه و�لأخ�ساب 

و�لأ�سماك، ُت�ستنزف �سريعًا.

ممار�سة  علينا  لز�مًا  و�سار  �خلطر،  حّد  �لآن  بلغنا  لقد 

�أكرث  »�فعل  مبد�أ  على  يقوم  �لــذي  �مل�ستد�م  �ل�ستهالك 

�ملو�رد  ��ستهالك  تقلي�ص  خالل  من  �أقل«،  بكمية  و�أف�سل 

مع  و�لتلوث،  �لبيئي  �لتدهور  وتخفيف  �لنفايات،  و�إنتاج 

تعزيز نوعية �حلياة للجميع.

�لغذ�ئية« ف�سوف  »ب�سمتنا  و�إذ� حر�سنا على تخفي�ص 

■ ن�ستطيع تخفي�ص �أثر �لب�سرية على كوكبنا. 

ثمار لالإتالف قرب م�صنع لتعليب 

الفواكه والع�صائر يف كرواتيا

اشترِ فقط ما تحتاج إليه
20 – 50% من م�شرتياتنا تنتهي يف مطمر النفايات

طرق لتقليص

1

5

3

5

2

4

كُلْ كمية أقل من الغذاء املصنَّع 
كلما ازداد ت�شنيع الغذاء كربت ب�شمته البيئية

ازرع طعامك
ع هكذا حت�شل على اأف�شل الطعام املحلي املو�شمي غري امل�شنَّ

كُلْ كمية أقل من اللحوم واأللبان
70% من ب�شمة العامل الغذائية هي من منتجات حيوانية

اشترِ أغذية محلية يف مواسمها
ن ملدة اأق�شر هذه املواد الغذائية جتتاز م�شافات اأقل وتخزَّ

بصمتك الغذائية

تم إعداد هذا الموضوع 
بالتعاون مع »سوكلين«
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غزة تشرب
البحر مياه 

إنشاء محطات تحلية يف القطاع الساحلي
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رزق الدريملي )غزة(

بد�أ تنفيذ م�سروع �إن�ساء حمطة لتحلية مياه �لبحر 

بناء  �لأوىل  �ملرحلة  يف  و�سيتم  غزة.  مدينة  يف 

�سعته  �لقطاع  �سمال  ر�سو�ن  �ل�سيخ  منطقة  يف  مياه  خز�ن 

 .2016 )مار�ص(  �آذ�ر  يف  �جنازه  يتوقع  مكعب،  مرت   5000

�حلكومة  من  �لنقل،  خط  لإن�ساء  �لالزم  �لتمويل  تاأمني  ومت 

و�مل�ساعي  دولر.  مليون   60 �إىل  ت�سل  بكلفة  �لكويتية 

لإن�ساء  �لأخرى  �ملر�حل  متويل  عن  �لبحث  يف  م�ستمرة 

�ملحطة وت�سغيلها.

و�سوف تنتج �ملحطة 10.000 مرت مكعب من �ملياه �ملحالة 

على  وتوزع  �خلز�ن  يف  �لبلدية  �آبار  مبياه  ُتخلط  يوميًا، 

�ل�سكان.

�ل�ساحل  بلديات  مياه  م�سلحة  عام  مدير  وو�سف 

بالإجناز  �لتحلية  حمطة  م�سروع  �سبالق  منذر  �ملهند�ص 

�ل�ساحلة  للمياه  هامًا  م�سدرً�  �ست�سكل  �أنها  مو�سحًا  �لكبري، 

غزة.  مدينة  يف  ن�سمة  �ألف   250 من  لأكرث  لال�ستخد�م 

�ملدينة  �سكان  معاناة  من  تنطلق  �مل�سروع  �أهمية  �أن  و�أ�ساف 

�ملحافظة  يف  �سي�ساهم  كما  ملوحتها،  و�سدة  �ملياه  �سح  من 

�ملياه  �أزمة  حدة  من  و�لتخفيف  �جلويف  �خلز�ن  مياه  على 

�لتي تتفاقم مع تز�يد عدد �ل�سكان.

�أنه، ب�سبب �لنق�ص �حلاد يف معاجلة مياه  جدير بالذكر 

مرت  �ألف   90 نحو  �سخ  يتم  غزة،  قطاع  يف  �ل�سحي  �ل�سرف 

مكعب يوميًا من مياه �ل�سرف غري �ملعاجلة �أو �ملعاجلة جزئيًا 

وتر�سح  �لقطاع.  �ساطىء  من  خمتلفة  مناطق  يف  �لبحر  �إىل 

�جلويف  �ملائي  �حلو�ص  �إىل  و�سوًل  �لرتبة  عرب  مماثلة  كمية 

�ألف حفرة �مت�سا�سية. وهذ� م�سدر  �أكرث من 30  من خالل 

كبري لتلوث مياه �لبحر و�ملياه �جلوفية.

�أ�سهر �أن قطاع غزة، �لذي  وذكر تقرير لالأمم �ملتحدة قبل 

مياه  �أزمة  يو�جه  ن�سمة،  �ألف  و750  مليون  من  �أكرث  يقطنه 

متفاقمة قد جتعله غري �سالح للعي�ص خالل �سنو�ت معدودة. 

�ل�سالح  �لوحيد  �مل�سدر  تعد  �لتي  �جلوفية،  �ملياه  �أن  و�أ�ساف 

لل�سرب يف �لقطاع، �ستكون غري قابلة لال�ستخد�م �سنة 2016.

فاإن  �لفل�سطيني،  لالإح�ساء  �ملركزي  �جلهاز  وبح�سب 

عليها  تنطبق  ل  غزة  قطاع  مياه  من  �ملئة  يف   95 من  »�أكرث 

معايري منظمة �ل�سحة �لعاملية ملياه �ل�سرب. ول تزيد ح�سة 

�لفرد من �ملياه على 90 ليرتً� يوميًا لال�ستعمالت �ل�سخ�سية 

منظمة  به  تو�سي  �لذي  �لأدنى  �حلد  من  �أقل  �أي  و�ملنزلية، 

�ل�سحة �لعاملية وهو 100 ليرت يوميًا للفرد«.

