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السعودية 2030
تنويع االقتصاد ووزارة للبيئة
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حين يتغير المناخ
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20 سنة في خدمة البيئة العربية
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مصطفى طلبه
رحيل مؤسس ديبلوماسية البيئة
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هذا الشهر

�سنتها  والتنمية«  »البيئة  بلغت 

اأ�س�سهـا  التي  المجلة،  هذه  الع�سرين. 

)يونيو(  حزيران  في  �سعب  نجيب 

مرجعًا  باتت  �سخ�سي،  بتمويل   1996

والقراء  القرار  ل�سانعي  موثوقـًا  بيئيًا 

عمومـًا في المنطقـة العربية، واعتمدت 

وهي  المدار�س.  في  تعليمي  كمرجع 

بالمنتدى  �سنوات  ع�سر  منذ  ارتبطت 

العربي للبيئة والتنميـة )اأفـد( ويتم توزيعهـا في جميع البلدان العربية. 

تم  الرقمية،  التكنولوجيا  اإلى  التوجه  في  الع�سر  روح  مع  وان�سجامًا 

تحديثهـا  مع   www.afedmag.com الإلكترونيـة  بوابتها  تطويـر 

المحللين  اأبـرز  يكتبها  التي  والتعليقات  والمعلومات  بالأخبار  يوميًا 

الأر�سيف  ت�سم  كما  والعالم،  العربية  المنطقة  في  البيئيين  والقادة 

الكامل للمجلة منذ العام 1996، الذي يمكن ا�ستخدامه مجانًا. هكذا باتت 

»البيئة والتنمية« متاحة للماليين على الإنترنت. وتجاوز عدد متابعي 

�سفحتها على الفي�سبوك عتبة المليون.

لكن »البيئة والتنمية«، مثل جميع المطبوعات، تعاني اليوم اأزمة توزيع، 

العربي الحالي. وهناك دول عربية ُتعتبر �سعوبها  الو�سع  خ�سو�سًا في 

والعراق  �سورية  مثل  المكتبات،  من  خالية  �سبه  باتت  قراءة  الأكثر  من 

واليمن وليبيا. لذلك، وبهدف تقليل ا�ستهالك الورق وتخفيف ال�سحن، 

�سوف يتم تخفي�س توزيع المجلة ابتداء من العدد المقبل، بحيث تبقى 

في مكتبات مختارة. اأما الحري�سون على اقتناء المجلة الورقية، فيمكنهم 

ال�ستراك فيهـا لت�سـل اإليهـم بالبريد )ق�سيمة ال�ستراك في ال�سفحة 8(. 

�سيبقى  كما  �سدورها،  فور  الإنترنت  على  متوافرة  المجلة  و�ست�سبح 

اأر�سيفها متاحًا على الإنترنت لجميع القراء والباحثين.
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دعم  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  مهّمة 
لتنمية  الضرورية  البيئية  والبرامج  السياسات 

العالم العربي استنادًا إلى العلم والتوعية

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

)الكويت( رئي�س اللجنة التنفيذية، د. حممد الع�ضري )م�رص/الوليات 

العام الأمني  )لبنان(  �ضعب  جنيب  املجل�س،  رئي�س  نائب  املتحدة( 

خالد الإيراين )الأردن(، حممد البواردي )الإمارات(، رنـدىل بي�ضون 

)لبنان/ حبايب  نبيل  )العراق/الإمارات(،  جعفر  جميد  )لبنان(، 

)البحرين(،  حمزه  ريا�ض  د.  )لبنان(،  احلريري  �ضعد  الإمارات(، 

د. عدنان  )لبنان/الإمارات(،  مارون �ضمعان  )لبنان(،  مالك �ضّكر 

)فل�سطني/الكويت(،  �ضادق  عبدالكرمي  )الكويت(،  الدين  �ضهاب 

)الأردن/بريطانيا(،  امل�ضري  مازن  )ال�سعودية(،  الطخي�ض  د. علي 

)لبنان/الإمارات(،  اأدوني�ض ن�ضر  )لبنان/البحرين(،  اأكرم مكنا�ض 

�ضامر يون�ض )بريطانيا(

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�ضوؤون  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�ضجيع 

�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�ضر 

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

جمـال �لبيئة.

www.afedonline.org

التنمية في عالم عربي متفّجر
�لتنمية يف �لبلد�ن �لعربية حتديات كبرية، يف طليعتها �لنز�عات  تواجه 
حتقيق  فر�ص  عن  ناهيك  نف�ضها،  �لعي�ص  �إمكانات  تعطل  �لتي  و�حلروب، 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة بحلول �ضنة 2030.

لدي عدد من �لر�ضائل يف هذ� �ملجال.

كقطعة  �لعربية  �لبلد�ن  مع  �لتعامل  وقف  وجوب  هي  �الأوىل  ر�ضالتي 

و�ضيا�ضية  �قت�ضادية  و�ضياقات  و�أولويات  حاجات  بلد  فلكل  مرت��ضة.  و�حدة 

و�جتماعية مميزة يجب �العرت�ف بها عند تطوير خطط تنفيذية. على �لبلد�ن 

�أن حتدد �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة ذ�ت �الأولوية بالن�ضبة �إليها، وتطور خططًا 

�الإقليمي  وللتعاون  و�مليز�نيات.  �ل�ضيا�ضات  ذلك  يف  مبا  لتنفيذها،  وطنية 

يف  �لتنّوع  �العتبار  يف  يوؤخذ  �أن  يجب  ولكن  �ملجال.  هذ�  يف  �أ�ضا�ضية  �أهمية 

يجب  كما  قارتني،  على  متتد  �ضا�ضعة  منطقة  يف  و�لب�ضرية  �لطبيعية  �ملو�رد 

مثاًل،  قطر،  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  و�أهد�ف  فاأولويات  �لتنوع.  هذ�  ��ضتغالل 

تختلف بالتاأكيد عن تلك �لتي يف �الأردن. وبالن�ضبة �إىل بلد غارق يف �ضر�ع، 

مثل �ليمن �أو �ضورية، �ضتكون حاجات مرحلة ما بعد �لنز�ع خمتلفة كثريً�.

�أما يف ر�ضالتي �لثانية، فاأدعوكم �إىل �لنظر يف بع�ص �لتحديات �مل�ضرتكة 

�لتي  �لبطالة  معدالت  �رتفاع  من  يعانون  �ضباب  �ضكان  منطقتنا:  تو�جه  �لتي 

هي �أكرب لدى �لن�ضاء ب�ضكل غري متنا�ضب، و�ضعف �لقدر�ت �لبحثية، و�نعد�م 

م�ضاركة �جلمهور يف �ضنع �لقر�ر�ت �لتنموية، وعدم كفاية �لقدر�ت �ملوؤ�ض�ضية 

وقدر�ت �ضنع �ل�ضيا�ضات. لذلك فاإن �خلطط �لتنفيذية لتحقيق �أهد�ف �لتنمية 

غري  �لقطاعات  من  فعالة  مب�ضاركة  �أواًل  مرتبطة  تكون  �أن  يجب  �مل�ضتد�مة 

�لبيانات،  وجمع  �ملر�قبة  بقدر�ت  ثالثًا  عمل،  فر�ص  بخلق  ثانيًا  �حلكومية، 

يف  ف�ضلنا  �إذ�  �لعامة.  بال�ضيا�ضة  تتعلق  و�أخرى  موؤ�ض�ضية  قدر�ت  ببناء  ور�بعًا 

نكون  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  �ضياق  يف  �مل�ضكالت  لهذه  �لت�ضدي 

فّوتنا فر�ضة �أخرى، بل �ضاهمنا يف خلق حالة من �التكالية �لد�ئمة.

�لتنمية.  �أجل  من  �ل�ضر�كات  مو�ضوع  �إىل  �لثالثة  ر�ضالتي  �أوجه  �ضوف 

وكان  �خلطط.  لتنفيذ  رئي�ضي  عن�ضر  هو  �لذي  بالتمويل  �لر�ضالة  وتتعلق 

الأهد�ف  �لكامل  �لتحقيق  �أعاقت  �لتي  �لعيوب  �أبرز  من  �لو�يف  غري  �لتمويل 

جهودها  حت�ضد  �أن  �ملتقدمة  �لبلد�ن  على  �لناحية،  هذه  يف  لالألفية.  �لتنمية 

للوفاء بالتز�ماتها جتاه هدف �الأمم �ملتحدة �لقدمي بتخ�ضي�ص 0.7 يف �ملئة من 

�لدخل �لوطني �الجمايل كم�ضاعدة تنموية للبلد�ن �لنامية، �لذي تعهدت به 

عام 1970. لكن �مل�ضاعد�ت �الأجنبية يجب �أن يقابلها عمل حملي. لذلك هناك 

دعم  �ضيا�ضات  يف  ��ضالحات  خالل  من  �ملحلية  �ملو�رد  حل�ضد  ملحة  حاجة 

ع�ضرة  بوجود  منطقتنا  تتميز  ذلك،  من  و�أبعد  �ل�ضريبية.  و�الأنظمة  �الأ�ضعار 

هائلة  خربة  �كت�ضبت  ووطنية  �إقليمية  و�جتماعية  �قت�ضادية  تنمية  �ضناديق 

يف توفري �لتمويل مل�ضاريع �لتنمية يف �أنحاء �لعامل. وقد �أن�ضاأت هذه �ل�ضناديق 

هام  دور  تاأدية  على  قادرة  وهي  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية  ب�ضاأن  تن�ضيق  جمموعة 

مل�ضاعدة �لبلد�ن �لعربية يف تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة، و�أي�ضًا من خالل 

تعزيز �ل�ضر�كات مع مقدمي �لتمويل �لتنموي �الآخرين.

تبني  �إىل  �لعربية  �حلكومات  �أدعو  �أن  �أود  �لر�بعة،  ر�ضالتي  �إىل  بالن�ضبة 

دمج  ي�ضتلزم  وهذ�  للقطاعات.  عابرة  تكون  �مل�ضتد�مة  للتنمية  و�قعية  مقاربة 

على  خ�ضو�ضًا  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  يف  �ملناخ  تغري  �عتبار�ت 

من  �أبعد  عن  �أحتدث  �أنا  و�لغذ�ء.  و�لطاقة  �ملياه  بني  �لتالزمية  �لعالقة  �أ�ضا�ص 

من  جمل�ص  �أي  �أو  �مل�ضتد�مة،  للتنمية  �لوز�ر�ت  متعدد  �أعلى  جمل�ص  �إن�ضاء 

�لتخ�ض�ضات  خمتلف  يف  حقيقي  تفاعلي  جهد  عن  �أحتدث  �أنا  �لقبيل.  هذ� 

و�ملوؤ�ض�ضات، ي�ضمل �حلكومة وقطاع �الأعمال و�آخرين.
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نجيب �ضعب رئي�ض التحرير ـ النا�ضر 
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جملة عربية ت�ضدر عن

املنتدى العربي للبيئة والتنمية

وتتعلق ر�ضالتي �خلام�ضة بحالة �لنز�ع يف �ملنطقة. فاأبعد من �لعمل �ليوم 

�ضروريات  لتوفري  �ملتعددة  و�لدولية  و�الإقليمية  �ملحلية  �الإغاثة  منظمات  مع 

الإر�ضاء  فورً�  نعمل  �أن  علينا  للمت�ضررين،  �الأ�ضا�ضية  و�حلاجات  �ل�ضالمة 

�إعادة  جهـود  يف  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  تنفيذ  لدمج  �ملطلوب  �الأ�ضا�ص 

�الإعمار �ملرتقبة. وهنا �أدعو منظمات �ملجتمع �ملدين �ملحلية و�الإقليمية لتطوير 

مناطق  يف  و�لن�ضـاء  �ل�ضباب  جمموعـات  ُت�ضرك  �لتي  �لقدر�ت  بناء  بر�مج 

�لنز�ع، بحيث يكونون م�ضتعدين الأد�ء دور قيادي قوي يف دمج تنفيذ �أهد�ف 

�إعادة  بر�مج  �ضمن  �ملناخ  تغري  من  �حلد  �أجل  من  و�لعمل  �مل�ضتد�مة  �لتنمية 

�الإعمار. ونعتقد �أن تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة يجب �أن يخلق �لظروف 

على  �ل�ضيادة  ملمار�ضة  �الحتالل  حتت  يعي�ضون  �لذين  للفل�ضطينيني  �ملوؤ�تية 

مياههم ومو�ردهم �الأخرى.

فقد  منطقتنـا.  يف  �إيجابيـة  تطـور�ت  ح�ضلت  �ال�ضطر�بات،  رغـم  على 

�لبلد�ن  من  كثري  يف  �أكرب  �أهمية  تكت�ضب  للمو�رد  �مل�ضتد�مة  �الإد�رة  بد�أت 

�ضيا�ضات  موؤخـرً�  �خلليجي  �لتعـاون  جمل�ص  دول  وبا�ضـرت  �لعربيـة. 

خلدمات  �ضعـر  وو�ضع  و�لطاقـة  �مليـاه  كفاءة  لتعزيز  جريئة  و�إجر�ء�ت 

باإجر�ء�ت  و�مليـاه  �لطاقـة  لكفـاءة  �لطوعية  �لرب�مج  تعزيز  ومت  �لطبيعة. 

مالية، ت�ضمل �لتخلي تدريجيًا عن �لدعم �ل�ضخي لالأ�ضعار. �مليز�نية �ل�ضعودية 

لل�ضنة �ملالية 201٥  ـ 201٦ �ضلطت �ل�ضوء على هذ� �الجتاه، كما جاء يف »روؤية 

�ل�ضعودية 2030«، �لتي �لتزمت »مر�جعة �لدعم �حلكومي وتقوميه، وي�ضمل 

ذلك منظومة دعم �ملنتجات �لبرتولية و�ملياه و�لكهرباء و�إعادة ت�ضعريها، مع 

حتقيق  بهدف  �ملقبلة،  �خلم�ص  �ل�ضنو�ت  خالل  �لتنفيذ  يف  �لتدرج  مر�عاة 

�لهدر  ووقف  �لطبيعية،  �ملو�رد  على  و�حلفاظ  �لطاقة،  ��ضتخد�م  يف  �لكفاءة 

و�ال�ضتخد�م غري �لر�ضيد«.

حتولية  مبادرة  على  �ضاطعًا  مثااًل  �أبوظبي  يف  »م�ضدر«  ت�ضكل  وفيما 

كيلوو�ط  �أرخ�ص  دبي  تنتج  �ملتجددة،  بالطاقة  تتعلق  �حلكومة  من  مدعومة 

تطبق  خا�ضة  �ضركة  خالل  من  �لفوتوفولطية،  �لكهرباء  من  �لعامل  يف  �ضاعة 

�ضريعة  خطو�ت  �الأردن  وبد�أ  �ل�ضوق.  �آليات  �إىل  م�ضتندً�  ��ضتثماريًا  منوذجًا 

لتحفيز كفاءة �لطاقة و�ملياه وتعميم �لطاقات �ملتجددة.

يتعلق  �ملغرب  يف  المع  منوذج  لدينا  منطقتنا،  من  �الآخر  �جلانب  وعلى 

باال�ضتثمار يف �لطاقة �ملتجددة، حيث هناك هدف جريء هو ٥2 يف �ملئة من 

كفيل  وهو  به،  �القتد�ء  ي�ضتحق  منوذج  �إنه   .2030 �ضنة  بحلول  �لطاقة  مزيج 

بتحويل �ملغرب �إىل »قوة �ضم�ضية عظمى«.

�لطاقة  وكفـاءة  �ملتجددة  فالطاقة  به.  �لقيام  يجب  عمل  لدينا  ز�ل  ما  لكن 

�ملطلوبة  �لقفزة  �الآن  حتى  نحقق  مل  �أننا  �إال  منااًل.  �الأقرب  �الأهد�ف  من  هما 

�ل�ضكن  �أي  �لطاقة،  معظم  ي�ضتهلكان  �للذين  �لقطاعني  يف  جذري  ل  لتحوُّ

و�لنقل. و�إ�ضافة �إىل ذلك، هناك حاجة الإدخال �جلمهور على نحو �أكرث فعالية 

الإي�ضال  توعية  بحمالت  يبد�أ  وهذ�  �مل�ضتد�مة.  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  يف 

وم�ضاركته  �جلمهور  فالإ�ضر�ك  و�ضادق.  و��ضح  نحو  على  �لنا�ص  �إىل  �ملفهوم 

تاأثري مبا�ضر على �إقر�ر �ل�ضيا�ضات وحتقيقها.

حمورها  يكون  تنمية  يف  لال�ضتثمار  ملحة  حاجة  هناك  �أن  نعتقد  ختامًا، 

�لنا�ص، تعزز دمج حقوق �الإن�ضان، مبا يف ذلك �حلق يف �لتنمية، و�مل�ضاركة 

�ل�ضعبية و�مل�ضاءلة و�ل�ضفافية وعدم �لتمييز، يف �أجندة �لتنمية.

جنيب �ضعب

www.najibsaab.com      nsaab@afedonline.org
اجلمعية والتنمية، يف جل�سة  للبيئة  العربي  املنتدى  با�سم  األقاها جنيب �سعب،  كلمة  من 

العامة للأمم املتحدة يف 21 ني�سان )اأبريل( 2016 املخ�س�سة لتنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة.
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3 تريليون
عدد الأ�شجار على الأر�ض، بتقديرات مبنية 

على بيانات الأقمار ال�شطناعية. وت�شم 

الربازيل ورو�شيا والوليات املتحدة وكـندا 

54% من جممـوع الأرا�شي الغابية يف 

العامل. ويحوي حو�ض الأمازون نحو %27 

من القدرة البيولوجية العاملية للغابات.

ً 15 بليونا
عدد الأ�شجار التي يخ�شرها العامل كل �شنة، 

ما يعادل 48 ملعب كرة قدم كل دقيقة. 

وتقدر م�شاحـة الغابات التي فقدت منذ 1990 

بنحو 1.3 مليون كيلومرت مربع، بح�شب 

تقرير »موؤ�شرات التنمية يف العامل 2016«. 

وكانت م�شاحة الغابات نحو 50 مليون 

كيلومرت مربع يف بداية القرن الع�شرين، 

فانح�شرت اإىل 40 مليونًا من جراء الطلب 

على اخل�شب والورق والأرا�شي الزراعية.

40 ألف كيلومتر
كل هكتار من الأ�شجار ميت�ض كمية من 

ثاين اأوك�شيد الكربون تنتجها قيادة �شيارة 

عادية مل�شافة 40 األف كيلومرت.

7.8 بليون
عدد الأ�شجار التي دعت �شبكة »يوم 

الأر�ض« اإىل زرعها خالل ال�شنوات اخلم�ض 

املقبلة، اأي �شجرة لكل واحد من �شكان 

الأر�ض، يف حملة تنظمها ملنا�شبة عيدها 

اخلم�شني �شنة 2020.

استطالع
 آذار/نيسان

)مارس/أبريل( 2016
على موقع 

www.afedmag.com

هل  لديك استعداد 
لمشاركة آخرين في سيارة 

واحدة للذهاب إلى العمل؟

نعم ٪83  ●

ال ٪17  ●

نعم

ال

»نستطيع أن نعيش سنة 2020 بال نفط«
1  الأمير محمد بن �سلمان، ويل ويل العهد ال�شعودي، خالل تقدميه »روؤية اململكة العربية ال�شعودية 

2030« يف ني�شان )اأبريل(، التي تركز على تنويع القت�شاد ورفع الكفاءة وتعزيز دور ال�شباب، وقد اأعدها 

جمل�ض ال�شوؤون القت�شادية والتنمية الذي يراأ�شه. وقال يف حديث اإىل قناة العربية: »لدينا حال اإدمان 

نفطي عّطل قطاعات كثرية«.

»السودان يملك موارد تؤهله
ليكون سلة الغذاء العربي«

2  �سلطان بن �سعيد المن�سوري، وزير القت�شاد الإماراتي، داعيًا اإىل ال�شتثمار يف الزراعة وال�شناعات 

الغذائية يف ال�شودان الغني بالأرا�شي اخل�شبة واملياه. واأ�شاف اأن ال�شودان ميلك اأي�شًا ثروات طبيعية كبرية، 

مبا فيها املعادن والأحجار الكرمية، ما يفتح باب ال�شتثمار يف قطاع التعدين.

 »بإلغاء دعم الوقود وتحديد أسعار الكربون
نقطع شوطاً طويالً في التعامل مع تغير المناخ«

3  كري�ستين لغارد، املديرة العامة ل�شندوق النقد الدويل، يف ندوة نظمها معهد م�شات�شو�شت�ض 

للتكنولوجيا )MIT( يف اآذار )مار�ض( 2016. واأكدت اأن ال�شندوق الذي مل يكن يركز على ق�شية تغري املناخ 

اأ�شبح الآن اأكرث م�شاركة من خالل اإعداد الأوراق البحثية حول ال�شعر املنا�شب للطاقة وكيفية اإلغاء الدعم.

»عدم إيالء االهتمام الكافي لتالزمية الطاقة والمياه والغذاء 
في األمن الغذائي والحد من الفقر يفضي إلى سياسات 

تؤدي إلى استخدام غير مالئم للموارد وعواقب
تطاول القطاعات الثالثة«

4  �سليمان الحرب�ش، املدير العام ل�شندوق الأوبك للتنمية الدولية )اأوفيد(، يف ندوة مبنا�شبة 

الذكرى الأربعني لتاأ�شي�ض ال�شندوق.

»إنه مطر طبيعي لكننا نحاول زيادة كميته«

5  مايك اأن�ستيز، طيار نيوزيلندي يقوم بطلعات جوية يف الإمارات لتلقيح الغيوم بالأمالح من اأجل 

ا�شتمطارها، بتكليف من املركز الوطني لالأر�شاد اجلوية والزلزل.
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أليس في بالد العجائب
مساحة حرّة لتعليقات بيئية بين الهزل والجد

رجب �سعد ال�سيد  )ال�شكندرية(

عبدالهادي النجار )حم�ض(

ال�سورية  حماة  ملدينة  املميزة  املعامل  اأجمل  من 

من  وتغرف  العا�سي  نهر  على  تدور  التي  نواعريها، 

مياهه لرتوي الب�ساتني وامل�ساكن التي تعلو من�سوب 

ي�سبه  مبا  مزودة  خ�سبية  عجلة  والناعورة  النهر. 

املاء  جمرى  فوق  يقع  حمور  على  ُترّكب  املجاديف، 

يتم  الذي  املاء،  دفع  بفعل  وتتحرك  تغو�ش  بحيث 

رفع مقدار منه �سمن حجريات حماذية للمجاديف.

لكن  النواعري.  ا�ستخدام  بداأ  متى  املعروف  غري  من 

ف�سيف�ساء عرث عليها يف مدينة اأفاميا الأثرية، التي ل 

تبعد كثرياً عن حماة، تظهر ناعورة مت تاأريخها ب�سنة 

نهر  على  النواعري  تاريخ  اأن  والأرجح  ميالدية.   469

العا�سي هو اأقدم من ذلك، اإذ اأظهرت �سورة عممتها 

بيزنطية  ف�سيف�ساء  )الإنرتبول(  الدولية  ال�سرطة 

حولها،  و�سابحني  لناعورة  م�سهداً  متثل  الطراز 

�سرقت خالل التنقيب يف موقع اأفاميا عام 2011.

أنثى للضرورة 

وذكر حتى 

إشعار آخر

قصة

النواعير

حماة  مدينة  يف  كان  الع�سرين  القرن  بداية  يف 

 25 منها  نواعري،   105 نحو  لها  التابعة  والأرا�سي 

ناعورة داخل مدينة حماة. ومل يبَق اليوم �سوى 40 

ناعورة يف حالة العمل، منها 19 داخل املدينة، ولعل 

يبلغ  التي  املحمدية«  »الناعورة  واأ�سخمها  اأ�سهرها 

قطرها 20 مرتاً وتزّود اجلامع الكبري باملاء عن طريق 

قناة متتد فوق 32 قنطرة، وقد �سيدت عام1361.

باإجناز  الإ�سالمية  للح�سارة  الذهبي  الع�سر  متّيز 

ولئن  ورفعها.  املياه  �سخ  يف  البتكارات  من  العديد 

كان ليوناردو دافن�سي اأ�سهر خمرتعي ع�سر النه�سة 

العز  اأبا  الزمان  بديع  العربي  العاملمِ  فاإن  اأوروبا،  يف 

اجلزري هو اأحد اأعظم املخرتعني ومهند�سي امليكانيك 

امل�سخة  اخرتاع  ف�سل  للجزري  ويعود  التاريخ.  يف 

ت�ساميمه  اإىل  اإ�سافة  املتقابلتني،  الأ�سطوانتني  ذات 

وال�ساعات  املاء،  بدفع  تعمل  التي  للنواعري  اخلا�سة 

املائية والكثري من الآلت الهيدروليكية الأخرى.

التي  الناعورة  بت�ساميم  ال�ستعانة  جرت  وقد 

ال�سيخ  ناعورة  لتنفيذ   1205 عام  اجلزري  و�سعها 

التي  يزيد يف مدينة دم�سق،  نهر  الدين على  حميي 

من�ساأة  اأقدم  اإىل  املياه  لإي�سال   ،1254 عام  اأجنزت 

للطب النف�سي هي »البيمار�ستان القيمري«، اإ�سافة 

اإىل جامع حميي الدين بن عربي والتكية ال�سليمانية. 

وما زالت هذه الناعورة قائمة حتى الآن.

وثمة نواعري اأخرى يف اأكرث من مدينة عربية ت�سابه يف 

حيثما  �سيدت  اأنها  والالفت  حماة.  نواعري  الت�سميم 

اإقليم  تواجد العرب تاريخياً، مثل ناعورة قرطبة يف 

الآن،  حتى  قائمة  تزال  ل  التي  الإ�سباين  الأندل�ش 

وناعورة مدينة اأنطاكيا على نهر العا�سي التي اأزيلت 

منذ زمن بعيد.

مدينة فا�ش املغربية هي اأي�سًا من املدن العربية التي 

اجلوهر  وادي  ناعورة  واأولها  بنواعريها،  ا�ستهرت 

التي �سيدت عام 1286 وكانت تروي حديقة امل�سارة. 

تبق  مل  النواعري،  من  العديد  تركيب  مت  ذلك  وبعد 

جنان  حديقة  ناعورة  �سوى  هذا  يومنا  اإىل  منها 

ال�سبيل من القرن الثامن ع�سر.

ومن النواعري التي ا�ستهرت واندثرت نواعري العجمية 

على نهر الفرات يف حمافظة الأنبار العراقية، وناعورة 

مدينة  وناعورة  ال�سورية،  حم�ش  مدينة  يف  ال�سوق 

نهر  ونواعري  العا�سي،  نهر  على  ال�سورية  الر�سنت 

قويق يف حلب.

التي  الهند�سية  العجائب  اإحدى  النواعري  كانت  لقد 

اأجل  من  ورّو�سها  الطبيعة  قوى  الإن�سان  بها  جارى 

خدمته. لكنها توقفت اإجماًل نتيجة قلة تدفق الأنهار 

وتلوث مياهها. ومع ذلك تبقى منوذجًا م�سرقًا من 

املا�سي ل�ستغالل موارد الطبيعة بحكمة واقتدار من 

دون تفريط اأو اإ�سرار.

من  عدد  بني  منت�شرة  بيوفيزيولوجية  ظاهرة 

 املتقلب«، 
ُ

الأنواع يف اململكة احليوانية هي »اجلن�ض

اأنواع  بها  تعي�ض  التتابعي،  ث  بالتخنُّ اأي�شًا  وتعرف 

احليوانات  وبع�ض  البحر  وقناديل  الأ�شماك  من 

ال�شفتني  البارزة  املنظفة  ال�شمكة  ومنها  الرخوية. 

مرتادو  يعرفها  التي   )cleaner wrasse(

القدرة  ولديها  اأنثى،  تولد  اإذ  املرجانية،  ال�شعاب 

يف  ذلك  ويكون  حياتها،  خالل  ذكرًا  تنقلب  اأن  على 

�شمن  الذكور  عدد  يف  كبري  لنق�ض  ا�شتجابة  العادة 

ذكر  اإىل  الفتقار  فعند  الأ�شماك.  هذه  جتمعات  اأحد 

قوي يحمي ِحمى »احلرمي«، يقع الختيار الطبيعي 

على اأ�شخم اإناث التجمع، لتتحول اإىل الذكر املطلوب 

لأداء هذه املهمة، اإىل اأن تاأتي الأقداُر بذكر اأ�شيل.

الأمر  اأنثى،  اإىل  ال�شمكة  هذه  ذكر  يتحول  ما  ونادرًا 

الذي ميثل اإ�شكالية للعلماء املهتمني بهذه الظاهرة، 

يف  التتابعي  التخنث  �شري  تف�شري  عليهم  ب  وي�شعِّ

التو�شل  ثم  ومن  ذكور،  اإىل  اإناث  من  واحد،  اجتاه 

اإىل تف�شري مقنع للظاهرة من اأ�شا�شها.

فريق  يعكف  امل�شتغرب،  ال�شلوك  هذا  اأغوار  ول�شرب 

درا�شات  على  حاليًا  اليابانيني  الباحثني  من 

يف  املتخ�ش�شة  ال�شمكة،  هذه  على  حقلية  جتريبية 

واإزالة  املرجانية  ال�شعاب  اأ�شماك  من  غريها  تنظيف 

الطفيليات عن اأج�شامها.

جتمعات  يف  ذكور  اأ�شخم  اأن  العلماء  هوؤلء  لحظ 

الأوقات  غالب  يف  ُت�شاهد  التي  الأ�شماك،  هذه 

جن�ض  من  رفيق  ب�شحبة  املرجان  بني  موئلها  يف 

موّطدين  العادية  الأحوال  يف  يكونون  خمتلف، 

رفيقات،  اإناث  عدة  الذكر  ويتخذ  فحولتهم.  لأركان 

وتكاد ل جتد بني الذكور من يعي�ض بال رفيقة. فماذا 

ل؟
ُّ

لو فقدت الذكور وعا�شت حياة الرتم

عمد العلماء اإىل اإق�شاء معظم اإناث الأ�شماك املنظفة 

ير�شدون  وراحوا  التجريبي،  احلقل  موقع  من 

الوجود  فيها  يندر  حياة  يف  الذكور  �شلوكيات 

خارجها  من  اأ�شماكًا  املنطقة  اإىل  بوا  و�شرَّ الأنثوي. 

الذين  الذكور  من  كان  فما  ذاته.  النوع  اإىل  تنتمي 

لريافقوا  �شارعوا  اأن  اإل  رفيقاتهم  منهم  انُتزعت 

الرفقة  جن�ض  بنوع  مبالني  غري  الغرباء،  من  اأفرادًا 

كانت  اإذا  ما  حتى  اأو  العمرية،  مرحلتها  اأو  اجلديدة، 

اأقدم  اأن  يحدث  ومل  اإناثها.  اأي�شًا  هي  فقدت  ذكورًا 

ا�شتقدام  دام  ما  هجرته  على  الأ�شيلون  املوقع  ذكور 

ا�شتقداُمهم،  توقف  فاإن  م�شتمرًا.  اجلدد  الأفراد 

لل�شحبة،  التما�شًا  موطنهم  الأ�شيلون  الذكور  غادر 

ليجدوها يف اأقرب ما ي�شادفونه من فرادى هذا النوع 

من الأ�شماك، ذكرًا كان اأو اأنثى.

اأ�شغرهما  على  تظهر  بداأت  ذكران،  ت�شاحب  فاإن 

فتطراأ  اأنوثته،  تكتمل  اأن  يلبث  ول  الأنوثة.  اأعرا�ض 

بل  لالإناث،  مميزة  مورفولوجية  تغريات  عليه 

وتبداأ  منتجني.  مبي�شني  اإىل  خ�شيتاه  تتحول 

طقو�ض التزاوج، التي ُتختتم مبا ي�شبه رق�شة فال�ض، 

الأنثى  تعطي  حيث  اأعلى،  اإىل  الزوجان  فيها  ي�شبح 

بي�شها، ويتكفل ذكرها امُلراق�ض بتلقيحه.

من  نوعًا  ال�شلوك  هذا  يف  ترى  الب�شرية  روؤيتنا  اإن 

هذا  كان  فقد  للحاجة،  ا�شتجابة  لكنه  الدراما. 

تعداد  نق�ض  عندما  كارثية  و�شعية  �شفا  على  النوع 

جتمعاته، �شواء بتدبري من اأولئك العلماء اليابانيني 

اأحوال  يف  تغري  بتاأثري  اأو  التجربة،  على  القائمني 

فال  مفرت�شة.  حيوانات  لجتياح  كتعر�شه  املوئل 

ت الذكور،  اإن عزَّ اإل يف »اخرتاع« ذكور  يكون احلل 

من  مزيدًا  يعطني  الإناث  من  مزيد  اأو»اإيجاد« 

البي�ض ل يحتاج تلقيحه اإل ملا يتوافر من ذكور قليلة.
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راغدة حداد

الأوىل  الإقليمية  البيئية  املجلة  والتنمية«،  »البيئة 

يف  �شعب  جنيب  اأ�ش�شها  التي  العربي،  العامل  يف 

�شخ�شي،  ومتويل  خا�شة  مببادرة   1996 )يونيو(  حزيران 

العادي  القارئ  بني  اخلــوف  حاجز  تك�شر  اأن  ا�شتطاعت 

القراء  األوف  مئات  اإىل  ت�شل  كانت  وبعدما  البيئة.  ومو�شوع 

على  موقعها  عرب  للماليني  متاحة  اأي�شًا  اأ�شبحت  العرب، 

املوقع  ويعترب  الجتماعي.  التوا�شل  و�شفحات  الإنرتنت 

العربي  املرجع   www.afedmag.com للمجلة  الإلكرتوين 

الأو�شع للمعلومات البيئية.

اأطلقت املجلة حملة توعية �شعبية بيئية مل ي�شبق لها مثيل 

وامل�شتجدات  والهموم  الق�شايا  باإي�شال  العربية،  املنطقة  يف 

يف  بقوة  و�شاعدت  الوا�شع.  العربي  اجلمهور  اإىل  البيئية 

واخلا�ض.  العام  القطاعني  اأعمال  جدول  على  البيئة  و�شع 

بتاأ�شي�ض   ،2006 عام  اأو�شع  مبادرة  انطالق  نقطة  وكانت 

البيئة 
والتنمية
20 سنة يف خدمة 

البيئة العربية

»البيئة  اأ�شبحت  وقد  )اأفد(.  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى 

والتنمية« املجلة الر�شمية للمنتدى.

 14 مع  اإعالمي  تبادل  اتفاقات  واملنتدى  املجلة  وعقدت 

والتنمية«،  »البيئة  مقالت  ن�شر  تعيد  بارزة،  عربية  �شحيفة 

بحيث ي�شل مو�شوع البيئة اإىل القراء كل يوم.

نهضة تربوية وطالبية
للحكومات  رئي�شيًا  مرجعًا  اأ�شبحت  والتنمية«  »البيئة  اأن  مع 

عليها  القائمني  فــاإن  العربية،  البلدان  يف  القرار  و�شانعي 

يعتربون اأن اأبرز جناحاتها هي النه�شة التي ا�شتطاعت اإطالقها 

بني الطالب. وقد باتت املجلة معتمدة يف املدار�ض، وت�شتخدم 

موا�شيعها يف املناهج البيئية والمتحانات الر�شمية.

للرتبية  متكاماًل  برناجمًا  والتنمية«  »البيئة  طــورت 

املدر�شة«  يف  »البيئة  بعنوان  كتاب  يف  البيئية،  والن�شاطات 

ونظم   .afed-ecoschool.org املوقع  عرب  الإنرتنت  وعلى 

لآلف  البيئية  الرتبية  يف  دورات  املجلة  يف  التدريب  مركز 

19961997

2003

العدد الأول من كل �سنة بني  1996 ــ 2016

 خلقت مجلة »البيئة والتنمية« حركة بيئية في أنحاء 

العالم العربي، وأنجزت ما لم تستطع هيئات رسمية في 

المنطقة تحقيقه على مر سنين.

جائزة  »اخلم�شمئة العامليون«، برنامج الأمم املتحدة للبيئة

أطلقت مجلة »البيئة والتنمية« حملة توعية غير 

مسبوقة على جميع المستويات، وأرست عالقة جديدة 

لصانعي السياسة والجمهور بقضايا البيئة واالستدامة، 

ووضعت البيئة في مرتبة متقدمة على جداول العمل العربية.

جائزة  زايد الدولية للبيئة

2004

20102011
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يف  املحليني  ال�شكان  ودرب  العربي.  العامل  يف  الأ�شاتذة 

يف  للبيئة  �شديقة  تقنيات  على  العربية  القرى  ع�شرات 

جمالت الطاقة واملاء والزراعة وغريها. واأقام دورات لتدريب 

�شحافيني عرب على تقنيات الإعالم البيئي، ودورات لتطوير 

قدرات الإدارة البيئية لدى البلديات.

»البيئة  بعنوان  بيئية  م�شابقات  واملنتدى  املجلة  ونظمت 

واأدخلت  الآلف  مئات  فيها  �شارك  اأنــت«  بك  تبداأ  الأف�شل 

خالل  ومن  البيئي.  العمل  يف  والأهــل  والأ�شاتذة  الطالب 

املدار�ض  مئات  اأن�شاأت  وامل�شابقات  الدورات  هذه  يف  امل�شاركة 

العربية اأندية بيئية.

املعلومات  كتب  من  جمموعة  والتنمية«  »البيئة  اأ�شدرت 

البيئي«،  »العمل  �شل�شلة  ذلك  يف  مبا  الأعمار،  لكل  البيئية 

وهي  بيئية«.  »ق�شايا  و�شل�شلة  ال�شغري«،  »البيئي  و�شل�شلة 

ت�شدر جريدة حائط بيئية بعنوان »اجلريدة اخل�شراء« توزع 

جمانًا على املدار�ض. كما اأنتجت 39 حلقة من برنامج تلفزيوين 

اأ�شبوعي بعنوان »نادي البيئة« كان الأول من نوعه بالعربية.

2006

2013

2000

20142015

2002

2016

20082009 2007

2012

19992001 1998

املوقع الإلكرتوين 

www.afedmag.com
ي�سم الأر�سيف الكامل

ملجلة »البيئة والتنمية«

ويتم حتديثه يوميًا بالأخبار 

واملعلومات والتعليقات

2005
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البرملان البيئي للشباب
لن�شر  لل�شباب  البيئي  الربملان  والتنمية«  »البيئة  اأطلقت 

من  جلنة  باإ�شراف  اللبنانية،  املدار�ض  يف  البيئي  الوعي 

الأ�شاتذة، بحيث تختار كل مدر�شة طالبًا ن�شيطًا ومندفعًا يف 

الطالب  و�شارك  الربملان.  هذا  يف  ع�شوًا  ليكون  البيئي  املجال 

الأع�شاء يف موؤمترات، وعقدوا جل�شة مع جلنة البيئة النيابية 

يف الربملان اللبناين، وقاموا بحمالت توعية وزيارات ميدانية 

لطرح  والنواب  البلديات  روؤ�شاء  مع  واجتمعوا  تقارير،  وكتابة 

امل�شاكل البيئية واحللول كما يراها ال�شباب.

خط بيئي ساخن

اخلط«  على  »بيئة  �شمته  �شاخنًا  هاتفيًا  خطًا  املجلة  اأن�شاأت 

امل�شوؤولني،  مع  ومتابعتها  البيئية  املواطنني  �شكاوى  لتلقي 

البيئية  لالإعتداءات  الأهلي  املجتمع  وعي  م�شتوى  رفع  بهدف 

خالل  من  تو�شلت  وقد  وامل�شاءلة.  للمحا�شبة  اآليات  وتطوير 

هذه اخلدمة اإىل حل مئات امل�شاكل البيئية املحلية.

نوعية  عن  للجمهور  متاحة  ر�شمية  معلومات  غياب  ويف 

العام  منذ  والتنمية«  »البيئة  داأبت  البحرية،  امل�شابح  مياه 

2005 على اإجراء فحو�شات ملياه ال�شواطئ اللبنانية يف مو�شم 

ال�شباحة، ون�شر نتائجها بهدف تنويـر اجلمهور.

استطالع الرأي العام
ا�شتطالعات  والتنمية  للبيئة  العربي  واملنتدى  املجلة  اأجرت 

للراأي العام حول الق�شايا البيئية يف 18 بلدًا عربيًا، �شارك فيها 

اأن 72 يف املئة من اجلمهور  اآلف املواطنني، اأظهرت  ع�شرات 

العربي يعترب اأن و�شع البيئة ي�شوء ويطالب بالعمل لتح�شينه، 

يف حني ي�شـع 82 يف املئة اللوم الأ�شا�شي يف التدهور البيئي 

معظم  واأبدى  بيئيًا.  مق�شرة  يعتربها  التي  احلكومات  على 

وعاداتهم  حياتهم  اأمنــاط  لتعديل  ا�شتعدادهم  امل�شاركني 

ال�شتهالكية من اأجل امل�شاهمة يف وقف التدهور البيئي.

بوابة إلكترونية
وفيسبوك مليوني

 www.afedmag.com الإلكرتونيـة   البوابـة  تطوير  مت 

فباتت ت�شم الأر�شيف الكامل ملجلة »البيئة والتنمية« خالل 

من  �شفحة  األف   130 من  اأكرث  وت�شع  �شدورها،  من  عامًا   20

ويتم  والباحثني.  القراء  ت�شرف  يف  جمانًا  البيئية  املعلومات 

حتديث املوقـع يوميًا بالأخبار واملعلومات والتعليقات العربية 

خ�شي�شًا  واخلــرباء  املحللني  اأبــرز  يكتبهـا  التي  والعاملية، 

مليون  ون�شف  مليون  نحـو  يـزوره  الذي  الإلكرتوين  للموقع 

زائر كل �شهر.

املتخ�ش�شة  التقارير  على  الطــالع  اأي�شًا  املوقع  ويتيح 

املرجع  اأ�شبحت  التي  والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى 

ا�شتنتاجاتها  وُتعتمد  العربية،  البيئة  و�شع  عن  الرئي�شي 

يتيح  ودولية.كما  واإقليمية  وطنية  هيئات  لدى  وتو�شياتها 

للتوعية  وثائقية  واأفالم  بيئية  ومل�شقات  كتب  تنزيل  املوقع 

يف خمتلف املوا�شيع البيئية اأنتجتها املجلة واملنتدى.

و�شل  في�شبوك  على  خا�شة  �شفحة  الإلكرتونية  وللبوابة 

عدد متابعيها اإىل مليون خالل ثالث �شنوات.

اأن »البيئة والتنمية« كانت املجلة العربية  وجدير بالذكر 

الأوىل التي تطبع على ورق معاد الت�شنيع.

جوائز عاملية
ح�شدت »البيئة والتنمية« جوائز بيئية عاملية. فمنح نا�شرها 

ورئي�ض حتريرها جنيب �شعب جائزة »اخلم�شمئة العامليون« 

من برنامج الأمم املتحدة للبيئة الذي اعترب اأن املجلة »خلقت 

ت�شتطع  مل  ما  اأجنزت  العربي  العامل  اأنحاء  يف  بيئية  حركة 

هيئات ر�شمية يف املنطقة حتقيقه على مر �شنني«. كمـا نال 

�شعب جائزة زايد الدولية للبيئة تقديرًا لإ�شداره املجلة التي 

امل�شتويات،  جميع  على  م�شبوقة  غري  توعية  حملة  »اأطلقت 

بق�شايا  واجلمهور  ال�شيا�شة  ل�شانعي  جديدة  عالقة  واأر�شت 

على  متقدمة  مرتبة  يف  البيئة  وو�شعت  وال�شتدامة،  البيئة 

جداول العمل الوطنية والإقليمية«. ومنحت رئي�شة التحرير 

من  الأر�ض«  »�شحافة  جائزة  حداد  راغدة  للمجلة  التنفيذية 

منظمة »اإنرتنيوز« لل�شحافة العاملية والأمم املتحدة.

للبيئة  العربي  املنتدى  مع  والتنمية«  »البيئة  وتوا�شل 

والتنمية  البيئة  حماية  لدعاة  ي�شبح  لكي  العمل  والتنمية 

القرار،  اأ�شحاب  ويهابه  يحرتمه  م�شموع  �شوت  امل�شتدامة 

 ■ وي�شبحوا هم اأ�شحاب القرار. 

جنيب �سعب يت�سلم جائزة 

زايد الدولية للبيئة من ال�سيخ 

حممد بن را�سد حاكم دبي

طالب فائزون يف م�سابقة »البيئة الأف�سل تبداأ بك اأنت« للمدار�س عام 1997
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مصطفى كمال طلبه
مؤسس ديبلوماسية البيئة العاملية

خ�سرت البيئة العاملية قائدًا عظيمًا برحيل الدكتور م�سطفى 

كمال طلبه يف 28 اآذار )مار�س( 2016 عن 93 عامًا.

طلبه عامل م�سري مرموق، تبواأ مراكز قيادية تربوية و�سيا�سية 

وديبلوما�سية عدة يف بلده م�سر، عقب ح�سوله على دكتوراه 

يف العلوم من »اإمبرييال كوليدج« يف لندن عام 1948. ويف 1973 

�سارك يف تاأ�سي�س برنامج الأمم املتحدة للبيئة )يونيب(، وتوىل 

من�سب مديره التنفيذي حتى عام 1992. وهو اأول من و�سع الإدارة 

البيئية يف اإطار القانون الدويل، عن طريق اإطالق املعاهدات 

الدولية البيئية الناظمة، التي �سملت ق�سايا الأوزون وتغري املناخ 

والتنوع البيولوجي ونقل النفايات اخلطرة وغريها. 