�ملياه  �سلطة  يف  �مل�ساريع  تن�سيق  م�سوؤول  وكان 

تباطوؤ  �أن   2014 عام  �أعلن  �لربدويل  مرو�ن  �لفل�سطينية 

تنفيذ م�ساريع حتلية �ملياه يف قطاع غزة »�سيقود �إىل كارثة 

�جلهات  من  �لتمويل  بنق�ص  تتعلق  عقبات  فثمة  �ساملة«. 

غزة،  قطاع  معابر  و�إغالق  �ملتفاقمة،  �لطاقة  و�أزمة  �ملانحة، 

ف�ساًل  �لالزمة،  و�ملعد�ت  �لبناء  مو�د  �إدخال  �إ�سر�ئيل  ومنع 

وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  بني  �لد�خلي  �لنق�سام  ��ستمر�ر  عن 

غزة ما ي�سو�ص على �لتن�سيق لتنفيذ �مل�ساريع.

مد�ر  على  هائلة  بكميات  �ل�سخ  �أن  �إىل  �لربدويل  و�أ�سار 

ما  غزة،  يف  �جلوفية  �ملياه  ��ستنزف  �ملا�سية  عامًا  �لع�سرين 

فازد�دت  �جلويف،  �خلز�ن  نحو  �لبحر  مياه  �ندفاع  �إىل  �أدى 

�لب�سري.  لال�ستخد�م  �سالح  غري  جعله  حد  �إىل  ملوحته 

و�أ�ساف: »�خلز�ن �جلويف ملوث لدرجة �أننا لو �أخذنا معايري 

نتيجة  �أ�سعافها  بخم�سة  ملوث  فهو  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة 

ت�سرب �لأمالح �لز�ئدة ون�سبة �لنيرت�ت يف �ملياه«.

ب�ساأن  در��سات  �لفل�سطينية  �ملياه  �سلطة  �أجرت  وقد 

�ملتاح  �خليار  �أن  �إىل  وخل�ست  �لأزمة.  لهذه  �لبديلة  �حللول 

و�لأكرث دميومة يف قطاع غزة �ل�ساحلي هو �للجوء �إىل حتلية 

على  بالتفاق  �لأوىل  مرحلتني:  على  وذلك  �لبحر.  مياه 

دير  يف  عاجل،  كحل  للتحلية  �سغرية  حمطات  ثالث  �إن�ساء 

�ملياه  تخلط  بحيث  غزة،  ومدينة  يون�ص  خان  ـ  ورفح  �لبلح 

�ملحالة مع جزء من �ملياه �جلوفية بغر�ص �لو�سول �إىل نوعية 

�ملدى  ويف  �لعاملية.  �ل�سحة  منظمة  معايري  مع  تتالءم  مياه 

�لبعيد يتم �إن�ساء حمطة حتلية مركزية تخدم �إجمايل قطاع 

غزة بكلفة ت�سل �إىل 455 مليون دولر.

وهذ� يرفع ح�سة �لفرد من �ملياه �إىل 120 ليرتً� يوميًا ويحد 

■ من تلوث �خلز�ن �جلويف و��ستنز�فه. 

�صهريج ملياه ال�صرب

تر�صله منظمة خريية 

ب�صكل دوري لتزويد 

خزانات عامة يف 

اأحياء غزة الفقرية
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عالم العلوم

جديد الصحة

الضجيج يزيد الوزن
ك�سفت درا�سة �سويدية عن اآثار التلوث 

ال�سو�سائي على وزن االن�سان اأن العي�ش 

بالقرب من طريق مزدحم اأو مطار ميكن 

اأن يزيد خطر ال�سمنة. فال�سو�ساء تعطل 

اأمناط نوم االأ�سخا�ش، في�سعرون بالتعب 

وقد ال ميلكون الطاقة ملمار�سة الريا�سة. 

وا�ستنتجت اأن تاأثري ال�سو�ساء يرتبط ب�سكل 

رئي�سي مب�ساكل النوم، اإذ ي�سبب تغريات يف 

م�ستويات هورمونات التوتر، واآثاره �سارة 

على القلب واالأوعية الدموية.

حساسية األطفال من تلوث الهواء

اأجرى علماء يف جامعة بريت�ش كولومبيا 

الكندية درا�سة على 2700 طفل يعانون من 

احل�سا�سية والربو، بينت نتائجها اأن ال�سبب 

الرئي�سي يكمن يف تلوث الهواء، خ�سو�سًا يف 

املدن الكبرية. فهو ي�سبب يف البداية �سعف 

جهاز مناعة اجل�سم، ومن ثم تظهر احل�سا�سية 

من مواد غذائية معينة و�سوف احليوانات 

وغري ذلك. وا�ساروا اإىل اأن 16 مولودًا من 

كل 100 مولود لديهم اال�ستعداد للإ�سابة 

باحل�سا�سية التي تتطور اإىل مر�ش.

ا�ستنادًا اىل هذه النتائج، ن�سح اخلرباء بتنقية 

الهواء يف املنزل وتهوئة الغرف، خا�سة 

املخ�س�سة للأطفال، وا�ستغلل اأي فر�سة 

للخروج اإىل الطبيعة بعيدًا عن �سخب املدينة 

وهوائها امللوث.

نباتات طبية سامة
حذرت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة من 

مغبة تداول نباتات واأع�ساب �سامة منت�سرة 

يف بع�ش مناطق البلد، وي�ستعملها البع�ش 

بطريقة خاطئة على اأنها دواء طبي. ومن 

النباتات التي تتميز بخ�سائ�ش علجية 

وت�ستخدم يف �سنع االأدوية ولكنها قد تت�سبب 

بالت�سمم والوفاة عند ا�ستخدامها بكرثة نباتات 

الع�سر والداتورا واحلنظل. كما اأن خلطها 

بالعلف ت�سبب يف نفوق كثري من املا�سية.