تراأ�س طلبه جمل�س الأمناء التاأ�سي�سي للمنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )اأفد(، و�سارك يف حترير عدد من تقاريره.

يف ما ياأتي �سهادات اأربعة قياديني بيئيني عملوا مع م�سطفى 

كمال طلبه.



15چهللامايو/يونيو  2016

طلبه البيئي املحترف
جنيب �سعب، الأمني العام للمنتدى العربي للبيئة 

والتنمية )اأفد( ورئي�س حترير جملة  »البيئة والتنمية«

ب�شبب  �شنويًا  جتّنبها  اأمكن  اجللد  ب�شرطان  اإ�شابة  مليونا 

»اإيكونوم�شت«  جملة  قالته  ما  هذا  طلبه.  كمال  م�شطفى 

»بروتوكول  �شنع  الذي  العظيم،  الرجل  لهذا  نعيها  يف 

طلبه  حارب  حني  الأوزون.  طبقة  حلماية  مونرتيال« 

امل�شببة  »الكلوروفلوروكربـون«  مواد  ا�شتخدام  ملنع 

فوق  الأ�شعـة  من  �شارة  كميات  وو�شول  الأوزون  لرتقق 

يخو�ض  اأنه  النا�ض  معظم  اعترب  الأر�ض،  اإىل  البنف�شجية 

يف  م�شتخدمة  الكيميائية  املواد  فهذه  فا�شلـة.  معركـة 

�شناعات حجمهـا باآلف ماليني الدولرات، من الثالجات 

املهمة،  يف  جنح  والديبلوما�شي  العامل  لكن  املكيفات.  اإىل 

اأهداف  و�شع  خالل  يقت�شر  مل  دويل  اتفاق  طريق  عن 

اأرفق  بل  امل�شرة،  املواد  ا�شتخدام  لوقف  حمـددة  زمنيـة 

وتاأ�شي�ض  بديلة،  مواد  لإيجاد  العلمي  البحث  بت�شجيع  هذا 

�شندوق دويل مل�شاعدة ال�شناعات يف الدول الفقرية خالل 

املرحلة النتقالية.

رحل م�شطفى كمال طلبه عن عمر 93 عامًا، بعد عقود 

من الن�شال لأجل البيئة. اإنه موؤ�ش�ض مفهوم الديبلوما�شية 

البيئية العاملية، ولي�ض فقط موؤ�ش�ض برنامج الأمم املتحدة 

الدولية  البيئية  املعاهدات  مهند�ض  هو  )يونيب(.  للبيئة 

الكربى، والعامل وال�شيا�شي واملعلم وال�شديق.

الذي  فهو  �شنوان.  والبيئة  طلبه  كمال  م�شطفى 

موؤمتر  اأطلقها  واأمنيات  �شعارات  من  البيئي  العمل  حّول 

ا�شتوكهومل حول البيئة الإن�شانية عام 1972، اإىل معاهدات 

تاأ�شي�ض  على  �شرتونغ  موري�ض  مع  عمل  دولية.  واتفاقات 

ليتوىل   ،1973 عام  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج 

قيادته كمدير تنفيذي حتى عـام 1992. وهو اأول من و�شع 

الدارة البيئية يف اإطـار القانون الدويل، عن طـريق اإطالق 

ق�شايا  �شملت  التي  الناظمة،  البيئية  الدولية  املعاهدات 

النفايات  ونقل  البيولوجي  والتنوع  املناخ  وتغري  الأوزون 

ذا  للبيئـة  املتحـدة  الأمم  برنامج  كان  وغريها.  اخلطرة 

ق�شايا  بخلق  ذلك  عن  طلبه  فعّو�ض  حمـدودة،  ميزانية 

يتحلق حولها العامل، وحّولها اإىل معاهدات وبروتوكولت. 

وخّولته ميزاته القيادية وخلفيته العلمية اختيار جمموعـة 

منهم  جعـل  العامل،  اأنحـاء  خمتلف  من  امل�شت�شارين  من 

خلّية ابتكـار وتخطيط واخرتاع للق�شايا.

من  النبات  علوم  يف  الدكتوراه  على  ح�شل  عامل 

و�شغـل   ،1948 عام  لندن  جامعة  يف  كولدج«  »اإمبرييال 

وزير  منها  م�شر،  يف  رفيعة  و�شيا�شية  اأكادميية  منا�شب 

التعليم العايل وال�شباب ورئي�ض الأكادميية امل�شرية للبحث 

العلمي والتكنولوجيا، قبل التحاقه بالأمم املتحدة.

العربي  املنتدى  لنطالق  الأول  اليوم  منذ  معنا  كان 

التاأ�شي�شي  الأمناء  جمل�ض  وتراأ�ض  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة 

توجهاته.  حتديد  يف  الكربى  امل�شاهمة  وله  للمنتدى، 

الأوىل  املنتدى  تقارير  معًا  وحررنا  واملر�شد،  املعلم  كان 

حياة استثنائية وإرث استثنائي
اآخيم �ستايرن، املدير التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة

حياة  عا�ش  و�سديقـًا  ملهمـًا  قائداً  فقدنا  طلبه  كمال  م�سطفى  الدكتور  بوفاة 

تراأ�ش  الأوىل،  املهنية  �سنواته  يف  بارع  كعالـم  ا�ستثنائيًا.  اإرثًا  وتـرك  ا�ستثنائيـة 

الذي   ،1972 عام  التاريخي  ا�ستوكهومل  موؤمتر  اإىل  م�سر  وفد  طلبه  الدكتور 

ا�ست�سافته الأمم املتحدة ل�سياغة اأجندة بيئية عاملية.

فهمه العميق ملبداأ »التنمية من دون تدمري« والتزامه باحلاجة اإليها كان لهما بالغ 

الأثر يف نتائج املوؤمتر، مبا يف ذلك القرار الذي اتخذ يف ا�ستوكهومل باإن�ساء منظمة 

جديدة للبيئة تابعة لالأمم املتحدة، هي برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

يف  »يونيب«  مقر  اإن�ساء  قرار  وبعد  الأوىل«.  ال�ساعة  »رجل  وكان  رئداً،  طلبه  كان 

نريوبي عا�سمة كينيـا، ان�سم اإىل موري�ش �سرتونغ، املدير التنفيذي الأول لـ»يونيب«، 

كنائب له عام 1973. وبعـد �سنتني، عينت الدول الأع�سـاء طلبه مديراً تنفيذيًا، 

فبقي يف هذا املن�سب ملدة 17 عامًا.

التي  العاملية  البيئية  الأجندة  الفرتة دوراً رئي�سيًا يف تطوير  اأدى طلبه خالل هذه 

العالمات  اليوم. ومن  املعمول بها  البيئية  اأ�سا�ش احلوكمة والديبلوما�سية  تبقى 

امل�سيئة يف اإجنازاتـه اتفاقيـة فيينا وبروتوكـول مونرتيال حلمايـة طبقة الأوزون، 

التفاقية،  هذه  النظر.  البعيـدة  الفذة  قيادته  على  كمثالني  يــرزان  اللذان 

العلوم  جمعت  الآن،  حتى  ــراف  الأط متعددة  بيئية  اتفاقية  اأجنح  تعتر  التي 

والتكنولوجيا والتمويل وال�سراكات لتمكني املجتمع الدويل من التخل�ش تدريجيًا 

من املواد امل�ستنزفة لطبقة الأوزون التي حتمي الأر�ش.

اإىل تطوير �سكل جديد  العامل بحاجـة  اأن  الدكتور طلبـه، كعالـم وكمواطن،  اأدرك 

احلقائق  تراعي  لكنها  العلوم  يف  املتجـذرة  العاملية،  البيئية  الديبلوما�سية  من 

»يونيب«،  تاريخ  ويعر  النامية.  والدول  املتقدمة  للدول  املختلفة  وامل�سوؤوليات 

والتنمية  البيئة  بني  للعالقة  العميق  فهمه  عن  طلبه،  ولية  انتهاء  بعد  حتى 

وارتباطهما الوثيق بو�سع الإن�سان واآفاق الأجيال القادمة.

طاقة الدكتور طلبه و�سفـاوؤه التحليلي وقيادته الفكرية �سكلت مرجعًا للخطاب 

عاد  عندما  للجميع  بينًا  ذلك  وكان  عقود.  طوال  امل�ستدامة  التنمية  حول  العاملي 

الأربعني  الذكرى  اإىل مقر »يونيب« يف نريوبي يف �سباط )فراير( 2012 مبنا�سبة 

لتاأ�سي�سه.

نحن نودع واحـداً من »اآبائنا املوؤ�س�سني« والقادة العظام ملجتمع البيئة والتنمية 

امل�ستدامة العاملي. نودعه باحرتام وامتنان، ونحيي م�سريته املفعمة بخدمة النا�ش 

والكوكب.

يقدم  حياته  نهاية  حتى  وظل  العربية،  البيئة  و�شع  عن 

حتى  اأنه  واأ�شهد  »اأفد«.  برامج  جميع  يف  بحما�شة  امل�شورة 

م�شودات  قراءة  على  ي�شر  كان  وفاته  من  قليلة  �شهور  قبل 

التقاريـر وي�شع مالحظات دقيقة يف كل �شفحة.

عكف الدكتور طلبه على كتابة مذكراته، التي ُن�شر جزء 

»كتاب  �شل�شلة  يف  وال�شيا�شي  امل�شري  ال�شق  حول  منها 

»البيئة  جملة  خ�ض  وهو  امل�شرية.  الأخبار  لدار  اليوم« 

مع  ح�شريًا  ن�شرته  الذي  البيئة،  حول  باجلزء  والتنمية« 

حني  و2014.   2013 عامي  حلقات  يف  املتعاونة  ال�شحف 

مني  طلب   ،2012 عام  مذكراتـه  م�شودة  كتابـة  من  انتهى 
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قائد عاملي ومغيِّر  ومعلم عظيم
اآ�سوك خو�سال، رئي�س منظمة »بدائل التنمية«

مثل  اأماكـن  يف  مـــراراً  التقينا  اأننا  رغــم  على 

اأنني تعرفت  اإل  وباري�ش،  ا�ستوكهومل وجنيف 

يف  مـرة  لأول  حقًا  طلبه  كمال  م�سطفى  اإىل 

نريوبي عا�سمـة كينيـا عـام 1976، عندما اأ�سبح 

للبيئة  املتحدة  الأمم  لرنامـج  التنفيذي  املدير 

تلك  كانت  عمله.  بفريق  والتحقت  )يونيب( 

املرحلة حافلة بالعمل يف حياة منظمتنا الفتية، 

لالأمم  تابعـة  ملنظمة  مقر  اأول  تاأ�سي�ش  من 

اإىل حرم جديـد،  والنتقـال  نام،  بلد  يف  املتحـدة 

املتنامية  املخاطـر  ملواجهة  عاملية  برامج  وخلق 

التي تتهدد نظـم دعم احلياة على كوكبنا.

و�سيا�سيًا  العلماء،  كبار  من  طلبه  كــان 

فهمًا  »يــونــيــب«  اإىل  جلب  وبــذلــك  وطــنــيــًا، 

ــاق ومـــهـــارات  ــع الــنــطـــ ـــ ــس مــو�ــســوعــيــًا وا�

ديبلوما�سية فعالة ب�سكل غري معتـاد، مكنتـه 

اأطــر  ــاء  ــس اإر� مــن  التاليني  العقدين  ــالل  خ

من  العاملية.  البيئة  لإدارة  جديدة  موؤ�س�سية 

الأوزون،  طبقة  اإىل  واملحيطات،  البحار  ق�سايا 

اإىل تغري املناخ، اإىل التنوع البيولوجي، اإىل التلوث 

والنفايات، نحن منار�ش اليوم اآليات للتفاو�ش 

الدويل ت�سورها وابتدعها م�سطفى كمال طلبه 

وزمالء حتت قيادته.

�سخ�سيـة  مــع  اأعــمــل  �سابًا  مهنيـًا  كنت 

فكرية  ــدرة  قـــ لديها  �سخ�سية  عمالقـة، 

وتفوق  بالنتائج  والتزام  ا�ستثنائية  وج�سديـة 

نادر يف نطاقات اخلدمة املدنية الدولية. وكانت 

املثل،  بها  ي�سرب  »فوتوغرافية«  ذاكرة  لديه 

وعني على التفا�سيل، واأذن على اللغة، بحيث 

يعملون  حمرتفني  حمــرريــن  يدفع  كــان  ــه  اأن

الكفاءة،  من  جديدة  م�ستويات  اإىل  بلغتهم 

كان  التي  امل�سهبة  مالحظاته  مع  متعاملني 

يخطها بحر اأحمر مميز.

ال�سخ�سية كانت جمزيـة يف عملي  جتربتي 

املبا�سر مع طلبه، لي�ش فقط لأنه عندمـا كـان 

يفو�ش امل�سوؤوليات كان يفو�سها كليـًا، بل لأنه 

باإعطائي اأق�سى احلرية لتخاذ قرارات رئي�سية 

ابتكار نظام معلوماتي عاملي  اإدارة  مكنني من 

التزامه  وكان  البيئية.  القرارات  ل�سنع  جديد 

وبنـاء  وتدريبهم  معه  العاملني  بتوجيه 

امل�ستفيدين  اأحد  قدراتهم جديـًا وكاماًل. وكنت 

من العمل مع هذا املدير الرائع.

واأعود  لأغادر »يونيب«  الوقت  عندما حـان 

مراجعتها. اعتربت هذا تكرميًا يل، فراجعت الن�ض بعناية 

اأو  ا�شم  يف  تعدياًل  غالبًا  كانت  التي  مالحظاتي،  وو�شعت 

تاريخ اأو رابط.

كولدج  امبرييال  يف  اأ�شتاذه  عن  حتدث  حني  اأنه  اأذكر 

الدكتور وليام براون، قال: »ل�شت اأدري اإذا ما كان قد انتقل 

براون  وليم  عن  بحثت  بيننا«.  زال  ما  اأم  اللـه  رحاب  اإىل 

علوم  يف  كبريًا  عاملًا  كان  اأنه  فوجدت  بريطانية،  مراجع  يف 

الن�ض،  يف  فعّدلت  طويلة.  �شنني  منذ  تويف  لكنه  النبات، 

وكتبت مالحظة للدكتور طلبه على ال�شفحة قلت فيها: »لو 

اأن الدكتور براون ما زال بيننا، لكان عمره اليوم 124 عامًا«. 

فات�شل بي فور ت�شلمه املالحظات، ليبلغني اأنه يقبلها كلها، 

لكنه  هي.  كما  تعديلها  بريوت  يف  م�شاعدتي  من  ويطلب 

عّلق على مالحظتي حول الدكتور براون: »غريب، مل يكن 

يبدو كبريًا يف ال�شن«. اأجبته: »�شحيح، لكن هذا كان قبل 

64 عامًا. فقد كان عمره يف حينه 60 �شنة«.

اتفاق  بتوقيع  طلبه  الدكتور  حلـم  حتقق  وقد  اليوم  اأما 

كان  اإذا  تذكري:  من  بد  فال  املناخ،  تغرّي  حـول  باري�ض 

لتفاق احلـّد من تغري املناخ اأن ينجح، فال بد اأن ي�شري على 

الأوزون:  بروتوكـول  يف  طلبـه  كمـال  م�شطفى  خطى 

الديبلوما�شية املدعومة بالعلم والتدابري املالية العملية.

ما  اأهم  ولعـل  الكثري،  طلبـه  الدكتور  من  تعلمنا  لقد 

تعلمناه منه يف املفاو�شات البيئية اأنها تقوم على الت�شويات، 

كغريها من املفاو�شات. ومن يربح هو من ينجح يف تقريب 

البيئي  املفاو�ض  و�شالح  نظره.  وجهة  اإىل  اأكرث  الت�شوية 

اجلدي العلم والقانون يف اإطار احرتايف، لأن العمل البيئي 

احرتاف ولي�ض ت�شلية وهواية. 

عملت مع الدكتور م�سطفى طلبه، رحمه اللـه، 

يف  )يونيب(  للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  يف 

املا�سي  القرن  �سبعينـات  منت�سف  من  نريوبي 

م�ست�ساراً  وكنت  الثمانينات،  منت�سف  حتى 

علميًا له بعد ذلك حتى رحيله. ومنذ ال�سنوات 

الأوىل لعملي معه تبينت يل �سخ�سيته الفريدة. 

كان حازمًا يف كـل ما يتعلق بالعمـل، ويف الوقت 

اإىل درجة ال�سعف، يف كل ما  نف�سه كـان رقيقـًا، 

يتعلق باجلوانب الإن�سانية للعاملني معه. كان 

مبثابة  فيه  العاملني  وجميع  »يونيب«  يعتر 

عائلته الكبرية.

وخرته  بعلمه  طلبه  الدكتور  ا�ستطاع 

البيئة  ق�سايا  مــع  يتعامل  اأن  ال�سيا�سية 

الق�سايا  تلك  و�سع  يف  وجنح  وعامليًا.  اإقليميًا 

املختلفة،  الدولية  املنظمات  عمل  اأجندات  على 

جملة  فو�سفته  الــعــامل.  حكومات  ومعظم 

 2016 )اأبريل(  ني�سان   2 يوم  »اإيكونوم�ست« 

العمالق األخضر
ع�سام احلناوي ، اأ�ستاذ يف املركز القومي 

للبحوث يف القاهرة
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موؤ�س�سة  اأول  اعُتر  ما  لتاأ�سي�ش  بلدي  اإىل 

اجتماعية يف العامل مكر�سة للتنمية امل�ستدامة، 

املغادرة.  يف  رغبتي  اأ�سباب  لطلبه  �سرحت 

قيمـة  الفـور  على  تفهم  اأنـه  كثرياً  لـه  رت  وقـدَّ

حتويل  وهــي  ذهــنــي،  راودت  التي  الفكـرة 

اإىل  الطبيعية  ــوارد  امل وجتديد  الفقر  اجتثاث 

عمل رابح. وخالل العامني التاليني، �ساعـدين 

املــوارد  وجمع  املوؤ�س�سة  ت�سميم  يف  �سخ�سيًا 

اإ�سهامًا  اأ�سبح  ما  بدء  من  مكنتني  التي  املالية 

رئي�سيًا يف جهود »يونيب«.

لقد كان طلبه من الأبطال الأكرث تاأثرياً على 

ممتنًا  و�ساأبقى  التنمية«،  »بدائل  منظمتي 

اإذ �سنحت يل فر�سة العمل مع هذا  على الدوام 

الرجل العظيم والتعلم منه.

بالعمالق الأخ�سر.

كان يعمـل نحو 16 �ساعة يومياً. وكـان كثري 

منها،  بدعوات  العامل  دول  معظم  فزار  ال�سفر، 

وتوثقت  وروؤ�سائها،  ملوكها  معظم  والتقى 

عالقتـه مع عـدد كبري منهم. و�ساعد ذلك على 

املحلية  البيئة  ق�سايا  من  بالعديد  الهتمام 

قراءة  على  فائقـة  قدرة  لديه  كـانت  والعاملية. 

وم�سودات  مذكـرات  من  اإليه  ير�سل  ما  كل 

وكـانت  وجيزة.  زمنية  فرتة  ويف  بدقـة  تقارير 

ممهورة  كتبوهـا  من  اإىل  تعـود  الأوراق  تلك 

التي  والأ�سئلة،  بالتعليقـات  مليئـة  بهوام�ش 

باللون  كتابتها  يع�سق  طلبه  الدكتور  كــان 

ب�سر  ي�سغي  جيداً،  م�ستمعًا  كــان  الأحــمــر. 

وكثرياً  القـرار.  يتخـذ  ثم  الآراء،  كل  اإىل  وهدوء 

اخلارج  من  ت�سله  التي  التقارير  ير�سل  كان  ما 

واإمكانات  فيهـا  اآرائهم  لإبداء  معه  العاملني  اإىل 

الإفادة منها.

كان الدكتور طلبـه يطلب ويتوقـع الكثري من 

العاملني معه، ف�سبهه البع�ش بالقطار ال�سريع 

وي�سحك  الدعابة  يتقبل  كان  يتوقف.  ل  الذي 

مهمة  يف  كان  اأنه  املثال،  �سبيل  على  اأذكر،  لها. 

اأن  اأو�سرتايل  الزمالء وهو  اأحـد  يف جنيف، وعلم 

نريوبي  اإىل  �سيعود  طلبه  واأن  اخت�سرت  املهمة 

كافيترييا  اإىل  فدخل  الــتــايل.  الــيــوم  يف  مبكراً 

»�سيداتي،  م�سموع:  ب�سوت  وقال  »يونيب« 

اربطوا  غــداً،  �سي�سل  طلبه  الدكتور  �سادتي، 

احلا�سرين.  جميع  ف�سحك  مقاعدكم«.  اأحزمة 

ملناق�سة  اجتماعًا  طلبه  عقد  واحــد  يــوم  بعد 

بع�ش املوا�سيع. وعند دخول الزميل الأو�سرتايل 

قاعة الجتماعات متاأخراً ب�سع دقائق، نظر اإليه 

طلبه مبت�سماً وقال له: »جورج، اجل�ش واربط 

ذهول  و�سط  اجلميع  ف�سحك  مقعدك«.  حزام 

زميلنا الأو�سرتايل.

ي�سفقون  كانوا  الدكتور طلبه  القريبون من 

املتوا�سلـة،  امل�سنيـة  اجلهـود  هذه  من  عليه 

ال�سكري  مر�ش  من  يعاين  كــان  اأنـه  خا�سـة 

الـدم. لكنه كان يبت�سم ويقـول  وارتفـع �سغط 

وهو  ال�ــســرتاحــة«.  وقــت  بعد  يحن  »مل  لهم: 

التدخني  عن  يقلع  ومل  املدخنني،  من  كــان 

اأطباوؤه  اأنــذره  بعدما  الثمانينات،  اأواخــر  يف  اإل 

بحزم اإثر اإ�سابته باأزمة �سحية وهو يراأ�ش اأحد 

الجتماعات يف فيينا.

جنبًا  ي�سعها  فكان  الإن�سانية  الناحية  اأما 

النظر يف جتديد  اإىل جنب مع كفاءة العمل عند 

عقود العاملني يف »يونيب«. كان البع�ش يعتر 

اإننا  يقول  دائمـًا  كان  لكنه  �سعف،  نقطة  ذلك 

جميعـاً ب�سر، لكـل منا قدراته البدنية والذهنية 

اأبـداً.  ذلك  نن�سى  األ  اخلا�سـة، ويجب  وظروفه 

كـان كرميـًا واإن�سانيـًا يف تعامله، خا�سة مع كل 

من عمل معه يف مكتبه اأو يف منزله.

بعد عودته اإىل م�سر عام 1993 بداأ يف اإن�ساء 

قام  ــذي  ال والتنمية«  للبيئة  الــدويل  »املــركــز 

بتنفيذ عدد من امل�ساريع املحلية، من اأهمها عقد 

دورات تدريبية للعاملني يف ال�سناعة للتعامل 

املخلفات  واإدارة  ال�سناعي،  التلوث  ق�سايا  مع 

البلدية ال�سلبة، وم�ساعدة بع�ش ال�سناعـات يف 

ع�سواً  كـان  ذلك  واإىل  البيئية.  اأو�ساعها  توفيق 

اإدارة جهـاز �سوؤون البيئة، ومن�سقـًا  يف جمل�ش 

لإعداد التقاريـر الوطنية املختلفة عن تغري املناخ 

»عاملنا  مو�سوعة  اإعداد  تن�سيق  وتوىل  وغريه. 

اله�ش« التي اأ�سدرتها اليون�سكو، واجلزء الأول 

من املو�سوعة العربية »املعرفة من اأجل التنمية 

العربية  الأكادميية  اأ�سدرتهـا  التي  امل�ستدامة« 

للعلوم واليون�سكو.

يعمل  طلبه  كمال  م�سطفى  الدكتور  ظل 

اأن ا�ستد مر�سه، ولزم  ويوجه الأمور حتى بعد 

لتلقي  جنيف  اإىل  بعدها  �سافـر  فرتة  منزلـه 

اإىل  انتقل  اأن  اإىل  املر�ش  ي�سارع  وظل  العالج. 

رحمة اللـه �سباح 28 اآذار )مار�ش( 2016.

م�سطفى كمال طلبه وجنيب �سعب يف الجتماع

التاأ�سي�سي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )اأفد( عام 2006



اأيار/حزيران  2016 چهللا 18

البيئة في شهر

أميركا لمواطنيها:  استعدوا 
لمغادرة العراق إذا انهار سد الموصل

دعت الواليات املتحدة مواطنيها لال�ستعداد ملغادرة العراق يف حال وقوع ما 

اأكرب �سد لتوليد الكهرباء يف البالد قرب  اإذا انهار  و�سفته باأنه �سيكون كارثة 

وا�سنطن  لكن  املخاطر،  من  للتهوين  العراقيون  امل�سوؤولون  و�سعى  املو�سل. 

حثت مواطنيها على و�سع خطط طوارئ االآن.

مدن  اأكرب  املو�سل،  باأن  تقديرات  اإىل  االأمريكية  االأمنية  الر�سالة  واأ�سارت 

االإ�سالمية  الدولة  تنظيم  مت�سددي  �سيطرة  حتت  حاليًا  والواقعة  العراق  �سمال 

)داع�ش(، قد تغمرها املياه بارتفاع 21 مرتًا خالل ب�سع �ساعات من انهيار ال�سد. 

والعا�سمة  و�سامراء  تكريت  مثل  دجلة،  نهر  امتداد  على  مدنًا  املياه  تغمر  وقد 

العراقية بغداد، مب�ستويات كبرية ولكن اأقل خالل ما بني 24 و72 �ساعة.

وقالت ال�سفرية االأمريكية لدى االأمم املتحدة �سامانثا باور: »االإفادات عن �سد 

املو�سل تق�سعر لها االأبدان«، داعية كل الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة اإىل 

»اال�ستعداد ملنع ما �سيكون كارثة اإن�سانية ذات اأبعاد وا�سعة«.

احرتازية،  اإجراءات  اتخاذ  اأكد  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئي�ش  لكن 

وا�سفًا احتماالت انهيار ال�سد باأنها �سئيلة للغاية. واحلل هو بناء �سد جديد اأو 

اإن�ساء حائط داعم من اخلر�سانة.

بني �سد املو�سل يف ثمانينات القرن املا�سي. ويبلغ حجم التخزين يف بحريته 

نحو 12 بليون مرت مكعب، ي�ستفاد منها يف توليد 750 ميغاواط من الكهرباء 

بطبيعة  تتعلق  فنية  م�ساكل  ظهرت   1987 العام  ومنذ  والرخي�سة.  النظيفة 

الرتبة القابلة للذوبان والتاآكل يف املنطقة التي اأن�سئ فيها. 

مركز في المغرب
لرصد اإلرهاب البيولوجي

ال�ساد�ش  حممد  املغرب  ملك  د�سن 

واالأمرا�ش  الفريو�سات  علم  مركز 

امل�ست�سفى  يف  واال�ستوائية  التعفنية 

اإىل  الهادف  الرباط،  يف  الع�سكري 

والت�سدي  العلمي  البحث  تطوير 

باالإرهاب  املرتبطة  للتهديدات 

البيولوجي.

واإزالة  للتعقيم  ق�سمًا  املركز  ي�سم 

النفايات  ملعاجلة  وحمطة  التلوث، 

االأمرا�ش  على  بالرتكيز  ال�سائلة، 

تتطلب  التي  العدوى  درجة  العالية 

االأمرا�ش  خ�سو�سًا  العزل، 

ال�سفر.  واأمرا�ش  اال�ستوائية 

الدولية  ال�سبكة  من  جزءًا  و�سيكون 

والظاهرة  النا�سئة  االأمرا�ش  ملراقبة 

لتطوير  البحث  ويتيح  جديد،  من 

ت�سخي�ش  يف  مبتكرة  تقنيات 

الفريو�سات النا�سئة.

ال�سورة: امللك حممد ال�ساد�س يف افتتاح املركز

زرع الصحراء 
في تونس

لبناء  جديد  م�سـروع  تون�ش  يف 

دوالر  مليون   30 بكلفـة  مـــزارع 

مربع  مرت  األــف   100 م�ساحة  على 

يحظى  ال�سحراوية،  االأرا�سي  من 

التون�سية.  احلكومـة  من  بدعم 

الرنوجي  امل�سـروع  �سمـن  ــو  وه

الكربى«  ال�سحراء  »غابة  العاملي 

 )Sahara Forest Project(

الوظائف  توفري  اإىل  يهدف  الــذي 

يف  لل�سرب  ال�ساحلة  واملياه  والغذاء 

العالـم،  حـول  ال�سحراويـة  املناطق 

يف  ال�سم�سية  الطاقـة  ا�ستخدام  مع 

توليد احلرارة وحتلية مياه البحر.

من�ساأة  يف  خ�سار  اإنتـاج  مت  وقــد 

قطـر،  يف  اأقيمت  للم�سروع  تابعة 

الإنتاج  معاداًل  اإنتاجها  معدل  وكان 

�سنة.  مـدار  على  اأوروبا  يف  مزرعة 

تابعة  من�ساأة  اأكرب  اإن�ساء  يتم  كما 

للم�سـروع يف االأردن.
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الفاو تحذر: انخفاض محاصيل الشرق األوسط
بسبب تغير المناخ وتناقص أعداد النحل

يف  املحا�صيل  انخفا�ض  خطر  من  )فاو(  والزراعة  للأغذية  املتحدة  الأمم  ملنظمة  تقرير  حذر 

الأعداد  وقلة  املنطقة  يف  احلرارة  لدرجات  امللحوظ  للرتفاع  نظراً   الأو�صط،  ال�صرق  منطقة 

الطبيعية للنحل.

واأو�صحت خبرية الفاو باربرا جميل هريين، وهي اإحدى وا�صعي التقرير: »ت�صري اأبحاثنا اإىل اأن 

حت�صني كثافة وتنوع النحل وغريه من امُللّقحات ي�صفر عن تاأثري مبا�صر على اإنتاجية املحا�صيل 

وزيادة الغلل«. واأ�صافت: »هذا جيد للبيئة والأمن الغذائي على حد �صواء«، م�صددة على 

اأهمية العمل على �صون املوائل الربية وتوفري ظروف منا�صبة يف املزارع وحولها لأغرا�ض تربية 

النحل وتعزيز وجود احل�صرات والطيور امللقحة على مدار ال�صنة.

الكويت ترفع أسعار الكهرباء والماء على األجانب والشركات
ي�سمح  قانون  على  الكويتي  االأمة  جمل�ش  وافق 

للحكومة برفع اأ�سعار الكهرباء واملاء على املقيمني 

االأجانب وال�سركات، م�ستثنيًا الكويتيني. 

وقال وزير الكهرباء واملاء اأحمد اجل�سار يف جل�سة 

ت�سعة  نحو  تدفع  احلكومة  اإن  للربملان  �ساخبة 

باليني دوالر �سنويًا لدعم الكهرباء واملاء. واأ�ساف 

اأن اال�ستهالك �سيزيد ثالثة اأ�سعاف بحلول 2035، 

دوالر،  بليون   25 اإىل  املايل  الدعم  قيمة  و�سرتتفع 

اأن  مو�سحًا  ال�ساأن،  هذا  يف  التحرك  يتم  مل  اإذا 

 50 بنحو  اال�ستهالك  خف�ش  اإىل  يهدف  القـانون 

يف املئة.

اأجنبي،  ماليني  ثالثة  نحو  الكويت  يف  ويعي�ش 

 1.3 نحو  الكويتيني  املواطنني  عدد  يبلغ  بينما 

مليون.

الملك سلمان في مصر: اتفاقات 
وجسر بري يربط آسيا بأفريقيا

العاهل  زيــارة  توجت 

�سلمان  امللك  ال�سعودي 

بن عبدالعزيز اإىل م�سر 

)اأبــريــل(  ني�سان  يف 

ــة  ــوع ــم ــج مب  2016

اإن�ساء  اأبرزها  اتفاقات 

ج�سر بري يربط بني البلدين. واعترب امللك �سلمان 

اجل�سر  هذا  اأن  امل�سري  الربملان  اأمــام  خطاب  يف 

بوابة  ليكون  واأفريقيا،  اآ�سيا  قارتي  بني  »�سريبط 

بني  التجاري  التبادل  رفع  يف  و�سي�ساهم  الأفريقيا، 

ويعزز  العامل  اإىل  البلدين  �سادرات  ويدعم  القارات 

اأن هذا  احلركة االقت�سادية داخل م�سر، ف�ساًل عن 

اجل�سر يعد معربًا للم�سافرين من حجاج ومعتمرين 

و�سياح و�سيتيح فر�ش عمل الأبناء املنطقة«. واأعلن 

ت�سميته  ال�سي�سي  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ش 

»ج�سر امللك �سلمان«.

طوله  يبلغ  �سوف  املتوافرة،  املعلومات  وبح�سب 

يف  تبوك  منطقة  من  وميتد  كيلومرتًا،   50 نحو 

�سمال ال�سعودية، مرورًا عرب جزيرة تريان يف البحر 

االأحمر، اإىل منطقة راأ�ش م�سراين القريبة من �سرم 

تق�سري  �ساأنه  ومن  �سيناء.  جزيرة  �سبه  يف  ال�سيخ 

اإىل  ال�سعودية  والب�سائع  البرتولية  املواد  نقل  مدة 

وت�سري  اأوروبـــا.  اإىل  ت�سديرها  طريق  يف  م�سر 

اأن  اأن ارتفاعه ميكن  اإىل  الت�ساميم ال�سابقة للج�سر 

ي�سل اإىل نحو 100 مرت، وي�ستغرق عبورة 20 دقيقة 

يف ال�سيارة، وي�سم خط �سكة حديد لنقل الب�سائع. 

ومل ُيعلن عن التكاليف املبدئية للم�سروع ومتويله.

امل�سري  والرئي�ش  ال�سعودي  العاهل  و�سهد 

التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم يف جماالت 

عدة، من بينها اتفاقية اإن�ساء 9 جتمعات �سكنية يف 

�سبه جزيرة �سيناء �سمن م�سروع تنمية �سيناء.

كهرباء شمسية لمساجد األردن
 5.6( اأردين  دينار  ماليني  اأربعة  تخ�سي�ش  مت 

�سم�سية  خاليا  اأنظمة  لرتكيب  دوالر(  ماليني 

من  كهرباء  ميغاواط   4 لتوليد  اأردنية  م�ساجد  يف 

الطاقة  وزير  وقعه  اتفاق  وفق  وذلك  ال�سم�ش.  طاقة 

االأوقــاف  ووزيــر  �سيف  ابراهيم  املعدنية  ــروة  وال

االإ�سالمية هايل عبداحلفيظ داوود.

كلفة  تقلي�ش  اإىل  يرمي  االتفاق  اأن  �سيف  واأو�سح 

ما  العبادة،  ودور  امل�ساجد  على  الكهرباء  فاتورة 

اإىل  واأ�سار  املوازنة.  عن  العبء  تخفيف  يف  ي�ساهم 

للو�سول  »ت�سعى  ال�سندوق  خالل  من  الوزارة  اأن 

النائية  واملناطق  العامة  واملوؤ�س�سات  املدار�ش  اإىل 

اإن  وقال  الكهرباء«.  لتوليد  جديدة  اأمناط  وتطبيق 

فاتورة  خلف�ش  املهم  الربنامج  هذا  يدعم  ال�سندوق 

دينار  ماليني   8 اإىل  ت�سل  التي  امل�ساجد  كهرباء 

�سنويًا )11 مليون دوالر(.

اأكد وزير االقت�ساد االإماراتي �سلطان بن �سعيد املن�سوري اأن ال�سودان »ميلك مقومات وموارد 

لفر�ش  والرتويج  اجلهود  توحيد  �سرورة  اإىل  داعيًا  العربي«،  الغذاء  �سلة  يكون  الأن  توؤهله 

اال�ستثمار الواعدة فيه، خ�سو�سًا يف قطاع الزراعة واملنتجات وال�سناعات الغذائية. واأ�سار اإىل 

اأن »االإمارات ُتعد ال�سريك التجاري االأول لل�سودان يف الوطن العربي«. واأ�ساف اأن ال�سودان، 

املعادن  فيها  مبا  كبرية،  طبيعية  ثروات  ميلك  اخل�سبة  الزراعية  االأرا�سي  امتالكه  جانب  اإىل 

واالأحجار الكرمية، ما يفتح باب اال�ستثمار اأي�سًا يف قطاع التعدين .

وزير االقتصاد اإلماراتي:
السودان سلة الغذاء العربي

�صنافري

م�صر

تريان
�صيناء

ال�صعودية
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البيئة في شهر

عاد االأ�سطول الياباين ل�سيد احليتان من املحيط 

معظمها   ،2016 ملو�سم   حوتًا   333 حاماًل  اجلنوبي 

ا�ستمر  توقف  بعد  وذلك  احلمل،  مراحل  يف  اإناث 

عامًا واحدًا.

وكانت حمكمة العدل الدولية ق�ست عام 2014 باأن 

توقف اليابان �سيد احليتان يف املحيط اجلنوبي. 

واأكل  احليتان  �سيد  باأن  تتم�سك  اليابان  لكن 

حلومها جزء مهم من ثقافتها الغذائية، وتزعم منذ 

اأنواع احليتان غري معر�ش  اأن معظم  فرتة طويلة 

»�سيد  ت�سميه  ما   1987 عام  بداأت  وهي  للخطر. 

احليتان الأغرا�ش البحث العلمي«، بعد عام واحد 

من �سريان حظر دويل على �سيد احليتان.

333 حوتاً 
حصيلة أسطول 

الصيد الياباني
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البيئة في شهر

حدائق كيو: 391 ألف 
نوع نباتي ُخمسها مهدد

اأنواع  خم�سة  كل  من  نوع  يتعر�ش 

االنقرا�ش  خلطر  العامل  يف  نباتية 

موائلها،  تقّو�ش  تهديدات  ب�سبب 

وقطع  الزراعية  االأرا�سي  تو�سع  مثل 

وفق  املناخ،  وتغري  الغابات  اأ�سجار 

درا�سة عاملية للحياة النباتية اأجرتها 

حدائق كيو امللكية يف بريطانيا.

 80 كتبها  التي  الدرا�سة  اأح�ست 

النباتات  من  نوع  األــف   391 خبريًا 

ال�سحلبيات  من  للعلم،  املعروفة 

اإىل  ال�سغر  البالغة  )االأوركيديا( 

اأ�سجار ال�سيكويا العمالقة، با�ستثناء 

اأح�ست  كما  واالأ�سنات.  الطحالب 

موثقة  ا�ستعماالت  ذات  نوع  األف   31

زال  وما  بناء.  ومواد  وغذاء  كاأدوية 

نوع   2000 نحو  يكت�سفون  العلماء 

جديد �سنويًا.

ة جديدة على 
ّ
ال�سورة: �سجرية بقولية ع�ساري

العلم مت اكت�سافها عام 2015 يف غرب ناميبيا

طوكيو تزرع سطوح 
المباني لتخفيض الحرارة
لت�سجيع  خطـة  طوكيو  بلدية  اأقرت 

زراعة النباتات واالأ�سجار على �سطوح 

املتزايد  االرتفاع  ملواجهة  املباين 

اليابانية،  العا�سمة  يف  للحرارة 

اخل�سراء  امل�ساحات  زيادة  اأن  باعتبار 

عرب  مبروره  احلار  الهواء  �سيلطف 

ودعا  املزروعة.  اأو  الرطبة  امل�ساحات 

التنفيذ  مرحلة  دخل  الذي  القرار، 

املباين  اأ�سحاب  )اأبريل(،  ني�سان  يف 

بحيث  �سطوحها  اإعداد  اإىل  اجلديدة 

ميكن زراعتها.

اجلوية  االأر�ساد  هيئة  وكانت 

معدل  ازدياد  اإىل  اأ�سـارت  اليابانيـة 

مبقدار  طوكيو  يف  احلـرارة  درجات 

ثالث درجات مئوية يف ال�سنوات املئة 

بكثري  يزيـد  االرتفـاع  وهذا  املا�سية، 

يابانية  مدن  يف  امل�سجل  املعدل  عن 

اأخرى حيث مل يرتفع اأكر من درجة 

واحدة. 

الصين تستخدم 
خطاً مالحياً ظهر في 

المنطقة القطبية 
بسبب ذوبان الجليد

ال�سفن  ال�سينية  احلكومة  �سجعت 

التي ترفع علم ال�سني على اأن ت�سلك 

البالد  غرب  �سمال  يف  بحريًا  ممرًا 

وهو  ال�سمايل،  القطبي  املحيط  عرب 

االحتبا�ش  ب�سبب  ن�ساأ  بحري  طريق 

القطبي،  اجلليد  وذوبان  احلراري 

بني  العبور  وقت  الخت�سار  وذلك 

املحيطني االأطل�سي والهادئ.

اأن�سطتها  ال�سني  كثفت  وقد 

ال�سمالية،  القطبية  املنطقة  يف 

جهات  كربيات  من  واأ�سبحت 

يف  التعدين  �سناعة  يف  اال�ستثمار 

اتفاقية  واأبرمت  غرينالند،  جزيرة 

وكان  اأي�سلندا.  مع  احلرة  للتجارة 

 2013 عام  وافق  القطبي«  »املجل�ش 

النا�سئتني  القوتني  ان�سمام  على 

ال�سني والهند اإليه ب�سفة مراقب.

دورّية حمام لقياس 
التلّوث  في هواء لندن

»دورية«  لندن  �سماء  يف  اأطلقت 

مبج�سات  جمّهزة  حمائم   10 من 

العا�سمة  يف  الهواء  نوعية  ملراقبة 

»جي  بجهاز  وجّهزت  الربيطانية. 

اجلغرافية  املواقع  لتحديد  اأ�ش«  بي 

م�ستويات  تقي�ش  منمنمة  وجم�سات 

االأوزون وثاين اأوك�سيد النيتـروجني. 

و�سكلت هذه الطيور ما �سمي »دورية 

متابعتها  وميكن  الطائرة«.  احلمام 

عرب موقع اإلكرتوين خا�ش. 

الرتويج  اإىل  التجربة  هذه  وتهدف 

»خمتربات  ل�سركـة  اأو�سع  ملبادرة 

تطبيقًا  �سممت  التي  النا�سئة،  بلوم« 

 300 يف  التلوث  حول  بيانات  يوفر 

�سكان  من  مئة  فيها  و�سارك  مدينة. 

تطبيق  خالل  من  متكنوا  الذين  لندن 

متابعة  من  الذكيـة  هواتفهم  عرب 

التي  االأمـاكن  يف  الهواء  نوعية 

يتواجدون فيها. 
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سولهايم مديراً تنفيذياً لـ»يونيب« 
وإسبينوزا ألمانة اتفاقية المناخ؟

مون  كي  بــان  املتحدة  االأمم  عــام  ــني  اأم اختار 

تنفيذيًا  مديرًا  لتعيينه  �سولهامي  اإريك  الرنوجي 

)يونيب(.  للبيئة  املتحدة  االأمم  لربنامج  جديدًا 

وذلك بعد الت�ساور مع روؤ�ساء املجموعات االإقليمية 

للدول االأع�ساء.

امل�ساعدات  جلنة   2013 منذ  �سولهامي  ويــراأ�ــش 

االإمنائية يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

)OECD(. وهو اأي�سًا مبعوث »يونيب« اخلا�ش 

للبيئة  وزيرًا  وكان  والكوارث.  والنزاعات  للبيئة 

 ،2012 اإىل   2007 من  الرنوج  يف  الدولية  والتنمية 

 .2007 اإىل   2005 من  الدولية  للتنمية  ووزيــرًا 

الذي  �ستايرن  اأخيم  تعيينه،  عند  يخلف،  و�سوف 

�سنوات،  اأربع  منهما  كل  لواليتني،  املن�سب  �سغل 

اإ�سافيتني حتى حزيران  ثم مددت واليته �سنتني 

)يونيو( 2016.

وزيرة  اإ�سبينوزا،  باتري�سيا  مون  كي  بان  واختار 

ــني  االأم ملن�سب  ال�سابقة،  املك�سيك  خارجية 

التنفيذي التفاقية االأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ 

يف  املك�سيك  �سفرية  حاليًا  وهي   .)UNFCCC(

املناخ.  مفاو�سات  يف  مهمًا  دورًا  اأدت  وقد  اأملانيا، 

الكو�ستاريكية  تعيينها،  عند  تخلف،  و�سوف 

كـري�ستيانا  فيغريي�ش.

20 بليون دوالر تسوية التسرب 
النفطي في خليج المكسيك 

نيواأورلينز  واليــة  يف  ـــادي  احت قا�ش  ــدر  ــس اأ�

االأمريكية املوافقة النهائية على ت�سوية تقدر بنحو 

20 بليون دوالر، تتعلق بالت�سرب النفطي البحري 

ت�سببت  الذي  املتحدة،  الواليات  تاريخ  يف  االأ�سواأ 

به �سركة »بريت�ش برتوليوم« عام 2010 يف خليج 

البحرية  املن�سة  انفجار  اأ�سفر  بعدما  املك�سيك، 

مليون   600 نحو  وت�سرب  عاماًل   11 مقتل  عن 

يف  بيئية  ت�سوية  اأ�سخم  وهي  النفط.  من  ليرت 

على  مدنية  ت�سوية  واأكرب  املتحدة  الواليات  تاريخ 

ال�سرر  وتغطية  مدنية  غرامات  ت�سمل  االإطالق، 

اخلم�ش.  اخلليج  واليات  من  ومطالبات  البيئي 

و�سوف تدفع خالل 16 �سنة.