يف  امل�سي  على  ت�سميمها  االإم��ارات  دولة  اأكدت 

كوكب  اإىل  عربي  م�سبار  اأول  اإط��لق  م�سروع 

ا�سم  عليه  واأطلقت   ،2021 �سنة  حلول  قبل  املريخ 

»االأمل«. بذلك ت�سبح تا�سع دولة يف العامل لديها 

برنامج ال�ستك�ساف الكوكب االأحمر.

 ،2020 �سنة  �سيطلق  امل�سبار  اأن  احلكومة  واأعلنت 

ويحلق  �سغرية،  �سيارة  ووزن  بحجم  و�سيكون 

ال�ساعة  يف  كيلومرت  األف   126 اإىل  ت�سل  ب�سرعة 

مليون   600 طولها  يبلغ  التي  الكونية  رحلته  يف 

امل�سبار  و�سيدور  يوم.   200 وت�ستغرق  كيلومرت 

ويقوم   ،2023 �سنة  حتى  املريخ  كوكب  ح��ول 

اإىل االأر�ش،  باإر�سال معلومات  خلل هذه الفرتة 

ويتبادلوها  االإمارات  دولة  يف  املخت�سون  ليحللها 

مع اأكرث من 200 موؤ�س�سة يف اأرجاء العامل.

)مايو(  اأي��ار  يف  ك�سفت  االإم��ارات  دولة  وكانت 

الف�ساء  بوكالة  اخلا�سة  العمل  خطة  عن   2015

اأهداف  اأربعة  ولها  موؤخرًا،  اأن�ساأتها  التي  الوطنية 

لقطاع  وتنظيمي  قانوين  اإط��ار  خلق  رئي�سية: 

البحث  دعم  ومتويل  وت�سجيع  الف�ساء،  بحوث 

وتدريب  اخل��ربات،  لبناء  والتكنولوجي  العلمي 

هذا  يف  للعمل  االإماراتيني  املواطنني  وتوظيف 

متما�سيًا  الوكالة  عمل  يكون  اأن  و�سمان  القطاع، 

مع املعايري واالأنظمة الدولية.

نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  واأعلن 

�ستن�سئ  الوكالة  اأن  دبي،  حاكم  الدولة  رئي�ش 

مركزًا لبحوث الف�ساء.

ميكنها  دراج��ة  �ساب  برازيلي  مهند�ش  عر�ش 

جلذب  املياه،  �سطح  وعلى  االأر�ش  على  ت�سري  اأن 

يف  امل�ستدام  للنقل  جديدة  اأ�سكال  اىل  االنتباه 

املدن.

دراجته  على  �ساتورنينو  كاروزو  اأرغو�ش  اأطلق 

من  م�سنوعة  وهي  اإينفنتا«.  »بايكبوت  ا�سم 

�سنتيمرتًا،   90 وعر�ش  مرتين  بطول  اخل�سب، 

مع  قاربًا  وتتحول  كيلوغرامًا،  ثلثني  وت��زن 

للرتويج  بلدًا   28 بها  جاب  وقد  و�سراع.  مروحة 

للطاقة النظيفة.

هذه  ت�سبح  اأن  هي  الفكرة  فاإن  امل�سمم،  ووفق 

الدراجة و�سيلة نقل يف املدن، ت�سري يف ال�سوارع، 

وتبحر يف االأنهار والبحريات اذا لزم االأمر لتجنب 

االزدحام املروري اأو يف حال وقوع في�سان.

 2021 قبل  اإلمارات  تطلقه 
»مسبار األمل« الى املريخ

دراجة خشبية تتحول قاربًا شراعيًا

�سارة الأمريي رئي�سة الفريق 

العلمي مل�سروع »م�سبار الأمل« 

ت�سرح خطة العمل
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يف  مان�س�سرت  وجامعة  متحف  يف  باحثون  اأعلن 

م�سح  م�سروع  الأكرب  ال�سادمة  النتيجة  بريطانيا 

م�سر  اأزمنة  اإىل  العائدة  احليوانات  ملومياءات 

االأقم�سة  ثلث  نحو  اأن  لهم  تبني  فقد  الفرعونية. 

اأن الطلب على  امللفوفة كانت فارغة. وهم يعتقدون 

هذه »الذبائح« رمبا فاق العر�ش اآنذاك.

حيوانية  مومياء   800 من  اأكرث  حتليل  االآن  حتى  مت 

)اإك�ش(  ال�سينية  االأ�سعة  با�ستعمال  متنوعة 

يحوي  ثلثها  اأن  فتبني   .  )CT( امل�سحي  والت�سوير 

حيوانات كاملة حمفوظة جيدًا، والثلث بقايا جمزاأة، 

والثلث اأقم�سة فارغة.

منها  الهدف  كان  التي  الب�سرية  املومياءات  بخلف 

املومياءات  فان  االأخرى،  للحياة  اجل�سد  حفظ 

احليوانية كانت ذبائح طق�سية. وقد مت اكت�ساف 

مبليني  ملأى  م�سر  يف  كبريًا  �سردابًا   30 نحو 

خم�س�ش  قرب  وك��ل  احليوانية،  امل��وم��ي��اءات 

والتما�سيح  والقطط  الكلب  مثل  واحد،  لنوع 

ويقدر  منجل.  اأبي  وطيور  والقردة  والغزالن 

نحو  بتحنيط  قاموا  القدماء  امل�سريني  اأن  علماء 

70 مليون حيوان بني القرن التا�سع قبل امليلد 

و�سواًل اإىل عهد الرومان.

عن  م�سورًا  تقريرًا   BBC حمطة  عر�ست  وقد 

مومياء  مليون   70« بعنوان  االأبحاث  م�سروع 

حيوانية: ال�سر االأ�سود مل�سر القدمية«.