الت�سرب  تكاليف  قدرت  برتوليوم  بريت�ش  وكانت 

باأكر من 53 بليون دوالر.

الطائرة الشمسية تستأنف رحلتها حول العالم

الرحلة من اليابان

اإىل هاواي كانت اأطول 

فرتة لرحلة منفردة

يف تاريخ املالحة اجلوية

كاليلوا، هاواي:

توقفت رحلة الطائرة منذ  متوز )يوليو( 2015 

بعد اإ�سابة بطارياتها باأعطال خالل رحلتها 

من اليابان اإىل هاواي
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املحيط الهادئ

رحلتها   »2 اإمبال�ض  »�صولر  الطائرة  تتابع 

حول العامل على الطاقة ال�صم�صية، باجتياز 

الوليات املتحدة من غربها اإىل �صرقها و�صوًل 

كاليفورنيا  اإىل  و�صلت  وكانت  نيويورك.  اإىل 

اآتية من هاواي، يف  )اأبريل(  يوم 24 ني�صان 

رحلتها،  من  الأخطر  التا�صعة  املرحلة  ختام 

اخلايل  الهادئ  املحيط  خللها  اجتازت  التي 

الإ�صطراري.  للهبوط  ال�صاحلة  الأماكن  من 

 300 قرابة  اجلزيرة  يف  اأم�صت  بعدما  وذلك 

بطارياتها  اأ�صابت  ــرار  اأ�ــص لإ�ــصــلح  يــوم 

اإىل  اليابان  من  رحلتها  خــلل  ال�صم�صية 

الثامنة من رحلتها حول  املرحلة  هاواي، يف 

مل�صادر  الــرويــج  بهدف  ــود  وق بــل  الــعــامل 

الطاقة النظيفة.

تعمل  جتريبية  طائرة   »2 اإمبال�ض  و»�صولر 

�صم�صية  خلية  األف   17 ت�صحنها  ببطاريات 

واحــد،  ملقعد  تت�صع  وهــي  جناحيها.  على 

برتران  ال�صوي�صريان  الطياران  ويتناوب 

بيكار واأندريه بور�صربغ على قيادتها. وبعد 

اإىل  الأطل�صي  املحيط  تعرب  �صوف  نيويورك 

اأوروبا اأو �صمال اأفريقيا، ثم تتوجه اإىل اأبوظبي 

حيث اأقلعت يف بداية رحلتها حول العامل.

يوم البيئة العاملي يف ضيافة أنغوال
�صد  حا�صمة  اإجــراءات  اتخاذ  اأنغول  اأعلنت 

امل�صروع بالعاج، و�صبط تهريب  الجتار غري 

احلـــدود،  عــرب  الــربيــة  ــاء  ــي الأح منتجات 

متهيداً  العاج  ملخزونات  دقيق  جرد  واإجراء 

لتدمريها. وتعهدت باإغلق اأحد اأكرب اأ�صواق 

العاج يف العامل يف عا�صمتها لواندا.

اتخذته  الذي  اجلديد  ال�صارم  املوقف  وياأتي 

الأفريقية،  القارة  جنوب  يف  الواقعة  اأنغول، 

متهيداً للقيام بدور امل�صيف لحتفالت يوم 

)يونيو( 2016،  5 حزيران  العاملي يف  البيئة 

ال�صنة مكافحة الجتار غري  ومو�صوعه هذه 

امل�صروع بالأحياء الربية.

يف  قتلها  مت  التي  الفيلة  عدد  تخطى  وقد 

اأفريقيا 20 األف فيل �صنويًا من اإجمايل العدد 

الذي يقدر بني 420 و650 األفًا. ولكن بالنظر 

اإىل تقارير ت�صري اإىل اأن 100 األف فيل مت قتلها 

خلل ثلث �صنوات بني 2010 و2012، فاإن 

اأعداد الفيلة الآن قد تكون اأقل.
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حمطة »نور1«  للطاقة 

ال�سم�سية يف  ورزازات،

يف �سورة جوية التقطت

يوم بدء ت�سغيلها يف

4 �سباط )فرباير( 2016    )اأ ف ب(

قوة شمسية عظمى
املغرب
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ينفذ املغرب برنامجًا يعتبر األكثر طموحًا يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

إذ يستهدف إنتاج 42 يف املئة من مزيجه الطاقوي اإلجمالي، أي 6000 ميغاواط، 

مثالثة من مصادر شمسية وريحية وكهرمائية بحلول سنة 2020، وصوالً إلى 52 يف 

املئة سنة 2030. وربما استطاع تصدير الفائض إلى أوروبا. كما تهدف خطة كفاءة 

الطاقة إلى االقتصاد بنسبة 12 يف املئة من إجمالي االستهالك بحلول 2020، 

وبنسبة 15 يف املئة بحلول 2030

عبدالحكيم الروي�ضي وعماد فرحات  

يف   60 نحو  لي�شكل  املغرب  مدن  �شكان  عدد  ارتفع 

املئة من جمموع �شكان البالد. وتعد الدار البي�شاء 

يف  الغو�س  بعد  ال�شكان  عدد  حيث  من  اأفريقية  مدينة  ثالث 

نيجرييا والقاهرة يف م�شر، اإذ يقطنها نحو 6 ماليني ن�شمة، 

وهذه   .1990 عام  ن�شمة  األف   20 يتعدى  ال  العدد  كان  بعدما 

اال�شتهالك  ثلث  بنحو  ت�شتاأثر  للبالد  االقت�شادية  العا�شمة 

الوطني من الكهرباء.

باليني   10 الطاقة  على  احلكومي  االإنفاق  فاتورة  وتفوق 

اأفريقيا  �شمال  يف  الوحيد  البلد  هو  فاملغـرب  �شنويًا.  دوالر 

الذي ال ميلك موارد نفطية متاحة، وهو اأكرب م�شتورد للطاقة 

الطاقوية  احتياجاته  من  املئة  يف   96 ياأتي  حيث  املنطقة،  يف 

يف   8 تقارب  بن�شبة  الطاقة  على  الطلب  وينمو  اخلـارج.  من 

املئة �شنويًا.

بني  يربط  ا�شرتاتيجيًا  جغرافيًا  موقعًا  املغرب  يحتل 

باإ�شبانيا  مرتبطة  كهرباء  �شبكة  ولديه  واأوروبــا،  اأفريقيا 

مناطق  يف  الغاز  من  �شغرية  كميات  ميتلك  وهو  واجلزائر. 

بني العا�شمة الرباط ومكنا�س. ولديه اأي�شًا احتياطات كبرية 

من ال�شخر الزيتي، وقد وقع اتفاقات �شراكة مع �شركات طاقة 

عمليات  غياب  يف  ولكن  ا�شتغاللها.  جدوى  الختبار  عاملية 

�شناعية تنتج النفط والغاز من هذا امل�شدر غري التقليدي من 

دون تفريط يف املياه وال�شحة البيئية، قرر املغرب التحول اإىل 

تنفيذ ا�شرتاتيجيات لتعزيز الطاقة املتجددة.

للطاقة  الوطنية  اخلطة  املغرب  اأطلق   ،2008 العام  يف 

يعترب  برناجمًا  حاليًا  ينفذ  وهو  الطاقة.  وكفاءة  املتجددة 

االأكرث طموحًا يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، اإذ 

االإجمايل،  الطاقوي  مزيجـه  من  املئة  يف   42 اإنتاج  ي�شتهدف 

وريحية  �شم�شية  م�شادر  من  مثالثة  ميغاواط،   6000 اأي 

�شنة  املئة  يف   52 اإىل  و�شواًل   ،2020 �شنة  بحلول  وكهرمائية 

كما  ــا.  اأوروب اإىل  الفائ�س  ت�شـدير  ا�شتطـاع  ورمبـا   .2030

املئة  يف   12 بن�شبة  االقت�شاد  اإىل  الطاقـة  كفاءة  خطة  تهدف 

املئة  يف   15 وبن�شبة   ،2020 بحلول  اال�شتهالك  اإجمايل  من 

بحلول 2030.

نصف مليون مرآة تالحق الشمس
الكهرباء  من  ميغاواط   2000 اإنــتــاج  اإىل  املغرب  ي�شعى 

امل�شتغلة.  غري  �شحاريه  با�شتخدام   2020 �شنة  ال�شم�شية 

احلايل.  الوطني  االإنتاج  من  املئة  يف   18 تعادل  القدرة  وهذه 

وزارة  وفق  ال�شم�شية،  للطاقة  املغربي  امل�شروع  مزايا  ومن 

مليون   2.5 اقت�شاد  من  البالد  �شيمكن  اأنه  واملعادن،  الطاقة 

طن �شنويًا من املحروقات وجتنب انبعاث 3.7 مليون طن من 

اأ�شعة  ا�شتغالل  و�شيوؤدي  ال�شنة.  يف  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

ال�شم�س الوفرية يف توليد الطاقة اإىل جتنب تقلبات تكاليف 

اإىل  اخل�شراء  الطاقة  ت�شدير  اإمكانية  واإتاحة  اال�شترياد، 

البلدان املجاورة.

اأن  احليطي  حكيمة  املغرب  يف  البيئة  ــرة  وزي ــرى  وت

يكـون  قد  القـرن  هذا  املنطقة  على  ال�شم�شية  الطاقة  اأثــر 

ل�شحيفـة  قـالت  وهي  املا�شي.  يف  النفط  اإنتـاج  الأثر  مماثاًل 

للنفط،  منتجـًا  بلدًا  ل�شنـا  »نحن  الربيطانية:  »غارديان« 

ون�شتورد 96 يف املئة من طاقتنـا، ولذلك عواقب كبرية على 

االأحفوري  الوقود  دعم  اأي�شًا  اعتدنا  وقد  العامـة.  املوازنة 

الطاقـة  اإمكانات  على  اطلعنا  عندما  لذلك  كبرية،  بكلفة 

ال�شم�شية، فكرنا: مل ال؟«

بوابة الصحراء
مدينة ورزازات، على طرف 

ال�ضحراء املغربية، مق�ضد 

لت�ضوير اأفالم �ضينمائية 

عاملية. وقد ا�ضت�ضافت 

اأحداث اأفالم �ضهرية 

مثل »لورن�س العرب« 

و»املومياء« و»اأ�ضواء النهار 

احلية« و»لعبة العرو�س«. 

هذه املدينة التجارية التي 

تلقب »بوابة ال�ضحراء« 

ع  هي الآن مركز ملجمَّ

�ضم�ضي �ضخم �ضي�ضم اأربع 

حمطات كربى مرتابطة 

لإنتاج الكهرباء من الطاقة 

ال�ضم�ضية. وعند اإجنازها 

�ضوف حتتل م�ضاحة توازي 

العا�ضمة الرباط، وتولد 580 

ميغاواط من الكهرباء.
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خم�شة  اإجناز  ال�شم�شية  للطاقة  املغربي  امل�شروع  ي�شمل 

جمّمعات الإنتاج الكهرباء، يف ورزازات وعني بني مطهر وفم 

الواد وبوجدور و�شبخة الطاح، بكلفة 9 باليني دوالر.

 »1 »نور  حمطـة  ت�شغيـل  بداأ   2016 )فرباير(  �شباط  يف 

اأحادي  مبوّلد  نوعها  من  االأكرب  املركزة،  ال�شم�شية  للطاقة 

ال�شحراء  حافة  على  ورزازات  مدينة  �شواحي  يف  العامل،  يف 

البالد  بها  تنعم  �شم�س  اأ�شعة  حتت  املغرب،  و�شط  الكربى 

الأكرث من 300 يوم يف ال�شنة.

املغربي  العاهل  تراأ�شه  الذي  املحطة  افتتاح  حفل  وخالل 

جمل�س  رئي�س  البكوري،  م�شطفى  قال  ال�شاد�س،  حممد 

جمّمع  اإن  )مازن(،  ال�شم�شية  للطاقة  املغربية  الوكالة  اإدارة 

 580 الإنتاج  اأخــرى  حمطات  ثالث  �شي�شم  ورزازات«  »نور 

 »1 »نور  حمطة  تنتج  بحيث  النظيفة،  الطاقة  من  ميغاواط 

ميغاواط،   200 نحو   »2 و»نور  ميغاواط،   160 الت�شغيل  قيد 

ميغاواط.   70 نحو   »4 و»نور  ميغاواط،   150 نحو   »3 و»نور 

�شي�شبح    ،2018 �شنة  رمبا  بالكامل،  الت�شغيل  يتم  وعندما 

ال�شم�شية  الطاقة  الإنتاج  موقع  اأكرب  ورزازات«  »نور  جممع 

تكفي  كهرباء  وينتج  العامل،  يف  التكنولوجيا  املتعددة 

احتياجات 1.1 مليون مغربي.

انطلقت اأ�شغال بناء املجّمع عام 2013، وتتجاوز كلفته 2.5 

بليون دوالر، ح�شل عليها املغرب كقرو�س من البنك الدويل 

اال�شتثمار  ل�شناديق  التابع  النظيفة  التكنولوجيا  و�شندوق 

وموؤ�ش�شات  للتنمية  االأفريقي  والبنك  املناخية  االأن�شطة  يف 

بني  ب�شراكة  وت�شغيله  املجمع  بناء  ويجري  اأوروبية.  متويل 

مل�شاريع  الدولية  بال�شركة  ممثاًل  اخلا�س  والقطاع  الدولة 

الطاقة واملياه »اأكوا باور اإنرتنا�شونال« ال�شعودية.

على  �شخ�س،  األفي  نحو   »1 »نور  وجتهيز  بناء  على  عمل 

املحطة  هذه  يف  وينت�شر  مربع.  مرت  ماليني   5 نحو  م�شاحة 

ن�شف مليون من االألواح الزجاجية املقّو�شة العاك�شة، بارتفاع 

12 مرتًا، تنتظم يف 800 �شف طويل متواز، وتتحرك ب�شكل 

بطيء ومتناغم يف حركة �شبيهة بحركة زهور دوار ال�شم�س، 

فتالحق اأ�شعة ال�شم�س وتلتقطها وحتولها اإىل طاقة نظيفة.

ما  اإذا  املركزة،  ال�شم�شية  الطاقة  تكنولوجيا  وتنطوي 

نظرًا  هائلة  اإمكانات  على  احلرارية،  الطاقة  بتخزين  اقرتنت 

مل  اإذا  حتى  عليها  االعتماد  ميكن  طاقة  توفري  على  لقدرتها 

تظهر ال�شم�س. وهنا طريقة عملها: تقوم مئات املرايا برتكيز 

الإنتاج  ُي�شتخدم  حراري  نقل  �شائل  لت�شخني  ال�شم�س  اأ�شعة 

بخار يحرك التوربينات التي تولد الكهرباء. وميكن ا�شتخدام 

خزانات  يف  من�شهرة  اأمــالح  لت�شخني  اأي�شًا  ال�شائل  هذا 

يكفي  ما  ب�شخونتها  حمتفظة  االأمالح  هذه  وتظل  �شخمة، 

لتوليد البخار حتى بعد غروب ال�شم�س.

كهرباء للعالم  من شمس الصحارى

اإمكانية توليد الطاقة ال�شم�شية من ال�شحراء معروفة منذ عقود. وبعد اأيام من كارثة 

اأن  كني�س  غريهارد  االأملاين  اجلزيئات  عامل  احت�شب   ،1986 عام  النووية  ت�شرنوبيل 

الب�شرية  احتياجات  لتلبية  كافية  طاقة  قليلة  �شاعات  خالل  ت�شتقبل  العامل  �شحارى 

من الكهرباء ملدة �شنة كاملة. لكن التحدي كان احتجاز هذه الطاقة ونقلها اإىل املراكز 

ال�شكنية حيث هي مطلوبة.

ومع انخفا�س كلفة الطاقة ال�شم�شية اإىل اأ�شعار مناف�شة لطاقة الوقود االأحفوري، تفيد 

قد   2050 �شنة  عامليًا  الكهرباء  توليد  من  املئة  يف   11 اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  تقديرات 

ياأتي من الطاقة ال�شم�شية املركزة.

حمطة طرفاية لطاقة الرياح

تغذي �سبكة الكهرباء

بـ300 ميغاواط. وهي واحدة 

من جمموعة مزارع رياح

تن�ساأ يف املغرب بقدرة اإجمالية

ت�سل اإىل 2000 ميغاواط
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املقرر   »3 و»نــور   »2 »نــور  املحطتني  اإن  تقنيون  يقول 

ت�شل  مدة  الطاقـة  تخزنان  �شوف   2017 �شنة  افتتاحهما 

مدى  على  �شم�شية  لطاقة  اآفاقًا  يفتح  ما  �شاعات،  ثماين  اإىل 

وتبقى  وجوارها.  االأفريقية  ال�شحراء  يف  يوميًا  �شاعة   24

�شادرات الطاقة �شمااًل عرب البحر املتو�شط هدفًا رئي�شيًا، على 

اأملانية  خطة  وهو   ،2013 عام   Desertec م�شروع  انهيار  رغم 

الطاقة  من  ــا  اأوروب كهربـاء  من  املئة  يف   15 على  للح�شول 

بحلول  االأفريقيـة  ال�شحـراء  �شمـال  يف  املنتجـة  ال�شم�شية 

�شنـة 2050.

اإيجابي  وقع  ال�شم�شي  ورزازات«  »نور  ملجّمع  و�شيكون 

على تطوير برامج لرفع القدرات والتخ�ش�س التقني والبحث 

ال�شم�شية،  بالطاقة  البحر  مياه  حتلية  واإمكانية  والتطوير، 

ال�شم�شية.  املحطات  ولوازم  الأجهزة  مغربية  �شناعة  وتاأهيل 

ورئي�س  املتجددة  بالطاقة  خبري  وهو  زاز،  يو�شف  ويقول 

مبقدور  »االآن  واالبتكار:  للتكنولوجيا  املتو�شطي  الف�شاء 

خمتلف  يف  جيد  تاأهيل  من  اال�شتفادة  املغاربة  الطلبة 

من  العديد  امل�شروع  و�شيوفر  املتجددة.  الطاقة  تخ�ش�شات 

ال�شيانة  يف  �شيعملون  الذين  املنطقة  ل�شكان  العمل  فر�س 

وخمتلف مراحل االإنتاج«.

ريادة أفريقية يف مزارع الرياح 
عـام  املغرب  يف  املتكامـل  الرياح  طاقـة  م�شروع  اطـالق  مت 

يهدف  وهو  دوالر.  باليني   3.7 بنحو  قدر  با�شتثمـار   ،2010

اإىل رفع قدرة طاقة الرياح املركبة اإىل 2000 ميغـاواط بحلول 

�شنة 2020.

دخلت مزرعة الرياح يف طرفاية مرحلة العمل يف كانون 

القارة  يف  نوعها  من  االأوىل  وهي   .2014 )دي�شمرب(  االأول 

 300 بنحو  الوطنية  ال�شبكة  تغذية  على  وتعمل  االأفريقية، 

»ناريفا«  �شركتا  تولت  وقد  الكهربائية.  الطاقة  من  ميغاواط 

احلكومية و»جي دي اإف �شويز« الفرن�شية بناءها منذ العام 

حجم  وو�شل  للطاقة«.  »طرفاية  �شركة  خالل  من   2012

التي  واملنطقة  دوالر.  مليون   569 اإىل  امل�شروع  ا�شتثمارات 

اجلنوب،  يف  طرفاية  مدينة  قرب  املحطة،  لت�شييد  اختريت 

يف  اأمتار  و9   7 بني  �شرعتها  تــرتاوح  رياح  لهبوب  معر�شة 

العامل،  من  اأخــرى  مناطق  يف  نــادرة  �شرعة  وهي  الثانية، 

مدار  على  طويلة  ل�شاعات  الكهرباء  توليد  ا�شتمرار  وتتيح 

ال�شنة. اأما الطاقة التي تنتجها املحطة فهي ح�شرية للمكتب 

الوطني للماء والكهرباء، مبوجب عقد مع احلكومة املغربية 

ملدة 20 �شنة، يتم بعدها ت�شليم املحطة اإىل املكتب الوطني.

وكجزء من امل�شروع املغربي لطاقة الرياح، �شيجري العمل 

حاليًا على بناء خم�س حمطات ريحية بقدرة اإنتاجية اإجمالية 

تبلغ 850 ميغاواط، بعدما فازت �شركة »ناريفا« بعقد قيمته 

1.22 بليون دوالر لبنائها. فتقام حمطة بقدرة 150 ميغاواط 

يف مدينة ميدلت و�شط البالد، واأخرى بقدرة 100 ميغاواط 

يف  ميغاواط   200 بقدرة  وحمطة  ال�شمال،  يف  طنجة  يف 

يف  ميغاواط   100 بقدرة  وحمطة  الو�شط،  يف  ال�شويرة 

 300 بقدرة  طرفاية  حمطة  اإىل  اإ�شافة  اجلنوب،  يف  بوجدور 

ميغاواط يف اجلنوب. وميول امل�شروع مقر�شون دوليون مثل 

واإعادة  للتنمية  االأوروبي  والبنك  لال�شتثمار  االأوروبي  البنك 

البناء وجمموعة KFW امل�شرفية االأملانية.

 2000 عام  املغرب  يف  �شيدت  ريــاح  حمطة  اأول  وكانت 

بذلت احلكومة املغربية جهوداً كبرية خالل ال�ضنوات الأخرية لتقوية الإطار القانوين 

والتنظيمي لتطوير الطاقات املتجددة. ومن الإ�ضالحات القانونية يف هذا املجال:

امل�ضاريع،  لإر�ضاء  تناف�ضية  عطاءات  با�ضتدراج  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  اإل��زام   ●

يف  ترغب  التي  البلديات  على  مثاًل  ينطبق  وهو   .2006 عام  مر�ضوم  مبوجب 

التعاقد مع مزارع رياح اأو مع م�ضادر اأخرى للطاقة املتجددة.

رفع �ضقف التوليد الذاتي للمواقع ال�ضناعية من 10 ميغاواط اإىل 50 ميغاواط،   ●

اإنتاج  الوطني للكهرباء يتوىل كل  املكتب  مبوجب قانون عام 2008، بعدما كان 

يتعدى 10 ميغاواط.

قانون جديد لتعزيز تطوير الطاقة املتجددة وتوفري اإطار للمطورين وامل�ضتثمرين،   ●

ل يفر�س حداً على القدرة املركبة لكل م�ضروع اأو لكل نوع من الطاقة، ويوفر اإطاراً 

قانونيًا لت�ضدير الطاقة النظيفة.