فضيحة من مصر الفرعونية: ماليين املومياءات الحيوانية فارغة

شبكة عنكبوت
يمكنها التقاط طائرة

العنكبوت  حرير  من  جديدًا  نوعًا  باحثون  طّور 

التقاط  على  قادرة  �سبكة  �سنع  بوا�سطته  ميكن 

طائرة جتارية اأثناء �سقوطها. واأو�سحوا اأنه ميكن 

خيوط  ق���وة  ت��ع��زي��ز 

ينتجها  التي  احلرير 

»اأورب«  عنكبوت 

اأ�سعاف   3.5 مبقدار 

تقنية  ب��ا���س��ت��خ��دام 

جديدة. ويعترب حرير 

املادة  اأورب  عنكبوت 

الوحيدة  البيولوجية 

بعد  العامل  يف  االأقوى 

الأ�سنان  املكّونة  املادة 

البطلينو�ش  حم��ار 

ال�������ذي ي��ل��ت�����س��ق 

بال�سخور البحرية.

ال��ب��اح��ث��ون من  ق���ام 

عنكبوتًا   15 بر�ش  االإيطالية  ترينتو  جامعة 

الغرافني  وم���ادة  كربونية  نانوية  باأنابيب 

بع�ش  اإنتاج  اإىل  اأدى  ما  ال�سلبة،  الكربونية 

احلرير  من  م��رات   3.5 اأق��وى  حريرًا  العناكب 

وميكن  �سباكها.  غزل  يف  تنتجه  الذي  العادي 

�سبكة  �سنع  يف  املعدل«  »احلرير  ي�ستخدم  اأن 

اأثناء  التقاط طائرة  حريرية مطاطية ق�ادرة على 

�سقطوها.

اإنتاج  اإىل  التو�سل  يف  اأملهم  عن  الباحثون  وعرّب 

يحاولون  و�سوف  جتاري.  ب�سكل  مهّجن  حرير 

التي  القز  دودة  على  ذاتها  الفكرة  تطبيق  الحقًا 

تن�تج احلرير الطبيعي.

اأن  ذلك  العواقب،  بع�ش  التجربة  اعرت�ست  لكن 

نفقت  بينما  �سيئًا،  حريرًا  اأنتج  العناكب  بع�ش 

اأربع عناكب من بني العناكب اخلم�ش ع�سرة.

عنكبوت من نوع »اأورب«
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مدينة  يف  البلزما  اأبحاث  معهد  يف  العلماء  اأحرز 

على  احلفاظ  جمال  يف  اإجنازًا  الهندية  اأباد  اأحمد 

»احلالة الرابعة للمادة«، اأي البلزما. فهم اأعلنوا 

واأن  البلزما،  من  ا�سطناعية  �سم�سًا  ابتكروا  اأنهم 

اخرتاعهم �سي�ساعد يف ابتكار �سبل جديدة لتوليد 

ديراج  املعهد  مدير  واأعلن  »اخل�سراء«.  الطاقة 

ال�سخونة  العالية  البلزما  ح�سر  »ا�ستطعنا  بورا: 

با�ستخدام  الهيدروجني  من  ا�ستخراجها  مت  التي 

مغناطي�ش يت�سف بقدرة عالية جدًا على تو�سيل 

فريدة  جتربة  االخ��رتاع  اأن  واأو�سح  الكهرباء«. 

ت�سري اإىل احتمال توليد طاقة ت�سبه طاقة ال�سم�ش 

داخل خمترب.

عن  عبارة  وهي  للطاقة،  جّبار  م�سدر  وال�سم�ش 

يف  جت��ري  ال�ساخنة  البلزما  من  متاألقة  ك��رة 

توليد  على  ق��ادرة  ح��راري  حمل  حركة  داخلها 

و�سعى  الدينامو.  يفعل  كما  مغناطي�سي  جمال 

العلماء الهنود اإىل تكرار ذلك يف ظروف املخترب. 

اأن�سئت  حيث  »توكاماك«  وحدة  بتطوير  فقاموا 

ميكروويف  تيار  بوا�سطة  ت�سّخن  بلزما  كرة 

درجة  مليون   300 حرارة  اإىل  اأمبري  األف   70 من 

املجال  بوا�سطة  م�ستقرة  حالة  يف  وتبقى  مئوية 

ا�ستقرت  التي  الطاقة  اإن  وقالوا  املغناطي�سي. 

داخل وحدة »توكاماك« ميكن نظريًا اأن ت�ستخرج 

هكذا  نظيفة.  طاقة  فتولد  توربني  اإىل  وتو�سل 

احلرارية  الطاقة  من  ميغاواط   5000 توليد  ميكن 

با�ستخدام 50 ميغاواط فقط من الكهرباء.

... وابتكار هولندي
لتوليد الكهرباء من النباتات

يولد  نظام  تطوي�ر  اىل  هولندا  يف  علماء  يطمح 

بيئة  يف  تنمو  التي  النباتات  بوا�سطة  الكهرباء 

يف  كما  وا�سع  نطاق  على  �سواء  باملياه،  متخمة 

وحقول  وامل�ستنقعات  البحرية  املانغروف  غابات 

الرز، اأو يف حديقة اأو حتى يف اإناء.

�س�ركة  مديرة  هيل�در،  م�ارجولني  و�سرحت 

مع  بالتعاون  النظام  تطور  التي  اإي«   � »بلنت 

اأن  الهولندية،  فاخينيغن  جامعة  يف  باحثني 

»املبداأ هو اأن النبتة تنتج طاقة اأكرب من التي حتتاج 

اإليها«. وهذه التقنية مرتبطة بالتمثيل ال�سوئي، 

امل��واد  خللها  م��ن  النبات  ينتج  عملية  وه��ي 

املواد  هذه  من  حاجته  النبات  وياأخذ  الع�سوية. 

ويطرح الفائ�ش منها يف االأر�ش عرب جذوره التي 

وتطلق  منها  تتغذى  دقيقة  كائنات  حولها  تنت�سر 

كهربائية  اأقطاب  و�سع  خلل  ومن  اإلكرتونات. 

هذه  ح�ساد  يتم  اجلذور،  حميط  يف  الكربون  من 

االإلكرتونات وتوليد تيار كهربائي. وتاأمل ال�سركة 

�ساعة  كيلوواط   2800 اإنتاج  بو�سعها  ي�سبح  اأن 

اأي 80 يف املئة  �سنويًا من م�ساحة 100 مرت مربع، 

من حاجات اأ�س�رة هولندية متو�سطة.

علماء الهند يبتكرون »شمسًا«

عالم العلوم

»إكسومارس« لحسم احتمال الحياة ىلع املريخ

الو�صول اىل الكوكب الأحمر، والهبوط عليه، وبدء البحث عن حياة، حتديات علمية وتقنية 

الف�صاء  الأوروبية ووكالة  الف�صاء  امل�صرتك بني وكالة  »اإك�صومار�س«  هائلة لفريق م�صروع 

الرو�صية. وهو يت�صمن بعثتني، �صنة 2016 و�صنة 2018.

املدار  اىل جزئني، فيبقى »القمر ال�صطناعي« يف  املريخ تنق�صم  اإىل مدار  املركبة  حني ت�صل 

بينما تتجه كب�صولة الختبارات اىل ال�صطح لأول هبوط اأوروبي موجه على املريخ. و�صوف 

القمر  »يت�صمم«  حني  يف  الكب�صولة،  اأداء  حول  مهمة  معلومات   2016 اإك�صومار�س  تر�صل 

ال�صطناعي الغالف اجلوي للمريخ للبحث عن غاز امليثان الذي يعترب دلياًل على اإمكانية 

تهبط  حني   ،2018 اإك�صومار�س  بعثة  لنجاح  حيوية   2016 نتائج  و�صتكون  حياة.  وجود 

عربة »روفر« بني تالل املريخ وال�صهول املنخف�صة، وتفت�س عن اأماكن يتوقع وجود املياه 

فيها حتت ال�صطح، وحتفر حتى عمق مرتين.

فرمبا عرثت على حياة ميكرو�صكوبية كامنة

حتت ال�صطح بعيداً عن الأ�صعة ال�صارة.
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سوق البيئة

االأول  م�سروعها  اللبنانية   ABC �سركة  د�سنت 

يف  التجاري  جمّمعها  يف  الكهر�سوئية  للطاقة 

ال�سم�سية  اللقطات  حقل  وميتد  االأ�سرفية. 

امل�سطحة  ال�سقوف  من  مربع  مرت   4000 نحو  على 

للمجّمع والقبة التي تعلو الباحة اخلا�سة باملطاعم 

وقاعات ال�سينما.

 ABC اإدارة   جمل�ش  رئي�ش  فا�سل  روبري  وقال 

اخلطوة  هو  امل�سروع  »ه��ذا  االفتتاح:  حفل  يف 

االأوىل نحو م�سروع م�ستقبلي نطمح اىل حتقيقه، 

اأبنية  اىل   ABC جممعات  جميع  حتويل  وه��و 

مبوا�سفات بيئية عاملية«.

احلقل ال�سم�سي بقدرة 0.45 ميغاواط اأي ما يعادل 

حاجة نحو 500 منزل من الكهرباء، و�سوف ي�سّغل 

ت�سرتد  اأن  ويتوقع   .ABC بال�  اخلا�ش  املتجر 

ال�سركة كلفة امل�سروع يف اأقل من خم�ش �سنوات.

معرض الحدائق يف بيروت

متحور معر�ش احلدائق ال�سنوي يف ميدان �سباق 

اأيار   30 اإىل   26 من  اأقيم  الذي  بريوت،  يف  اخليل 

)مايو( حول مو�سوع »اأيام ال�سيف ال�سعيدة يف 

بيت اجلبل«.

االأك�ساك  من  متنوعة  جمموعة  املعر�ش  �سم 

النباتات  لزرع  اإليه  يحتاج�ون  ما  الزوار  فيه�ا  وجد 

وم�ساحاتهم  حدائقهم  وت�سميم  واالأزه����ار 

اخلارجية. وا�ستمتعوا بامل�ساحات املخ�س�س�ة لفن 

الب�ستن�ة وفن العي�ش يف احلديق�ة. 

مب�ساركة  البيئية  لل�سياحة  م�ساحة  وخ�س�ست 

اأكرث من 60 عار�سًا قدموا برامج وعرو�سًا متنوعة 

بعيدًا  م�سوؤولة  بطريقة  لبنان  اكت�ساف  اأجل  من 

عن امل�سار ال�سياحي املعهود.

مجمَّع ABC بالطاقة الشمسية

اإلمارات للعطالت

لطريان  التابعة  للعطالت«  »الإم��ارات  تقدم 

الإمارات برناجمًا مميزاً لق�صاء عطلة بحرية 

برفقة عدد من اأبرز جنوم الفن العرب خالل 

)اأكتوبر(  الأول  ت�صرين  و40   20 بني  الفرتة 

.2015

 Stars on( »تنظم رحلة »�صط بحر الهوى

 MSC Divina على منت الباخرة )Board
MBC التلفزيونية.  بالتعاون مع جمموعة 

ح�صرية  مميزة  فر�صة  للم�صاركني  وتوفر 

لاللتقاء وجهاً لوجه مع عدد من اأملع النجوم، 

مبن فيهم كاظم ال�صاهر وجنوى كرم وهيفا 

ووائ��ل  عطية  وروي���دا  زي��ن  وملحم  وهبة 

ج�صار ورامي عيا�س وحممد ع�صاف وفرقتا 

الكوميديا »ما يف متلو« و»اأم ح�صني«.

تنطلق الباخرة من روما يف 20 ت�صرين الأول 

اإىل مدينة مر�صيليا  )اأكتوبر( 2015، وتبحر 

يف فرن�صا، ومنها اإىل مدينة العراقة الإ�صبانية 

جنوى  مدينة  ميناء  اإىل  واأخ��رياً  بر�صلونة، 

ت�صرين   24 يف  الرحلة  ختام  حيث  الإيطالية 

الرحلة  ل�صيوف  وميكن  )اأكتوبر(.  الأول 

ال��ع��ودة اإىل دب��ي م��ع ط��ريان الإم����ارات من 

لال�صتمتاع  اإقامتهم  فرتة  متديد  اأو  ميالنو، 

الفرن�صية  والرفيريا  ني�س  مدينة  ب�صحر 

والعودة منها اإىل دبي.