.)ADEREE( اإن�ضاء الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية  ●

اإن�ضاء الوكالة املغربية للطاقة ال�ضم�ضية )مازن(، وهي جتمع بني القطاعني العام   ●

واخلا�س، ومهمتها تنفيذ اخلطة ال�ضم�ضية املغربية وتعزيز الطاقة ال�ضم�ضية.

اإن�ضاء معهد اأبحاث الطاقة ال�ضم�ضية والطاقات املتجددة عام 2009.   ●

تاأ�ضي�س جمعية ال�ضتثمار يف الطاقة )SIE( عام 2010 وفق اخلطوط الإر�ضادية   ●

ل�ضرتاتيجية الطاقة الوطنية التي تهدف اإىل تنويع املوارد وتعزيز الطاقة املتجددة 

وكفاءة الطاقة.

سياسات داعمة وإطار تنظيمي

ُيبنى يف املغرب م�شنع ل�شفـرات توربينـات الرياح قرب مدينة طنجة، مبوجب اتفاق 

يورو،  مليون   100 نحو  اال�شتثمار  كلفة  وتبلغ  االأملانية.  »�شيمن�س«  جمموعة  مع 

و�شينتج امل�شنع 700 �شفرة يف ال�شنة، اأي ما يتيح توليد 1000 ميغاواط من الكهرباء. 

و�شيمتد على م�شاحة نحو 38 األف مرت مربع، ويبعد 35 كيلومرتًا عن ميناء طنجة على 

البحر املتو�شط. و�شوف يبداأ االإنتاج �شنة 2017، ويزود اأ�شواق �شمال اأفريقيا وال�شرق 

االأو�شط واأوروبا مبعدات الطاقة الريحية. و�شيخلق نحو 1200 وظيفة.

جنوب  طرفاية  يف  الرياح  طاقة  حمطة  اإن�شاء  يف  �شاهمت  »�شيمن�س«  �شركة  وكانت 

املغرب بقدرة 300 ميغاواط، وحمطة »حومة« بقدرة 50 ميغاواط.

مصنع مغربي لشفرات توربينات الرياح
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موضوع الغالف

لكن ثمة جداًل حول هذه امل�شاألة نظرًا لالأخطار املحتملة. 

االأرخ�س  هي  النووي  املفاعل  عن  الناجتة  الطاقة  اأن  �شحيح 

حدث  مـا  اإذا  جـدًا  باهظـة  ت�شبح  اأنها  اإال  الكلفة،  حيث  من 

عن  الناجتة  النفايات  من  التخل�س  اأن  كما  حادث.  اأو  خطاأ  

الطاقة النووية م�شاألة معقدة. 

املغرب ما�س بحما�شـة الإنتـاج  ن�شف طاقته من م�شادر 

متجددة، �شم�شًا ورياحًا وماء. ولدى افتتاح حمطة »نور 1« 

�شنع  املغرب  اأن  الدويل  البنك  اعترب  ورزازات،  يف  ال�شم�شية 

جمال  يف  عظمى  كقوة  اخلريطة  على  »واأ�شبـح  التاريخ 

موؤمتر  ال�شت�شافة  املغرب  ي�شتعد  واإذ  ال�شم�شية«.  الطاقة 

الثاين  ت�شرين  يف   )COP22( املناخ  لتغري  املتحدة  االأمم 

دويل  كنموذج  العامل  اأنظـار  اإليه  تتجه   ،2016 )نوفمرب( 

تغري  التي  االنبعاثات  من  احلد  يف  باالأفعال،  االأقوال  لتنفيذ 

■ مناخ االأر�س با�شتخدام الطاقات النظيفة. 

مـراك�س  مدينـة  يف  املنـارة  حدائق  اختيـار  مت 

االأمم  اتفاقية  يف  االأطــراف  ملوؤمتر  �شعارًا  املغربية 

الذي   )COP22( املناخ  لتغري  االإطارية  املتحدة 

يف  )نوفمرب(  الثاين  ت�شرين   18 اإىل   7 من  �شيعقد 

مراك�س.

وت�شم حدائق املنارة بقايا منظومة هيدروليكية 

قدمية يعود تاريخها اإىل اأكرث من 700 �شنة. واختري 

يزينها  دائرة  قلب  يف  ليكون  ال�شهري  املنارة  مبنى 

»الزليج املغربي«. ومت ت�شميم الف�شيف�شاء بطريقة 

كم�شدر  املغرب  ي�شتغلها  التي  ال�شم�س  اإىل  ترمز 

»نور  املركزة  ال�شم�شية  الطاقة  جممع  يف  للطاقة 

ورزازات«، الذي هو االأكرب من نوعه يف العامل.

املوؤمتر،  ل�شعار  األوان  اأربعة  املنظمون  ا�شتخدم 

من  م�شتوحاة  واالأ�شفر،  واالأحمر  واالأخ�شر  االأزرق 

العنا�شر البيئية االأ�شا�شية االأربعة، اأي املاء والرتبة 

هي  »هذه  املنظمة:  اللجنة  وقالت  والنار.  والهواء 

االألوان املفعمة باحلياة والدافئة التي جت�شد الهوية 

.»COP22  املغربية واالأفريقية ملوؤمتر

أكواباور السعودية يف املغرب

 30 بعد  على  رياح  مزرعة  م�ضروع  حاليًا  ال�ضعودية  »اأك��واب��اور«  �ضركة  تنفذ 

كيلومرتاً من مدينة طنجة بقدرة 100 ميغاواط، با�ضتثمار اإجمايل قدره نحو 180 

ورزازات  يف   »3 و»نور  »نور2«  ال�ضم�ضيني  امل�ضروعني  اإىل  اإ�ضافة  دولر،  مليون 

اللذين �ضينتجان 350 ميغاواط من الكهرباء. وهي امل�ضتثمر الرئي�ضي يف حمطة 

بقدرة   2016 )فرباير(  �ضباط  يف  ت�ضغيلها  بداأ  التي  ال�ضم�ضية  للطاقة   »1 »نور 

160 ميغاواط.

يف  وطنجة  تطوان  مدينتي  بني  الرابطة  الطريق  بجانب 

من  ميغاواط   50 الإنتاج  هواء  توربينة   84 وت�شم  ال�شمال، 

الطاقة الكهربائية.

بناء 3 سدود سنويًا 
يف املغرب حاليًا  128 �شـدًا كبريًا ونحو 100 �شد اأخرى باأحجام 

يف  الوحـدة  �شد  ويعترب  البالد.  اأنحاء  يف  موزعـة  خمتلفة 

يف  العايل  اأ�شوان  �شد  بعد  اأفريقيا  يف  �شد  اأكرب  ثاين  ال�شمال 

من  ميغاواط   240 وينتج   1996 عام  بناوؤه  اأجنز  وقد  م�شر، 

الطاقة الكهربائية.

�شنة  اأفق  يف  �شنويًا  �شدود  ثالثة  بناء  على  البالد  وتراهن 

اأن  علمًا  الكهرمائية،  الطاقة  2020 الإنتاج 2000 ميغاواط من 

تقلبات يف احلالة املائية خالل العقود االأخرية جعلت معدل 

ب�شبب  املتوقعة  القدرة  ن�شف  يتعدى  ال  املائية  الطاقة  اإنتاج 

عدم كفاية املياه لتحريك توربينات ال�شدود. وقد و�شل معدل 

)دي�شمرب(  االأول  كانون  اأواخر  املئة  يف   63 اإىل  ال�شدود  ملء 

2015 ب�شبب انحبا�س املطر يف اأول ال�شتاء.

الطاقة النووية... رخيصة وغالية 
ت�شل  ال�شنع  اأمريكي  �شغريًا  نوويًا  مفاعاًل  املغرب  ميلك 

قدرته اإىل 2 ميغاواط وي�شكل حمور اأن�شطة االأبحاث العلمية 

اإىل  تطلع  وهناك  البالد.  غرب  �شمال  املعمورة  منطقة  يف 

بعدما  الكهربائية،  الطاقة  الإنتاج  كبري  نووي  مفاعل  ت�شييد 

اأعلن خرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف �شباط )فرباير( 

املعايري  يطابق  املغربي  النووي  الت�شريعي  االإطار  اأن   2016

الدولية املعتمدة.

دّراج يعرب و�سط �سفوف الالقطات ال�سم�سية يف حمطة »نور 1« يف ورزازات



CCC Green Advert (2016) for Al-Bia Wal-Tanmia Magazine (210 x 285mm).indd   1 23/04/2016   09:55:50



اأيار/حزيران  2016 چهللا 30

أخبار  أفد
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عام  �أم��ي��ن  �صعب،  نجيب  ���ص��ارك 

و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى 

للأمم  �لعامة  �لجمعية  في  )�أف��د(، 

)�أبريل(  ني�صان   21 في  �لمتحدة 

�أه��د�ف  لتنفيذ  �لمخ�ص�صة   2016

�لتنمية �لم�صتد�مة و�لتي عقدت في 

مقر �لأمم �لمتحدة في نيويورك.

�ألقى �صعب كلمة منظمات �لمجتمع 

و�لوفود  �لدول  روؤ�صاء  �أمام  �لمدني 

�لنظر  �إل��ى  فيها  دع��ا  �لحا�صرين، 

�لم�صتركة  �لتحديات  بع�ض  ف��ي 

�صكان  منطقتنا:  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 

معدلت  �رتفاع  من  يعانون  �صباب 

�لن�صاء  لدى  �أكبر  هي  �لتي  �لبطالة 

و�صعف  متنا�صب،  غير  ب�صكل 

و�لتنموية،  �لبحثية  �ل���ق���در�ت 

و�نعد�م م�صاركة �لجمهور في �صنع 

كفاية  وع��دم  �لتنموية،  �ل��ق��ر�ر�ت 

�صنع  وقدر�ت  �لموؤ�ص�صية  �لقدر�ت 

�ل�صيا�صات. 

وقال �إن �لخطط �لتنفيذية لتحقيق 

�أن  �أهد�ف �لتنمية �لم�صتد�مة يجب 

فعالة  بم�صاركة  �أوًل  مرتبطة  تكون 

من �لقطاعات غير �لحكومية، ثانيًا 

بقدر�ت  ثالثًا  عمل،  فر�ض  بخلق 

جمع ومر�قبة علوم وبيانات محلية، 

موؤ�ص�صية  ق���در�ت  ببناء  ور�ب��ع��ًا 

�لعامة.  بال�صيا�صة  تتعلق  و�أخرى 

وقال: »�إذ� ف�صلنا في �لت�صدي لهذه 

�أهد�ف  تنفيذ  �صياق  في  �لم�صكلت 

فّوتنا  نكون  �لم�صتد�مة،  �لتنمية 

�أخرى، بل �صاهمنا في خلق  فر�صة 

حالة من �لتكالية �لد�ئمة«. 

هناك  �أن  على  بالتاأكيد  وخ��ت��م 

»حاجة ملحة لل�صتثمار في تنمية 

دمج  تعزز  �لنا�ض،  محورها  يكون 

�لحق  ذلك  في  بما  �لإن�صان،  حقوق 

�لم�صاركة  وم��ب��ادئ  �لتنمية،  في 

و�لم�صاءلة  �لحقيقية  �ل�صعبية 

في  �لتمييز،  وع���دم  و�ل�صفافية 

ق��ر�ءة  )يمكن  �لتنمية«.  �أج��ن��دة 

�لموقع  على  �لكامل  �لخطاب  ن�ض 

�للكتروني للمنتدى(.

�لحفل  في  »�أف��د«  �صعب  مّثل  كما 

�تفاق  على  للتوقيع  �ل��ت��اري��خ��ي 

بم�صاركة  �ل��م��ن��اخ  ح��ول  ب��اري�����ض 

وم�صوؤولين  دول وحكومات  روؤ�صاء 

من 175 دولة، في مقدمتها �لوليات 

دولة   18 وبينها  و�ل�صين  �لمتحدة 

عربية.

أفد يف الجمعية العامة لألمم املتحدة
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وتوقيع اتفاق املناخ

 رحيل مصطفى كمال طلبه مؤسس ديبلوماسية البيئة العاملية
والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  نعى 

اأمنائه  لمجل�س  الأول  الرئي�س  )اأف��د( 

الذي  طلبه،  كمال  م�صطفى  الدكتور 

توفي في جنيف عن 93 عامًا. 

الأم��م  برنامج  تاأ�صي�س  ف��ي  ���ص��ارك 

 ،1973 عام  )يونيب(  للبيئة  المتحدة 

حتى  التنفيذي  مدي�ره  من�صب  وتولى 

الدارة  و�صع  من  اأول  وهو   .1992 ع�ام 

عن  الدولي،  القانون  اإطار  في  البيئية 

الدولية  المعاهدات  اإط���اق  طريق 

البيئية الناظمة.

�صعب  نجيب  »اأف��د«  ع��ام  اأمين  مثل 

وقال  القاهر،  في  الماأتم  في  المنتدى 

ف��ي ن��ع��ي��ه: »م���ات م��ع��ل��م��ي. رح��ل 

عامًا   93 بعد  طلبه  كمال  م�صطفى 

هي  التي  البيئة،  لأج��ل  الن�صال  من 

مفهوم  موؤ�ص�س  غياب  مع  اليوم،  يتيمة 

ولي�س  العالمية  البيئية  الديبلوما�صية 

المتحدة  الأم��م  برنامج  موؤ�ص�س  فقط 

البيئية  المعاهدات  مهند�س  للبيئة. 

وال�صيا�صي  والعالم  الكبرى،  الدولية 

والمعلم وال�صديق، كان معنا منذ اليوم 

للبيئة  العربي  المنتدى  لنطاق  الول 

والتنمية )اأفد(، وتراأ�س مجل�س الأمناء 

التاأ�صي�صي. حررنا معًا تقارير المنتدى 

لي  وك��ان  العربية،  البيئة  و�صع  عن 

والتعلم  قيادته  تحت  العمل  �صرف 

عام  »يونيب«  اإلى  ان�صممت  حين  منه 

منذ  كثيرة  وبرامج  مهمات  وفي   ،1977

�صنفتق�د  »اأفد«  في  نحن  الوقت.  ذلك 

موؤ�ص�صًا،  ومعلمًا  ومر�صدًا  �صديق�ًا 

والعالم  العربية  المنطقة  في  والبيئيون 

والتعازي  عظيمًا.  قائدًا  �صيفتقدون 

لعائلته التي �صتفتقد اإن�صانًا نادرًا«.

وقد اأر�صل رئي�س واأع�صاء مجل�س اأمناء 

اإلى  �صخ�صية  تعزية  ر�صائل  المنتدى 

عائلة الراحل الكبير.

منذ  مذكراته  ن�صر  طلبه  الدكتور  وكان 

ثاث �صنوات في مجلة »البيئة والتنمية«.
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والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  �صارك 

للفريق  الإقليمي  الجتماع  في  )اأف��د( 

بمتابعة  المعني  الم�صتوى  الرفيع 

البيئة  لتوقعات  ال�صاد�س  التقرير 

 30 في  عقد  الذي   ،)6 )جيو  العالمية 

اللم�صات  لو�صع   2016 )مار�س(  اآذار 

الإقليمي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  الأخ���ي���رة 

اآ�صيا.  ل��غ��رب  البيئية   للتوقعات 

عام  اأمين  �صعب  نجيب  »اأف��د«  مثل 

المنتدى،  وهو ع�صو في اللجنة الدولية 

العالمي.  التقرير  على  الم�صرفة  العليا 

عن  وخبراء  ممثلون  الجتماع  ح�صر 

اإقليمية، لمراجعة  حكومات ومنظمات 

البيئي  التقييم  لتقرير  الأخيرة  الن�صخة 

الأحداث  التق�رير  ويتناول  اآ�صيا.  لغرب 

والفر�س  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ت��ط��ورات 

�صّنفها  التي  الق�صايا  �صمن  المتاحة 

لاجتماع  وفقًا  بيئية،  اأولويات  التقرير 

الأردن  في  عقد  الذي  الأول  الإقليمي 

تحديد  تم  حيث   2015 )مايو(  اأيار  في 

الأولويات البيئية لإقليم غرب اآ�صيا.

الأمم  لبرنامج  الإقليمي  الممثل  وقال 

الدكت�ور  اآ�صيا  غرب  في  للبيئة  المتحدة 

�صيكون   6 »جيو  اإن  اأبومغلي،  اإي��اد 

القطاع  فيه  �صينخرط  حيث  مختلفًا، 

البحث  ومراكز  والحكومات  الخا�س 

اأو  بطريقة  العمل  �صتثري  التي  العلمي 

باأخرى«. 

العالمية  البيئة  توقعات  تقرير  ويعتبر 

تحقيق  على  ال���دول  لم�صاعدة  اأداة 

الأبعاد  دم��ج  خ��ال  من  ال�صتدامة، 

للتنمية  الوطنية  الخطط  في  البيئية 

للموؤ�ص�صات  الدعم  وتقديم  الم�صتدامة، 

والر�صد،  البيانات  جمع  في  الوطنية 

اإج��راء  مجال  ف��ي  ال��ق��درات  وتطوير 

والإن���ذار  والتقييم  العلمية  البحوث 

من  المتاحة  الفر�س  واعتماد  المبكر، 

خال التكنولوجيا وبناء القدرات.

»أفد« يف مؤتمر الكويت أفد يف اجتماع تقرير»جيو 6« يف البحرين
للطاقات املتجددة

للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  �صارك 

و�ل��ت��ن��م��ي��ة )�أف�����د( ف��ي م��وؤت��م��ر 

�ل�صاد�ض  �ل��م��ت��ج��ددة  �ل��ط��اق��ات 

و�صمال  �لأو���ص��ط  �ل�صرق  ل��دول 

�أفريقيا )MENAREC( �لذي عقد 

ني�صان   6 �إل��ى   4 من  �لكويت  في 

)�أبريل(.

تحدث  �ف��ت��ت��اح��ي��ة،  جل�صة  ف��ي 

�لدين،  �صهاب  ع��دن��ان  �ل��دك��ت��ور 

ومدير  »�أفد«  �أمناء  مجل�ض  ع�صو 

للتقدم  �لكويت  موؤ�ص�صة  ع��ام 

�لعلمي. كما �صارك �أمين عام »�أفد« 

�بر�هيم  و�لدكتور  �صعب  نجيب 

مختلفة  جل�صات  في  عبد�لجليل 

كمتحدثين ومحاورين.

�لطاقة  �أن  ع��ل��ى  �صعب  ���ص��دد 

�لمتجددة هي �لآن عن�صر رئي�صي 

�إل��ى  م�صير�ً  �ل��ط��اق��ة،  مزيج  ف��ي 

تدريجيًا  �لتخلي  �إج����ر�ء�ت  �أن 

�لبلد�ن  ف��ي  �لأ���ص��ع��ار  دع��م  ع��ن 

�لطاقة  تعزيز  في  ت�صاهم  �لعربية 

مثاًل  و�أورد  و�لكفاءة.  �لمتجددة 

على ذلك �لميز�نية �لجريئة ل�صنة 

2016 �لتي �أقرتها �لمملكة �لعربية 

ثمنًا  و���ص��ع��ت  �إذ  �ل�����ص��ع��ودي��ة، 

تعزيز  بهدف  �لطبيعة  لخدمات 

�لكفاءة و�لحفاظ على �لمو�رد.

للعرب  »ي��م��ك��ن  ���ص��ع��ب:  وق���ال 

�ل�صم�صية  �ل��ك��ه��رب��اء  ت�صدير 

�إلى  للطاقة،  �لناقل  و�لهيدروجين 

�أن  م�صيفًا  و�لغاز«،  �لنفط  جانب 

�لطاقة  وكفاءة  �لمتجددة  �لطاقة 

تكون  �أن  يجب  �ل�صتد�مة  وخطط 

�إع��ادة  بر�مج  في  �أ�صا�صيًا  مكونًا 

�ل��ن��ز�ع��ات  مناطق  ف��ي  �لإع��م��ار 

و�لحروب.

�لمتجددة  �لطاقات  موؤتمر  وُيعقد 

�لأو���ص��ط  �ل�صرق  ل��دول  �ل�صابع 

�صنة  تون�ض  في  �أفريقيا  و�صمال 

.2018

تعيين عضو مجلس أمناء »أفد« رياض حمزة رئيسًا لجامعة البحرين

حمزة،  ريا�ض  �لدك�تور  تعيين  تم 

�أمناء  مجل�ض  في  �لموؤ�ص�ض  �لع�صو 

و�لتنمية  للبيئة  �لعربي  �لمنتدى 

�لبحرين،  لجامعة  رئي�صًا  )�أف��د(، 

و1200  ط�الب  �أل��ف   24 ت�صم  �لتي 

�أ���ص��ت��اذ، وه���ي �أك��ب��ر ج��ام��ع��ة في 

�لبحرين.

من�صب  حمزة  �لبروف�صور  �صغل 

�لأمين �لعام لمجل�ض �لتعليم �لعالي 

ح�صل  وه��و  �لبحرين.  مملكة  في 

�لكيمي�اء  في  �لدكتور�ه  درجة  على 

جامع�ة  م��ن   1984 ع��ام  �لحيوية 

�لمتحدة.  �لوليات  في  هيو�ص�تن 

�لتاأ�صي�صي  �لعمل  ف��ي  و���ص��ارك 

لجامعة �لخليج �لعربي في �لبح�رين 

منذ �لع�ام 1984، حيث �أ�ص�ض و�أد�ر 

في  �لجدي�دة  �لبر�م�ج  من  �ل�عديد 

مجالت علمية وتعليمي�ة مختلف�ة. 

�صغل منا�صب �أكاديمية وقيادية في 

�ل�صوؤون  �لجامعة، بينه�ا مدير ع�ام 

كلية  وعميد  و�لإد�ري�����ة،  �لمالية 

رئي�ض  ونائب  �لتطبيقي�ة،  �لعلوم 

�لجامعة من 1994 �إلى 2005. �أ�ص�ض 

�لتقني�ة �لحيوية  عام 1987 برنامج 

وهو  �لعربي،  �لخلي�ج  جامعة  في 

�لعالم  في  �أكاديم�ي  برنام�ج  �أول 

�لعربي يمنح درجات علمية في هذ� 

تحرير  رئا�ص�ة  تولى  �لتخ�ص�ض. 