للراغبني  للعطالت«  »الإم��ارات  تتيح  كما 

متكاملة  اإيطالية  بتجربة  ال�صتمتاع  فر�صة 

مدينة  اأي  اأو  روما  يف  الرحلة،  انطالق  قبل 

ال�صركة  ب��رام��ج  وحجز  اأخ���رى،  اإيطالية 

مدينة  زي��ارة  فيها  مبا  باإيطاليا،  اخلا�صة 

اإك�صبو  معر�س  اأو  التاريخية  �صورينتو 

اإىل  ال�صفر  ميالنو 2015. وميكنهم بعد ذلك 

روما لاللتحاق بالرحلة البحرية.

ملزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع الإمارات 

www.emiratesholidays.ae  للعطالت

�سالة �سيافة طريان الإمارات 

يف معر�ض اإك�سبو ميالنو.

وت�سريرّ الناقلة حاليًا 

ثالث رحالت يوميًا اإىل ميالنو

الباخرة ال�سياحية

MSC Divina
يف ميناء  مر�سيليا

»شط بحر الهوى«:
رحلة مع نجوم الفن العرب



81چهللايوليو/�أغ�سط�س 2015

معماريون  مهند�سون  ك�سف 

���س��ل��وف��اك��ي��ون ع���ن »ك��ب�����س��ول��ة 

حياة  منط  بتوفري  تعد  اإيكولوجية« 

الراحة  و�سائل  جميع  مع  بدوية، 

املنزلية التي ت�سغلها طاقة متجددة.

ال�سكل  البي�سوي  امل�سكن  هذا  �سمي 

 2.55 بقيا�ش  وه��و   Ecocapsule
مرت × 4.45 مرت × 2.25 مرت، و�سمم 

ومت  بالغني.  �سخ�سني  لي�ستوعب 

 750 بقدرة  رياح  بتوربينة  تزويده 

ال�سم�سية  للطاقة  ول��وح��ات  واط 

وفيه  م��رب��ع.  م��رت   2.6 م�ساحتها 

�ساعة  واط  اآالف   10 قدرتها  بطارية 

ماطر  ليوم  اللزمة  الطاقة  لتخزين 

اأو غائم.

الكب�سولة  ه���ذه  �سممت  وق���د 

املطر  مياه  اللتقاط  االإيكولوجية 

حتت  خزان  اىل  وحتويلها  والندى 

ت�سفيتها  تتم  حيث  االأر���س��ي��ة، 

الإزال���ة  ذك���ي«  »غ�����س��اء  بوا�سطة 

اجلراثيم. 

ويف الداخل مرحا�ش ود�ش ومطبخ 

وخزانة.  وط��اول��ة  و�سرير  �سغري 

للحفاظ  متامًا  معزولة  واجل��دران 

وهذا  منا�سبة.  ح��رارة  درج��ة  على 

�سيارة  �سحن  على  ق��ادر  »املنزل« 

كهربائية تقطره.

 Ecocapsule الكب�سولة  عر�ش  مت 

ال���رواد«  »م��ه��رج��ان  يف  م��وؤخ��رًا 

متاحة  تكون  و���س��وف  فيينا،  يف 

للجمهور اأواخر هذه ال�سنة، ولكن مل 

ُيعرف �سعره�ا بعد.

كبسولة متنقلة للعيش حيث ال كهرباء

وقود طائرات من قصب السكر
طّور باحثون اأمريكيون تقنية جديدة لإنتاج 

اأن  ميكن  ال�صكر  ق�صب  من  طائرات  وق��ود 

هذا  من  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  تخف�س 

اأرا���س  يف  املح�صول  زراع��ة  وتتم  القطاع، 

هام�صية فال تكون على ح�صاب اإنتاج الغذاء. 

جامعة  من  بيل  األيك�س  الربوف�صور  وقال 

م�صار  اإىل  »تو�صلنا  بريكلي:  يف  كاليفورنيا 

ق�صب  �صكريات  م�صدره  جديد  كيميائي 

ال�صكر وبع�س املواد املتخلفة عن ت�صنيعه. 

ل�صنع  املكونات  جمع  ميكن  كيف  واأظهرنا 

ديزل وزيوت تزليق للطائرات«.

�صنوات  منذ  العامل  حول  باحثون  وي�صعى 

م�صتوى  اىل  يرقى  حيوي  وقود  تطوير  اإىل 

واأو�صح  التجارية.  الطائرات  يف  ال�صتخدام 

ال�صارمة  املتطلبات  من  عدداً  هناك  اأن  بيل 

الوقود  يحتوي  األ  هو  الأول  ال�صدد.  هذا  يف 

على اأوك�صيجني، لأن اإ�صافة اأي اأوك�صيجني 

تخف�س كثافة الطاقة.

والثاين هو التوزيع ال�صحيح لدرجة الغليان 

يف الوقود، واأن تكون له خا�صية »التزليق« 

فال يت�صبب يف تلف التوربينات.

ان�صباب«  »درجة  للوقود  تكون  اأن  والثالث 

ي�صبح  التي  درج��ة  وه��ي  ج��داً،  منخف�صة 

وهذا  يتدفق،  فال  هالميًا  عندها  الوقود 

 40 بني  احل��رارة  تكون  الأع��ايل  ففي  خطر، 

و50 درجة مئوية حتت ال�صفر.

بتطويره  قمنا  الذي  »الوقود  بيل:  واأ�صاف 

ي�صتويف جميع هذه املعايري«.

نوافذ تولّد الكهرباء
لتوليد  �سفافة  خليا  اأمريكيون  باحثون  طور 

ا�ستعمالها  ميكن  ال�سم�سية،  بالطاقة  الكهرباء 

الفكرة  هذه  اعُتربت  املا�سي  يف  النوافذ.  بدل 

م�ستحيلة، الأن االألواح ال�سم�سية التقليدية متت�ش 

ال�سطوح  اأن  حني  يف  طاقة،  اىل  وحتوله  ال�سوء 

ال�سفافة غري قادرة على امت�سا�ش ال�سوء.

اإىل  مي�سيغن  والية  جامعة  يف  الباحثون  تو�سل 

ف ال�سم�سي  هذا االبتكار بتطوير نظام يدعى املكثِّ

اأملح  من  املكون    )TLSC( ال�سفاف  اء  الو�سّ

ع�سوية متت�ش املوجات غري املرئية للأ�سعة حتت 

تركيز  ذلك  بعد  يتم  البنف�سجية.  وفوق  احلمراء 

قادرة  تقليدية  �سم�سية  خلية  على  االأ�سعة  هذه 

على احتجاز الطاقة وحتويلها اىل كهرباء.

يقت�سر  ال  اإذ  ج��دًا،  واع��دة  اإمكانات  امل��ادة  ولهذه 

ثورة  اإحداث  ميكنها  بل  النوافذ،  على  ا�ستعمالها 

حياة  موفرة  االإلكرتونية  االأجهزة  �سا�سات  يف 

مديدة للبطاريات.
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»عين ىلع األرض« يف أبوظبي
ت�ست�سيف اأبوظبي »قمة عني على االأر�ش« بني 

فيها  ي�سارك  املقبل،  )اأكتوبر(  االأول  ت�سرين  و8   6

املتحدة  االأمم  ووك��االت  احلكومات  من  موفدون 

اخلا�ش  والقطاع  احلكومية  غ��ري  واملنظمات 

ردم  بهدف  وذلك  املدين.  واملجتمع  واالأكادمييني 

ال�سيا�سات  وا�سعو  يواجهها  التي  البيانات  فجوة 

و�سيبحث  امل�ستدامة.  بالتنمية  املتعلقة  واخلطط 

ال�سرورية  واالإج���راءات  احللول  يف  امل�ساركون 

الإتاحة الو�سول اإىل البيانات البيئية واالجتماعية 

واالقت�سادية على نطاق اأكرب.

اإن  البيئة رزان املبارك  وقالت االأمينة العامة لهيئة 

ل�سد  اللزمة  ال�سبل  تطوير  على  »�ستعمل  القمة 

و�سانعو  املواطنون  يحتاج  ما  بني  البيانات  فجوة 

القرار ملعرفته وما هو متاح وميكن الو�سول اإليه«.

بني  التعاونية  اجلهود  نطاق  يف  املوؤمتر  ياأتي 

هيئة البيئة  � اأبوظبي عرب مبادرة اأبوظبي العاملية 

للبيانات البيئية )AGEDI( وحتالف »عني على 

ح�سد  اإىل  ت�سعى  منظمات  يجمع  الذي  االأر�ش« 

الدعم الدويل الإتاحة الو�سول اإىل البيانات البيئية.

كما ت�ست�سيف اأبوظبي »قمة مدن البيئة العاملية« 

املقبل،  )اأكتوبر(  االأول  ت�سرين   13 اإىل   11 من 

ظل  يف  م�ستدامة  مدن  ت�سييد  حلول  ملناق�سة 

التحديات املحيطة.

 املنتدى العربي األملاني
الثالث للبيئة بمشاركة »أفد«

اىل   14 من  االأملانية  هامبورغ  مدينة  ت�ست�سيف 

االقت�ساد  يف  خرباء   2015 )�سبتمرب(  اأيلول   16

العربية،  واملنطقة  اأملانيا  من  والعلوم  وال�سيا�سة 

للبيئة.  الثالث  االأمل��اين  العربي  املنتدى  �سمن 

املتعلقة  وال�سيا�سات  االأف��ك��ار  ملناق�سة  وذل��ك 

الدائري  واالقت�ساد  املياه  واإدارة  املتجددة  بالطاقة 

العربي  املنتدى  وي�سارك  املناخ.  وتكنولوجيات 

من  مبجموعة  االجتماعات  يف  والتنمية  للبيئة 

اخلرباء، كما ي�ساهم يف رعاية احلدث.

تعقده  ال��ذي  االأمل���اين،  العربي  املنتدى  ويوفر 

مع  باال�سرتاك  االأورومتو�سطية  العربية  املنظمة 

ميكلنبورغ  والي��ة  يف  وال�سناعة  التجارة  غرفة 

وتبادل  للتلقي  من�سة  االأملانية،  فوربومرين   �

�سركات  وزيارة  واالأعمال  ال�سيا�سات  يف  االأفكار 

ومعار�ش. فمع االجتاه العاملي للتحول اىل الطاقة 

املتجددة، تتمتع اأملانيا بدور متميز يف هذا املجال، 

االأمل��اين  التعاون  تعزيز  اإىل  املنتدى  يهدف  لذا 

العربي يف قطاعي الطاقة والبيئة.

للم�ساركة يف املنتدى ميكن زيارة املوقع:

www.ema-germany.org
للت�سال من اأجل املعلومات:

 h.nabas@ema-germany.org
d.el-madani@ema-germamy.org

المفكرة البيئية

تموز )يوليو( 2015

9-5
 )IWA( موؤمتر اجلمعية الدولية للمياه

حول ا�صرتداد املياه واإعادة ا�صتعمالها

هاربني، ال�سني.

www.iwareuse2015.org

9-7
موؤمتر املدن ال�صاحلية وم�صتقبلها امل�صتدام

بروكنهري�ست، هام�ساير، بريطانيا.

www.wessex.ac.uk

آب )أغسطس( 2015

12-9
Inter-Noise 2015

املوؤمتر واملعر�س الدويل لهند�صة ال�صو�صاء

�سان فرن�سي�سكو، الواليات املتحدة.

www.i-ince.org

28-23
اأ�صبوع املياه العاملي

�صعاره »مياه للتنمية«

ا�ستوكهومل، ال�سويد.

www.siwi.org

27-25
املوؤمتر الدويل لأبراج توربينات الرياح

برمين، اأملانيا.

www.windturbine-towers.com

أيلول )سبتمبر( 2015

16-14
املنتدى العربي الأملاين الثالث للبيئة

تعقده املنظمة العربية االأورومتو�سطية 

للتعاون االقت�سادي. هامبورغ، اأملانيا.

www.ema-germany.org

17-16
WeatherTech GCC 2015

موؤمتر تكنولوجيات الطق�س يف بلدان

جمل�س التعاون اخلليجي

www.weathertechgcc.com    .دبي، االإمارات

25-23
ICBR 2015

املوؤمتر الدويل لإعادة تدوير البطاريات

www.icm.ch      .مونرتو، �سوي�سرا

تشرين األول )أكتوبر( 2015

8-6
قمة »عني على الأر�س«

www.eoesummit.org    .اأبوظبي، االإمارات

13-11
قمة مدن البيئة

اأبوظبي، االإمارات.

www.ecocityworldsummit.com

14-11
معر�س الزراعة ال�صعودي 2015

تنظيم �سركة معار�ش الريا�ش، ال�سعودية.