للبح�وث  �لعربي  �لخلي�ج  »مجلة 

�لعلمي�ة«.
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عمر برمان الفائز بجائزة أفضل عمل إبداعي تربوي يف الجزائر:
»هذا بفضل الثورة البيئية التي أطلقها أفد«

الجلفة  ولية  في  الجتماعية  الخدمات  لجنة  منحت 

اإبداعي«  عمل  »اأف�صل  م�صابقة  جائزة  الجزائر  في 

الم�صرف  برمان،  عمر  لاأ�صتاذ  التربية  قطاع  في 

بوهالي  ال�صهيد  مدر�صة  في  الأخ�صر  النادي  على 

»كيف  كتابه  عن  وذل��ك  البطمة.  في�س   � زي��ان 

ي�صتند  ال��ذي  مدر�صيًا«  بيئيًا  م�صروعًا  توؤ�ص�س 

العربي  للمنتدى  المدر�صة«  في  »البيئة  دليل  اإلى 

النادي  فوز  ق�صة  فيه  ويروي  )اأفد(،  والتنمية  للبيئة 

�صفحة  بتاأ�صي�س  العربية  للمدار�س  »اأفد«  م�صابقة  في  الأولى  بالجائزة  الأخ�صر 

بيئية للمدر�صة على الفي�صبوك.

واأن�صطة  معلومات  يت�صمن  الذي  لكتابه،  عر�صًا  برمان  قدم  التكريم،  حفل  وفي 

اأع�صاء  من ف�صول دليل »اأفد« ذات �صلة وثيقة بالبيئة الجزائرية، وكيفية تنفيذ 

الفوز  اإلى  و�صوًل  ميدانيًا  الن�صاطات  لهذه  النادي 

بجائزة »اأفد«. ونوه بدعم المنتدى الذي رافقه منذ 

البداية وما زال يرافقه، وقال: »لقد األهمنا المنتدى 

»البيئة  دليل  خال  من  والتنمية  للبيئة  العربي 

تحولنا  ثم  معه  وتفاعلنا  فتلقيناه  المدر�صة«،  في 

باإلهامه ومرافقته اإلى منتجين، اإذ حولنا عملنا معه 

اإلى كتاب«.

واأطلق برمان مبادرة اأخرى يمولها بعائدات كتابه، 

هي م�صابقة اأف�صل ممار�صة بيئية تعليمية، التي يتناف�س عليها اأكثر من 10 اأندية 

اآثار  اأثر من  خ�صراء في محافظة الجلفة الجزائرية. وقال في حفل التكريم: »هذا 

برنامج  �صكل  في  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى  اأطلقها  التي  البيئية  الثورة 

تربوي عابر للحدود«.

نعمه  جوزف  ثانوية  في  �لنفايات  �إد�رة  حول  بيئية  ور�صة  »�أف��د«  نظم 

�لر�صمية في بلدة دير �لقمر، ق�صاء �ل�صوف �للبناني.

�أ�ص�دره  �لذي  نفاياتن�ا«  في  نغ�رق  ل  »ك�ي  �لوثائقي  �لفيلم  عر�ض  بعد 

»�أف�د« م�وؤخ�ر�ً، تحدثت ر�غ�دة ح�د�د رئي�صة �لتحري�ر �لتنفيذي�ة لمجل�ة 

لإعادة  فرزها  وفو�ئد  �لنفايات  �إنتاج  تقليل  �صبل  عن  و�لتنمية«  »�لبيئة 

�لتدريب،  بر�م�ج  م�دير  غوكا�صيان،  ب�وغو�ض  �لمهند�ض  وقدم  تدويرها. 

�لمنزل.  حديق�ة  في  �لع�صوية  �لنفايات  ت�صميد  لكيفي�ة  عملي�ًا  عر�ص�ًا 

وتخلل �للقاء حو�ر مع �لطلب و�لأ�صاتذة.

ورشة بيئية في ثانوية دير القمر

طالب يتدربون على حت�ضري برميل لت�ضميد النفايات الع�ضوية

للبيئة  �لعربي  �لمنتدى  ���ص��ارك 

باأمينه  ممثًل  )�أف���د(  و�لتنمية 

�جتم�اع  ف��ي  �صعب  نجيب  �ل��ع��ام 

�لثالث  �لعربي  للمنتدى  تح�صيري 

�ل��ذي  �لم�صتد�مة  �لتنمية  ح��ول 

�أيار   10  �  9 في  عّم�ان  ت�صت�صيف�ه 

لجمعي�ة  �لثانية  و�ل��دورة  )مايو( 

�لأمم �لمتحدة للبيئة �لتي تعقد في 

23 � 27 �أيار )مايو( في نيروبي. 

في  �لإ�صكو�  مقّر  في  �لجتماع  عقد 

عن  ممثلين  بم�صاركة  ب��ي��روت، 

�للجن�ة �لم�صترك�ة للبيئة و�لتنمية 

ف��ي �ل��وط��ن �ل��ع��رب��ي، وع�����دد من 

و�لدولية  �لإقليمي�ة  �لمنظم�ات 

�لأع�ص�اء لدى �للجنة.

مجل�ض  م�صاهمة  �لجتماع  ناق�ض 

عن  �لم�صوؤولين  �ل��ع��رب  �ل���وزر�ء 

�لعربي  �لمنتدى  في  �لبيئة  �صوؤون 

�لم�صتد�مة،  �لتنمية  حول  �لثالث 

�لأم��م  لجمعية  �لثانية  و�ل����دورة 

محاور  وعك�صت  للبيئة.  �لمتحدة 

على  �لمط�روحة  �لمو��صيع  �للق�اء 

و�لدورة،  دعم�ًا  �لمنتدى  برنامجي 

هذين  ف��ي  �لعربية  للإ�صهام�ات 

�لمحفلين �لدوليين �لهامين.

أفد في االجتماع التحضيري للمنتدى العربي الثالث حول التنمية المستدامة
 والدورة الثانية لجمعية األمم المتحدة للبيئة
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بنك  �إد�رة  مجل�ض  ورئي�ض  خلي�ل  ح�صن  علي  �للبناني  �لم�ال  وزي�ر  وّقع 

ع�وده ريم�ون ع�وده، �تفاق قر�ض بقيمة 27 ملي�ون دولر و33.8 ملي�ون 

لم�صلح��ة  وتجهي�زها  كهرب�اء  محط�ات  ثلث  �ص�ر�ء  لتموي�ل  ي�ورو 

�لأ�صرفي�ة  لمناط�ق  ميغاو�ط،   490 بطاق�ة  لبنان،  كهرباء  موؤ�ص�ص�ة 

)بيروت( و�ل�صاحي�ة �لجنوبي�ة وطر�بل�ض.

�لتحتية  �لبنى  تطوير  في  �لخ�ا�ض  �لقطاع  بدور  �لبنك  �إيمان  عوده  و�أكد 

�لتع�اون  »�أهمي�ة  على  م�ص�دد�ً  للمو�ط�ن،  �لخدم�ات  م�صتوى  وتح�صين 

ه�ذ�  تطوي�ر  من  نتمك�ن  �أن  في  �آملين  و�لخا�ض،  �لع�ام  �لقط�اعين  بين 

�لتع�اون لي�صم�ل قطاع�ات �أخ�رى«.

بنك عوده ع�صو في »اأفد«

بنك عوده: قرض لوزارة املال  يف لبنان 
لشراء ثالث محطات كهرباء

ورزان  الإمارات،  في  والبيئة  المناخي  التغير  وزير  الزيودي،  ثاني  الدكتور  اأطلق 

الم�صايد  »برنامج  اأبوظبي،  في  البيئة  لهيئة  العامة  الأمينة  المبارك،  خليفة 

خال  تنفيذه  �صيتم  الذي  المتحدة«  العربية  الإمارات  لدولة  الم�صتدامة  ال�صمكية 

الفترة 2016 � 2018، ويهدف اإلى حماية الثروة ال�صمكية واأنواع الأ�صماك ذات الطلب 

المتزايد في الدولة و�صمان ا�صتغالها على نحو م�صتدام.

وتم الإعان ر�صميًا عن اإطاق البرنامج بالتزامن مع انطاق رحلة �صفينة الأبحاث 

العلمية »باحث 2« من ميناء زايد، وعلى متنها طاقم من الخبراء المخت�صين من 

الموارد  بم�صح  و�صتقوم  ونيوزيلندا.  البيئة  وهيئة  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة 

ال�صمكية في المياه الإقليمية لاإمارات.

الإمارات  في  اأجريت  التي  الميدانية  الدار�صات  نتائج  اأن  اإلى  الزيودي  الوزير  واأ�صار 

يتجاوز  بما  لا�صتنزاف  القت�صادية  الأ�صماك  اأنواع  من  عدد  تعر�س  عن  ك�صفت 

ال�صمكية  الم�صايد  برنامج  تنفيذ  اأهمية  موؤكدًا  المثالية،  ا�صتدامتها  حدود 

الم�صتدامة في اإطار الخطط التي و�صعتها الوزارة مع الجهات المعنية بما يتوافق 

مع تحقيق روؤية الإمارات 2021.

واأ�صارت المبارك اإلى اأن الدرا�صات التي اأجرتها هيئة البيئة اأظهرت اأن 13 نوعًا على 

الأقل يتم ا�صتغالها ب�صكل يفوق م�صتويات ال�صتدامة، وهي تمثل اأكثر من 80 في 

المئة من اأنواع الأ�صماك التجارية واإيرادات الأ�صماك. 

هيئة البيئة � اأبوظبي ع�صو في »اأفد«

برنامج الثروة السمكية املستدامة
من هيئة البيئة - أبوظبي

ووزارة التغير املناخي والبيئة
الجامعة األميركية يف الشارقة توقع 
اتفاقًا  مع مركز محمد بن راشد للفضاء

في  �لأميركية  �لجامعة  وّق��ع��ت 

�ل�����ص��ارق��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م مع 

للف�صاء،  ر��صد  بن  محمد  مركز 

ب�صرية  م���و�رد  بناء  �إل��ى  تهدف 

قطاع  في  للعمل  موؤهلة  �إمار�تية 

وتنمية  �لف�صاء،  علوم  تقنيات 

في  �لف�صاء  تكنولوجيا  ق��ط��اع 

على  �لطرفان  و�تفق  �لإم���ار�ت.  

بر�مج  و�إع��د�د  لت�صميم  �لتعاون 

في  وتاأهيلية  وتدريبية  تعليمية 

�لمتعلقة  �لعلمية  �لتخ�ص�صات 

و�لأقمار  �لف�صاء  علوم  بتقنيات 

�ل�صطناعية.

يو�صف  �لمركز  ع��ام  مدير  و�أك��د 

هذه  توقيع  �أهمية  �ل�صيباني 

لعبت  �لتي  �لجامعة  مع  �لمذكرة 

بناء  ف��ي  كبير�ً  �أك��ادي��م��ي��ًا  دور�ً 

مختلف  في  �لإمار�تية  �لكفاء�ت 

�لمجالت بما فيها �لف�صاء، م�صير�ً 

على  �ل��د�ئ��م  �لجامعة  ع��زم  �إل��ى 

�لموؤ�ص�صات  مع  �صر�كات  ن�صج 

ق���در�ت  لتدعيم  �لمتخ�ص�صة 

�إلى  دخولهم  وت�صهيل  خريجيها 

�صوق �لعمل.

وقال مدير �لجامعة �لدكتور بيورن 

�لجامعة  ف��ي  »نح�ن  �صيرفيه: 

نحت�صن  �ل�صارقة  في  �لأميركية 

�لف�صاء  ع��ل��وم  تقنيات  قط�اع 

طلبنا  بين  به  �لهتمام  وننمي 

نتع�اون  �ن  وي�صعدنا  وباحثينا. 

مرك�ز  مث�ل  مميزين  �صرك�اء  مع 

لتحقيق  للف�صاء  ر��صد  بن  محمد 

هذ� �لم�صعى«، موؤكد�ً �أهمية علوم 

في  �ل�صطناعية  و�لأقمار  �لف�صاء 

�لمخططات �لتنموية �لم�صتقبلية 

للدولة و�لعالم.

الجامعة الأميركية في ال�صارقة  

ع�صو في »اأفد«

الوزير علي ح�ضن خليل ورميون عوده
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أخبار

ال�صبت  م�صاء  الأر���س  ب�صاعة  احتفاًل 

 G جمعية   اأقامت  )مار�س(،  اآذار   26

البيئية حفًا مو�صيقيًا في بيروت، تميز 

بثاثة اأ�صفار: �صفر طاقة تقليدية حيث 

المخزنة،  ال�صم�صية  بالطاقة  ا�صتبدلت 

وذلك  كربون.  و�صفر  نفايات،  و�صفر 

الوزراء والم�صوؤولين  بح�صور ح�صد من 

وممثلي المنظمات الدولية والمحلية. 

 اأطفئت الأ�صواء لمدة �صاعة من الثامنة 

والن�صف،  التا�صعة  اإل��ى  والن�صف 

اأبرزها  الر�صمية  المباني  من  عدد  في 

ال�صاحات  وف��ي  الحكومي،  ال�صراي 

المنازل  م��ن  والكثير  وال��ج��ام��ع��ات 

المت�صامنة.

النقيب:  ن��ادر  الجمعية  رئي�س   وق��ال 

جميع  ت��وح��ي��د  ال��ع��ام  ه���ذا  »اأردن�����ا 

اللبنانيين لمدة �صاعة واحدة، واعتماد 

نمط حياة جديد �صديق للبيئة. فلجاأنا 

اإلى المو�صيقى لكي نتوحد حولها، وهي 

من  وا�صع  بتاأييد  وحظينا  عالمية.  لغة 

الدولية  والمنظمات  الدولة  موؤ�ص�صات 

وال�صركات الخا�صة التي اآمنت بالق�صية 

بيئي  لم�صتقبل  جاهدة  وتعمل  البيئية 

اأف�صل في لبنان«. 

يتم  عالمي  ح��دث  الأر�����س  و���ص��اع��ة 

المنازل  اأ�صحاب  من  الطلب  خاله 

الأ�صواء  اإطفاء  والموؤ�ص�صات  وال�صركات 

ال�صرورية  غير  الإلكترونية  والأجهزة 

�صهر  من  �صبت  اآخر  واحدة  �صاعة  لمدة 

لرفع  وذلك  عام،  كل  من  )مار�س(  اآذار 

واأهمية  المناخي  التغير  بخطر  الوعي 

النبعاثات  لتقلي�س  بالطاقة  القت�صاد 

الكربونية.

جمعية  G ع�صو في »اأفد« 

»جنرال إلكتريك«: توفير 5% من وقود كهرباء مصر باإلنترنت الصناعي

�ل�صعار، �لخبيرة  �لدكتورة لنا  �أكدت 

�ل��دول��ي��ة ب��ا���ص��ت��خ��د�م �لإن��ت��رن��ت 

في  �لكهرباء  مجال  ف��ي  �ل�صناعي 

جنر�ل �إلكتريك �لعالمية، �إن �لإنترنت 

م�صر  على  يوفر  �أن  يمكنه  �ل�صناعي 

�لوقود  من  �لمئة  في  و5   1 بين  ما 

�لكهرباء،  توليد  ف��ي  �لم�صتخدم 

 2.5 بن�صبة  �لطاقة  كفاءة  ويح�صن 

في �لمئة على �لأقل. 

�إلى  م�صر،  زيارتها  خلل  و�أ���ص��ارت 

تطلع  �إطار  في  تاأتي  �لزيارة  هذه  �أن 

�صنويًا  جيغاو�ط   5 زيادة  �إلى  �لبلد 

بحلول  �لكهربائية  �صبكتها  ف��ي 

حلول  تمثل  �أن  على   ،2022 �صنة 

من  �لمئة  في   20 �لمتجددة  �لطاقة 

 .2020 �صنة  بحلول  للطاقة  مزيجها 

هو  �ل�صناعي  �لإنترنت  �أن  و�أو�صحت 

�لعلقة بين 4 �أقطاب لتحقيق �أف�صل 

�لنتائج من خلل �لتنبوؤ. وهي عبارة 

�إلكتريك«  »جنر�ل  �صركة  �بتكرتها 

�لماكينات  بين  �لتو��صل  ومعناها 

و�لمو�رد �لب�صرية و�لبيانات �ل�صخمة 

هناك  كانت  ف��اإذ�  �لأ�صياء.  و�إنترنت 

ماكينة ما ذ�ت م�صتقبلت ��صت�صعار 

�لمو�رد  �لبيانات، فاإن  تقوم بتجميع 

�لب�صرية تقوم بتحليل هذه �لبيانات 

لو�صع  ح��ل��وًل  منها  وت�صتخل�ض 

�لتنبوؤ�ت، �لتي تخدم كل �صناعة من 

لتحقيق  �لإنترنت  عبر  �ل�صناعات 

�أف�صل �لنتائج. 

فاإن  �إلكتريك«،  »جنر�ل  نظر  وفي 

نكن  لم  ولكننا  تتكلم،  �لآلت  جميع 

�لإنترنت  جاء  حتى  حديثها  ن�صمع 

�ل�صناعي، لن�صتمع �إلى �لآلت وناأخذ 

لنعرف  و�لبيانات  �لمعلومات  منها 

و�أو�صحت  ذل��ك.  بعد  �صنفعل  م��اذ� 

�لإنترنت  تقنية  ��صتخد�م  �أن  �ل�صعار 

�لطاقة،  على  يقت�صر  ل  �ل�صناعي 

جميع  ف��ي  ��صتخد�مها  يمكن  ب��ل 

�ل�صحة  قطاعات  مثل  �ل�صناعات 

و�لغاز  و�لنفط  و�لطير�ن  و�لنقل 

وحتى �صناعات �لحديد و�لألومنيوم.  

�إذ� تم تحقيق 1 في �لمئة  �أنه  وتبين 

�لطاقة  ك��ف��اءة  تح�صين  مجال  ف��ي 

ف�صيتم توفير 66 بليون دولر خلل 

دولر من  بليون   50 عامًا، ونحو   15

تكاليف �ل�صيانة عالميًا.  

جنرال اإلكتريك ع�صو في »اأفد«

تقنية جديدة لتأهيل مقلع
 »إسمنت السبع«

�لوطنية  �لتر�بة  �صركة  �أطلقت 

جديدة  مبادرة  �ل�صبع(  )�إ�صمنت 

لإعادة تاأهيل �لمقلع و�صفح �لجبل 

تحت  عملياتها،  ت��ج��ري  ح��ي��ث 

عنو�ن »جبالنا عّمرت بلد�ً و�أجيالنا 

تقنية   خ��لل  من  �صجر�ً«،  ت��زرع 

�لتي  �لجديدة    hydroseeding
لإعادة  �لأولى  للمرة  تنفيذها  يتم 

تاأهيل مقلع في لبنان وت�صاعد في 

ت�صكيل غطاء نباتي طبيعي. 

من  ح�صد  �لإط���لق  حفل  ح�صر 

�لمحلية  �لبلديات  وروؤ�صاء  �لوزر�ء 

بزرع  �لم�صاركون  وقام  و�لخبر�ء. 

�لأ�صجار عند مدخل �لمقلع، وز�رو� 

�لأماكن  في  وجالو�  �لمقلع  بحيرة 

عر�ض  تم  كما  تاأهيلها.  ت��ّم  �لتي 

باإجر�ء   hydroseeding تقنية 

عملية تجريبية على م�صاحة 2000 

�لفرن�صي  �لخبير  مع  مربع   متر 

في  �ض  �لمتخ�صّ كورت�ض  ج��اك 

تنفيذ هذه �لتقنية.

عن  وثائقي  فيلم  عر�ض  وج��رى 

�إعادة تاأهيل �لمقلع، �لتي تت�صمن 

و�ل�صنوبر  �لكينا  �أ�صجار  زر�ع��ة 

�ألف   123 م�صاحة  على  و�ل�صرو 

تّم  �لتي  �لأر����ص��ي  من  مربع  متر 

�لحز�م  �إلى  بالإ�صافة  ��صتثمارها، 

�لأخ�صر �لذي يمتد على م�صاحة 70 

وزرعها  تاأهيلها  تّم  مربع  متر  �ألف 

بين  يف�صل  �صجريًا  حز�مًا  لت�صّكل 

�لمقلع و�لقرى �لمجاورة.

اإ�صمنت ال�صبع ع�صو في »اأفد«

G ساعة األرض« يف لبنان مع جمعية«
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 80 مليار دوالر 
كلفة تغّير املناخ  

يف لبنان سنة 2040
نظمت  كلية الهند�صة واللجنة الخ�صراء 

جامعة  في   )Green Committee(

حول  موؤتمرًا  الك�صليك   � القد�س  الروح 

على  المترتبة  القت�صادية  »الكلفة 

مع  بالتعاون  المناخ«  تغير  اإزاء  لبنان 

المتحدة  الأم��م  وبرنامج  البيئة  وزارة 

الإنمائي.

في  ال�صت�صاري  نيامي  اإرن��ي  وعر�س 

درا�صة  نتائج  الطبيعية  الموارد  اقت�صاد 

المتحدة  الأم��م  وبرنامج  البيئة  وزارة 

المناخ  تغير  تداعيات  حول  الإنمائي 

اأن  القت�صادية على لبنان، والتي بينت 

المناخ  تغير  يلحقها  التي  الأ�صرار  كلفة 

بالقت�صاد اللبناني �صت�صل اإلى اأكثر من 

 ،2040 بحلول  �صنويًا  دولرًا  بليون   80

بليون   26 نحو  الحكومة  و�صتتحمل 

دولر من هذه الأعباء.

تغير  مكتب  من  جودة  اأبو  ليا  واأ�صارت 

لبرنامج  التابع  البيئة  وزارة  في  المناخ 

»لبنان  اأن  اإلى  الإنمائي  المتحدة  الأمم 

المناخي،  التغير  م�صكلة  من  يعاني 

 5 نحو  الحرارة  ترتفع  اأن  المتوقع  ومن 

المت�صاقطات  وتنخف�س  مئوية  درجات 

نحو 40 في المئة بحلول نهاية القرن«.  

جامعة الروح القد�س � الك�صليك 

ع�صو في »اأفد« 

»أكيد قّدا«: سباق 
بنك املتوسط 

للشباب

�صباق  في  وع��داءة  ع��ّداء   8252 �صارك 

 )BankMed( المتو�صط  البحر  بنك 

بيروت  جمعية  نّظمته  الذي  لل�صباب 

ماراثون بح�صور ح�صد من ال�صخ�صيات 

رئي�صة  وواكبت  والأهلية.  الر�صمية 

البنك  ممثل  مع  الخليل  مي  الجمعية 

ال�صباقات  �صارات  اإطاق  فليحان  فادي 

الأربعة.

ت��م��ك��ن ال���ع���داء ب���ال ن��ع��م��ان من 

�صباق  في  للذكور  جديد  رقم  ت�صجيل 

�صجلت  كما  دقائق.   7 هو  الكيلومترين 

جديدًا  رقمًا  زمكحل  كلوديا  العداءة 

لاإناث هو 7.58 دقائق.

�صجل  كيلومترات  الخم�صة  �صباق  وفي 

 16.30 هو  جديدًا  رقمًا  حمّية  منت�صر 

رقمًا  طّيار  فرح  العداءة  و�صّجلت  دقيقة 

جديدًا لاناث هو 19.47 دقيقة .