هاتف: 1-2295604)966+(

فاك�ش: 1-2295612)966+(

www.saudi-agriculture.com

تشرين الثاني )نوفمبر( 2015

17-16
البيئة 2015: املوؤمتر ال�صنوي الثامن 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية

حمور املوؤمتر: اال�ستهلك امل�ستدام يف البلدان 

العربية.  بريوت، لبنان.

هاتف: 321800 – 1 )961+( 

فاك�ش: 321900 – 1 )961+(

www.afedonline.org,  info@afedonline.org

البيئة 2015: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
16 - 17 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015، بيروت، لبنان

حمور املوؤمتر: ال�صتهالك امل�صتدام يف البلدان العربية

هاتف: 321800   1  )961+( فاك�ش:  321900  1  )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org
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البيئة العربية x  8  االستهالك المستدام
	لماذا تسجل بعض البلدان العربية أعلى مستويات االستهالك العالمية؟ 	•

	هل تكفي الموارد الطبيعية المتوفرة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والغذاء والطاقة؟ 	•
	ما هي سبل تحسين كفاءة الطاقة وما إمكانات الطاقة المتجددة؟ 	•

	هل تغيير أنماط االستهالك واالنتاج هو الحل؟ 	•

شارك في أهم ملتقى بيئي عربي عالمي سنة 2015
www.afedonline.org  |  info@afedonline.org  | +961 1 321900 :للمعلومات: هاتف:   321800 1 961+ |  فاكس

في	 المستدام  االستهالك 
ال�سنوي	 التقرير	 مو�سوع	 هو	 العربية	 البلدان	

والتنمية	 للبيئة	 العربي	 للمنتدى	 	2015 ل�سنة	

�سل�سلة	 في	 تقارير	 �سبعة	 بعد	 ياأتي	 وهو	 )اأفد(.	

»و�سع	البيئة	العربية«.

في	 اال�ستطالع	 ونتائج	 التقرير	 اإطللالق	 يتم 
يعقد	 الذي	 للمنتدى،	 الثامن	 ال�سنوي	 الموؤتمر	

نوفمبر	 الثاني/	 ت�سرين	 16ل17	 في	 بيروت	 في	

.2015

عالمية	 �سمعة	 »اأفللد«	 تقارير	 اكتسبت 
ب�سفتها	اأبرز	الم�سادر	الموثوقة	والم�ستقلة	ب�ساأن	

والمحرك	 العربية	 المنطقة	 في	 البيئية	 الق�سايا	

ومن	 البيئية.	 ال�سيا�سات	 في	 للبدائل	 االأ�سا�سي	

االنتاج	 انماط	 تعديل	 اأن	 اليه	 تو�سلت	 ما	 اأبللرز	

للموارد	 ر�سيدة	 الدارة	 �سروري	 واال�ستهالك	

ورعاية	البيئة،	خا�سة	في	مجاالت	المياه	والطاقة	

والغذاء.

الخبراء	 اأبللرز	 »اأفللد«	 موؤتمر	 في	 يتحدث 
نللدوات	 ي�ست�سيف	 كما	 الللقللرار،	 و�سانعي	

مجاالت	 في	 عاملة	 ودولية	 اإقليمية	 لمنظمات	

المياه	والغذاء	والطاقة	والبيئة	والتنمية.

ال�سريك	الر�سمي

Official Partner
ال�سركاء	االعالميون

د. عبدالكريم �صادق

كبير	الم�ست�سارين	االقت�ساديين	

ال�سندوق	الكويتي	للتنمية

رزان المبارك

االأمينة	العامة

هيئة	البيئة	ل		اأبوظبي

د. وليد الزباري

مدير	برنامج	اإدارة	المياه	

جامعة	الخليج	العربي،	البحرين

د. نهال حوال

عميدة	كلية	العلوم	الزراعية	والغذائية	

الجامعة	االأميركية	،	بيروت

د. محمد الع�صري

زميل	اأول،	موؤ�س�سة	االأمم	المتحدة

GEF	،ال�سابق	التنفيذي	الرئي�س

د. كوزيمو ال�صيرينيوال

االأمين	العام،	المركز	الدولي	المتو�سطي	

CIHEAM	الزراعية	للدرا�سات

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية  	
مركز المؤتمرات، فينيسيا ـ إنتركونتيننتال ، بيروت  x  16 ـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015

د. عدنان �صهاب الدين

المدير	العام

موؤ�س�سة	الكويت	للتقدم	العلمي

اأحمد المحيربي

االأمين	العام

المجل�س	االأعلى	للطاقة،	دبي

ريما خلف

االأمينة	التنفيذية	

االإ�سكوا

د. ابراهيم عبدالجليل

مدير	برنامج	الطاقة		وتغير	المناخ،	اأفد

اأ�ستاذ	زائر،	جامعة	الخليج	العربي

د. عبدال�صالم ولد اأحمد

المدير	العام	الم�ساعد	والممثل	االإقليمي	

منظمة	االأغذية	والزراعة		)فاو(

المنظمات	المتعاونة

Islamic Development Bankالعلمي	للتقدم	الكويت	موؤ�س�سة
Kuwait Fund for Arab

Economic Development

د. �صتيفن �صتون

رئي�س	فرع	االقت�ساد	والتجارة

برنامج	االأمم	المتحدة	للبيئة،	جنيف
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