بنك البحر المتو�صط ع�صو في »اأفد«

مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�صيخ  م  ك�����رَّ

�أمناء  مجل�ض  رئي�ض  نهيان،  �آل 

لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة 

�لتمر و�لبتكار �لزر�عي، عدد�ً من 

بالبتكار  �لمهتمة  �ل�صخ�صيات 

�لزر�عي، وهم �لدكتور ر��صد �أحمد 

بن فهد وزير �لدولة في �لإمار�ت، 

�لمدير  �ل�صلح  محمود  و�لدكتور 

للبحوث  �ل��دول��ي  للمركز  �لعام 

�لجافة  �لمناطق  ف��ي  �ل��زر�ع��ي��ة 

)�إي��ك��ارد�(،  �لقاحلة  و�لأر����ص��ي 

و�ل��دك��ت��ور ج��وزي��ه غ��ر�زي��ان��و د� 

لمنظمة  �ل��ع��ام  �لمدير  �صيلفا 

ر��صد  علي  و�لدكتور  »�ل��ف��او«، 

�لإم���ار�ت،  جامعة  من  �لنعيمي 

�لحيوية،  ومركز خليفة للتقانات 

و�ل��دك��ت��ورة ����ص��م��ه��ان �ل��و�ف��ي 

�لدولي  للمركز  �لعامة  �لمديرة 

للزر�عة �لملحية، و�لدكتور �صالم 

للمنظمة  �ل�صابق  �لمدير  �للوزي 

�لعربية للتنمية �لزر�عية.

كلمة  في  �ل�صلح  �لدكتور  و�أ�صار 

�لتكريمي  �لحفل  خ��لل  �ألقاها 

في  �لطويل  �إي��ك��ارد�  تاريخ  �إل��ى 

مكافحة  وبر�مج  �لنخيل  �أبحاث 

م�صدد�ً  �لنخيل،  �أ�صجار  ح�صر�ت 

تعزيز  في  �لجائزة  �أهمية  على 

و�لتمور،  �لنخيل  بحوث  بر�مج 

و�لبيئية  �ل�صحية  لفو�ئدها  نظر�ً 

�لأم��ن  تحقيق  في  وم�صاهمتها 

�لغذ�ئي.

ايكاردا ع�صو في »اأفد«

محمود الصلح يحصد جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر  واالبتكار الزراعي

للأ�صمدة  ق��ط��ر  ���ص��رك��ة  تو�صلت 

�أكبر  تعّد  �لتي  )قافكو(،  �لكيماوية 

معًا  و�ليوريا  للأمونيا  منفرد  منتج 

من موقع و�حد على م�صتوى �لعالم، 

في  ��صتر�تيجّية  �صر�كة  �تفاقية  �إلى 

مجال �لتطوير �لتقني لمدة 15 عامًا 

تكنولوجيا  حلول  �أعمال  وحدة  مع 

�لتابعة  و�لإن��ت��اج  �لتكرير  عمليات 

للنفط  �إلكتريك  »ج��ن��ر�ل  ل�صركة 

�لتفاقية،  هذه  وبموجب  و�لغاز«. 

»ج��ن��ر�ل  خ��ب��ر�ت  توظيف  �صيتم 

�أجل  من  و�ل��غ��از«  للنفط  �إلكتريك 

�لحتر�ق  مو�ص��ع  نظ�������ام  تركيب 

  K32 Extendor Combustion System
وهو  �لمنطقة.  ف��ي  �لأول���ى  للمرة 

تعزيز  »ق��اف��ك��و«  ل�صركة  �صيتيح 

للتوربينات  �لت�صغيلية  �لكفاءة 

�لغازية في من�صاآتها.

�إلكتريك  »ج��ن��ر�ل  �صركة  وك��ان��ت 

تركيب  في  نجحت  و�لغاز«  للنفط 

 FR6 ط��ر�ز   من  غازية  توربينات   6

مركزي  طرد  �صاغط   31 �إلى  �إ�صافة 

م�صخة  و16  بخاريًا  توربينًا  و16 

وت�صاهم  »قافكو«.  من�صاآت  �صمن 

تعزيز  ف��ي  �ل��ج��دي��دة  �لت��ف��اق��ي��ة 

�لت�صغيلية  �ل��ك��ف��اءة  م�صتويات 

و�لرت��ق��اء  �ل��غ��ازي��ة  للتوربينات 

وم�صتويات  �لت�صغيلية  بالعمليات 

�لإنتاجية. 

�لرئي�ض  �ل�صويدي  خليفة  وق��ال 

»نتطلع  »قافكو«:  ل�صركة  �لتنفيذي 

وتوفير  متقدمة  حلول  توظيف  �إلى 

�لرتقاء  ل�صمان  متمّيز  ميد�ني  دعم 

�لت�صغيلية  �ل��ك��ف��اءة  بم�صتويات 

�صمن  للمو�رد  �لأمثل  و�ل�صتخد�م 

درجة  تحقيق  وبهدف  من�صاآتنا. 

�لإنتاجية، ل بّد من زيادة  عالية من 

�ل�صيانة بالعتماد  �لمدة بين فتر�ت 

على �أحدث �لتقنيات �لم�صهودة«.

قافكو وجنرال الكتريك ع�صوان في »اأفد«

تعزيز كفاءة توربينات الغاز يف »قافكو«



اأيار/حزيران  2016 چهللا 36

أخبار

�لأميركية  �للبنانية  �لجامعة  �أعلنت 

)LAU( �أنها �صجلت »�نت�صار�ً جديد�ً 

�لدولية،  �لمحافل  �أه��م  في  للبنان 

�أكبر  و�إد�رة  تنظيم  ف��ي  بنجاحها 

لبرنامج  �ليوم  حتى  عالمي  تجمع 

لل�صفوف  �لمتحدة  �لأم���م  ن��م��وذج 

�لمتو�صطة، �لذي �ختتمت �أعماله في 

قاعة �لجمعية �لعامة للأمم �لمتحدة 

في نيويورك«.

بم�صاركة  �أيام  ثلثة  �لموؤتمر  ��صتمر 

3600 طالب من �ل�صفوف �لمتو�صطة 

»لنع�ض  عنو�ن  تحت  دولة،   26 من 

 23 خ��لل  م��ن  وناق�صو�  �ل��ت��ن��وع«. 

و�صوًل  �لمنظمة  لجان  حاكت  لجنة، 

�إلى مجل�ض �لأمن، مو��صيع ح�صا�صة 

وتجارة  و�لجوع  �لأطفال  عمالة  مثل 

و�صوء  �لأم��وم��ي��ة  و�ل�صحة  �لب�صر 

�لأ�صولية  �لحركات  وتهديد  �لتغذية 

وغيرها.

�لطلب  �حتل  �لختتام  جل�صة  وفي 

�لمخ�ص�صة   1940 �ل���  �لمقاعد  كل 

�لأع�����ص��اء،  �ل��� 192  �ل���دول  ل��وف��ود 

�لأم��م  مبنى  في  �لعامة  �لقاعة  في 

رئي�ض  خاطبهم  حيث  �لمتحدة، 

�لجامعة �للبنانية �لميركية �لدكتور 

جوزف جبر� قائًل: »هناك من يحلم، 

يفعل،  من  �أي�صًا  وهناك  مهم،  وهذ� 

�أي�صًا. ولكن ما نطلبه هو  وهذ� مهم 

هوؤلء �لذين يحلمون ويفعلون، وفي 

هذ� نحن نعتمد عليكم«.

عليه  ي�صرف  �ل��ذي  �لبرنامج،  ه��ذ� 

�لخارجي  �لتو��صل  مكتب  م��دي��ر 

�لجامعة،  ف��ي  �ل��م��دن��ي  و�لل���ت���ز�م 

�نطلق ر�صميًا عام 1999 في �لوليات 

�لأمم  جمعية  من  بمبادرة  �لمتحدة 

�لجامعة  �إلى  �أوكلت  �لتي  �لمتحدة 

�ل�صنة  ل��ه��ذه  �ل��م��وؤت��م��ر  تنظيم 

و�ل�صر�ف عليه.

)مايو(  �أي��ار  في  �لجامعة  و�صتدير 

�لموؤتمر  �أي�صًا  نيويورك  في   2016

�لمتحدة  �لأم���م  ل��ن��م��وذج  �ل��دول��ي 

بهدف  �لثانوية،  �ل�صفوف  لطلب 

�لعامة  �لتوعية  ثقافة  توعيتهم على 

لل�صلم.

من  طالبًا   160 �أن  �إلى  �لإ�صارة  تجدر 

�لجامعة تولو� �لإ�صر�ف على �لموؤتمر 

و�إد�رة �أعمال �للجان. 

الجامعة اللبنانية الأميركية ع�صو في »اأفد«

اللبنانية األميركية:  »نموذج األمم املتحدة« الطالبي يف نيويورك

»أكوا باور« يف مصر: تخطيط لضخ 12 بليون دوالر يف مشاريع الطاقة

ب��اور«  »�أك����و�  �صركة  رئي�ض  �أك���د 

�صعي  �أبونيان  محمد  �ل�صعودية 

مجال  في  عالميًا  �لعاملة  �صركته، 

�إلى  �لمياه،  وتحلية  �لكهرباء  توليد 

توليد  قطاع  في  بقوة  »�ل�صتثمار 

�لتقليدية  �أن��و�ع��ه��ا،  على  �لطاقة 

�لم�صرية  �ل�صوق  في  و�لمتجددة، 

و�أعلن  �لمقبلة«.  �ل�صنو�ت  خلل 

ق��در�ت  �إ�صافة  على  �ل�صركة  ع��زم 

�لقومية  �ل�صبكة  �إل��ى  كهربائية 

�آلف   10 بنحو  للكهرباء  �لم�صرية 

��صتثمار�ت  �صّخ  عبر  ميغاو�ط، 

دولر  بليون  و12   10 بين  تتر�وح 

خلل �ل�صنو�ت �لخم�ض �لمقبلة.

ب��اور«  »�ك��و�  �أن  �أبونيان  و�أو���ص��ح   

بخبر�تها  �لم�صرية  �ل�صوق  �صتدعم 

�لحيوي،  �لقطاع  هذ�  في  �لكبيرة 

وهي موجودة في نحو 12 دولة حول 

�لعالم حيث يفوق حجم ��صتثمار�تها 

ب��ق��در�ت  دولر،  بليون   32 نحو 

وقيد  قائمة  لم�صاريع  �إنتاجية 

�لإن�صاء بنحو 23 �ألف ميغاو�ط.

�لم�صرية  �ل�صوق  �أن  على  و�صّدد   

قطاع  في  كبيرة  نمو  حو�فز  »تملك 

�ل�صنو�ت  خلل  �لمتجددة  �لطاقة 

با�صتر�تيجية  مدعومة  �لمقبلة، 

�لتو�صعية،  �لم�صرية  �لحكومة 

م�صاهمة  ن�صبة  زيادة  با�صتهد�فها 

�إل��ى  �لمتجددة  �لطاقة  م�صاريع 

 .2022 �صنة  بحلول  �لمئة  في   20

 9000 �إ�صافة  عبر  ذل��ك  و�صيكون 

في   12 بحدود  جديدة،  ميغاو�ط 

�لمئة من طاقة �لرياح، و4 �إلى 5 في 

�إلى  و3  �لمائية،  �لطاقة  من  �لمئة 

�ل�صم�صية،  �لطاقة  من  �لمئة  في   4

�إلى  �لمتجددة  �لطاقة  لت�صل قدر�ت 

ما بين 12 و13 �ألف ميغاو�ط.

�إل��ى  ب���اور«  »�أك���و�  رئي�ض  و�أ���ص��ار   

�ل�صم�صية  للطاقة  محطتين  وجود 

نفذتهما �ل�صركة وتديرهما حاليًا في 

�لمغرب وجنوب �أفريقيا، �إ�صافة �إلى 

م�صروعين قيد �لتطوير في �لمغرب 

في  ور�بع  �أفريقيا  جنوب  في  و�آخر 

�ل�صركة  �أن »محفظة  �إلى  دبي، لفتاً 

�ألف  تتجاوز  �ل�صم�صية  �لطاقة  من 

ميغاو�ط«.

�أحد هذه �لم�صاريع محطة »نور1«   

في �لمغرب، وهي مرحلة �أولى �صمن 

لإنتاج  �لعالم  في  �لأكبر  هو  م�صروع 

�أُن��ج��زت  وق��د  �ل�صم�صية،  �لطاقة 

بكلفة تبلغ نحو 840 مليون دولر، 

في  �ل�صاد�ض  محمد  �لملك  نها  ود�صّ

�صباط )فبر�ير( �لما�صي.

�أما م�صروع »بوكبورت« في جنوب   

�آذ�ر  منت�صف  ن  ُد�صّ �لذي  �أفريقيا، 

�لطاقة  لإي�صال  �لما�صي،  )مار�ض( 

منزل  �أل���ف   200 �إل���ى  �ل�صم�صية 

مليون   520 نحو  تبلغ  با�صتثمار�ت 

على  بقدرته  يتميز  فهو  دولر، 

 9 من  لأكثر  وتوفيرها  �لطاقة  �إمد�د 

�صاعات بعد غروب �ل�صم�ض. ُي�صاف 

�لثانية  �لمرحلة  م�صروع  ذلك  �إل��ى 

ر��صد  بن  محمد  �ل�صيخ  مجمع  من 

ل  �لذي  دبي،  في  �ل�صم�صية  للطاقة 

يز�ل قيد �لإن�صاء بكلفة 326 مليون 

دولر.

»�أكو�  ل�صركة  �لإقليمي  �لمدير   وقال 

قطاع  �إن  �أمين  ح�صن  م�صر«  ب��اور 

�لطاقة في م�صر قادر على ��صتقطاب 

��صتثمار�ت جديدة بقيمة 30 بليون 

دولر في �ل�صنو�ت �لخم�ض �لمقبلة، 

نمو  م��ع��دلت  بامتلكه  م��دع��وم��ًا 

�لإ�صلحات  ذلك  �إلى  ُت�صاف  كبيرة. 

�ل�صتثمارية  و�لحو�فز  �لت�صريعية 

�لم�صرية  �لحكومة  �تخذتها  �لتي 

مناخ  لتهيئة  �لما�صية  �لفترة  في 

�ل�صتثمار في هذ� �لقطاع �لمهم.

اأكواباور ع�صو في »اأفد«
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���ص��ارك ف��ري��ق ���ص��رك��ة »�أف���ي���رد�« 

للخدمات �لبيئية في �صباق �لطو�ف 

�ل�صر�عي،  للإبحار  �ل�صاد�ض  �لعربي 

�لبّحار  ر�أ���ص��ه  على  �صبابي  بطاقم 

مار�صيل هيرير�. 

ق��و�رب  �لمنظمة  �للجنة  �عتمدت 

�لبدن  �أحادية  قو�رب  »فار30«، وهي 

�أمتار.   9 بطول  �لت�صميم  موحدة 

على  �ل�صنة  هذه  �ل�صباق  و��صتمل 

�لبحرية  �لمحطات  �أجمل  من  خم�ض 

�لبحارة  خللها  قطع  �لخليجية، 

من  �ن��ط��لق��ًا  ب��ح��ري،  م��ي��ل   600

�أبوظبي،  باإمارة  م��رور�ً  دبي،  �إم��ارة 

و�ل���دوح���ة، وخ�����ص��ب، و���ص��ح��ار، 

هذه  وج��اءت  م�صقط.  في  وختاماً 

�لبّحارة  لرغبة  ��صتجابة  �لتعديلت 

مياه  في  للتحديات  �لمتعط�صين 

�لخليج �لعربي وبحر �لعرب.

�أ�صابيع  وقال هيرير�: »و�جهنا ثلثة 

�صادفنا  �ل�����ص��ب��اق��ات،  م��ن  ���ص��اق��ة 

�لجوية،  �ل��ظ��روف  �أن���و�ع  ك��ل  فيها 

�لعو��صف  �إل��ى  �لخفيفة  �لرياح  من 

و�لبرودة  �ل�صديدة  و�لرياح  �لرملية 

�لقار�صة«.

في  �لأكبر  �ل�صركة  »�أف��ي��رد�«  وتعد 

�ل�صرق  منطقة  في  �لمخلفات  �إد�رة 

وتنتهج  �أفريقيا.  و�صمال  �لأو�صط 

�لمو�هب  بدعم  ملتزمة  �صيا�صة 

�لتوعية  حملت  خلل  من  �ل�صبابية 

�لتي  �لتعليمية  و�لبر�مج  �لبيئية 

تقدمها في �أرجاء �لمنطقة. 

اأفيردا ع�صو في »اأفد«

فريق »أفيردا« يشارك يف سباق 
الطواف العربي لإلبحار الشراعي

ملتقى للشباب 
والبيئة يف قطر

عقد  البيئ�ة  اأ�صدق�اء  مركز  يعتزم 

بالبيئة،  المهتمين  يجمع  ملتقى 

بهدف  القطري،  ال�صباب  من  خا�صة 

والمقترحات  والأفكار  ال��روؤى  تبادل 

ببيئة  التعريف  �صاأنه  من  ما  كل  حول 

والعمل  المختلفة،  ومكوناتها  قطر 

في  حمايتها  ثقافة  وتعزيز  ن�صر  على 

المجتمع.

الهاجري:  فرهود  المركز  مدير  وقال 

هذا  خال  من  نتعرف  اأن  في  »نرغب 

ل  الم�صاركين،  اأفكار  على  الملتقى 

يتعرفوا  واأن  القطري،  ال�صباب  �صيما 

عمل  في  وتوجهنا  اهتماماتنا  على 

المركز خال المرحلة القادمة«. ودعا 

القطرية  والكوادر  بالبيئة  المهتمين 

المركز  مع  التعاون  اإلى  والمتطوعين 

في تحقيق اأهدافه. 

مهمة  البيئة  اأ�صدقاء  مركز  ويتولى 

جماعات  عمل  خطط  ور�صم  اقتراح 

في  العامة  والخدمة  البيئة  واأ�صدقاء 

الثقاف�ة  وزارة  اخت�صا�ص�ات  اإط��ار 

توجيه  على  يعمل  كما  والريا�صة، 

البيئ�ة  على  المحافظ�ة  نحو  ال�صباب 

ال�صل�وك  وبناء  المه�ارات  وتنمية 

الجماعي  العمل  روح  وتعزيز  البيئي 

لخدمة البيئة.

مركز اأ�صدق�اء البيئة في قط�ر 

ع�صو في »اأفد«

في  �ل��ه��لل«  »نفط  �صركة  ر�أت 

تقريرها �لأ�صبوعي �أن تركيز �لدول 

على  ين�صّب  للنفط  �لم�صتهلكة 

�لأجنبية  �ل�صتثمار�ت  ت�صجيع 

�إلى  نظر�ً  �لمتجددة،  �لطاقة  في 

�لدعم  توفير  على  قدرتها  ع��دم 

رغم  على  �ل��د�خ��ل��ي  و�ل��ت��م��وي��ل 

�لأ�صعار  مع  �لمالية  �لأعباء  تر�جع 

�لأ�صعار  �نخفا�ض  لكن  �لحالية. 

��صتثمار�ت  تقّل�ض  في  ي�صاهم 

�لطاقة �لمتجددة.

�لتقرير  وف���ق  ذل���ك  وي��ت��ز�م��ن   

تر�جع  م��وؤ���ص��ر�ت  »�زدي����اد  م��ع 

�ل�صتثمار�ت في �لطاقة �لمتجددة 

�لرخي�ض  �لنفط  لأن  و�لتقليدية، 

�لمنتجة  غير  �ل���دول  ي��دف��ع  ل��ن 

�أن  كما  ب��د�ئ��ل،  ع��ن  �لبحث  �إل��ى 

تدعم  لن  �لمنخف�صة  �لعائد�ت 

�لدول �لمنتجة في تنفيذ م�صاريع 

�لنفط  �إنتاجها من  لتعزيز  جديدة 

و�لغاز«. 

 ف��ي �ل��م��ق��اب��ل، ت��ب��رز م��وؤ���ص��ر�ت 

�إيجابية وفق »نفط �لهلل« ب�صان 

م�صادر  في  �ل�صتثمار  تكاليف 

مقدمها  وف��ي  �لبديلة،  �لطاقة 

تت�صاوى  حيث  و�ل�صم�ض،  �لرياح 

كلفة  عن  �إنتاجها  تكاليف  تقل  �أو 

و�عتبر  �لطبيعي.  �ل��غ��از  �إن��ت��اج 

من  �لإنتاج  »خيار�ت  �أن  �لتقرير 

�لأف�صل  ه��ي  �لبديلة  �لم�صادر 

بتلك  م��ق��ارن��ة  �ل��ط��اق��ة  لتوليد 

�لمنتجة من �لم�صادر �لأحفورية«.

»يتجه  �ل�صتثمار  �أن  �إلى  و�أ�صارت 

�لعاملة  �لبيئية  �لتقنيات  نحو 

وتحقيق  �ل�صتهلك  خف�ض  على 

�إليها  ُت�صاف  �لمطلوبة.  �لكفاءة 

بخف�ض  �لمت�صلة  �ل��ت��ط��ور�ت 

�لمياه من  �للزمة لتحلية  �لطاقة 

خلل ��صتخد�م تقنيات جديدة«.

ولفتت »نفط �لهلل« �إلى موؤ�صر�ت 

تتعلق بالتطور �لحا�صل في قطاع 

�لنقل �لذي ي�صتحوذ على �أكثر من 

65 في �لمئة من �لنفط �لم�صتَهلك 

عالميًا. �إذ تظهر �لبيانات �لمتد�ولة 

�لمركبات  مبيعات  في  »�رتفاعًا 

�لكهربائية حول �لعالم بن�صبة 60 

في �لمئة، ف�صًل عن عدم تاأثر هذه 

�ل�صناعة بعد بالتطور�ت �ل�صلبية 

�لم�صجلة في �أ�صعار �لنفط«. 

نفط الهال ع�صو في »اأفد«

نفط الهالل: أسعار النفط املتدنية 
تعيق إنجاز مشاريع الطاقة املتجددة
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 22 يف  به  احتفل  الذي  العاملي  الأر�ض«  »يوم  يف 

العاملية  الب�صمة  �صبكة  اأعلنت  )اأبريل(،  ني�صان 

قدرة  جتاوز  »يوم  �صيكون  )اأغ�صط�ض(  اآب   8 اأن   )GFN(

وهو   .2016 ل�صنة   )Earth Overshoot Day( الأر�ض« 

الطبيعة  موارد  على  الب�صرية  طلب  فيه  يتجاوز  الذي  التاريخ 

من  وذلك  ال�صنة.  هذه  طوال  جتديده  الأر�ض  ت�صتطيع  ما 

غاز  واإطالق  الغابات،  واإزالة  لالأ�صماك،  اجلائر  ال�صيد  خالل 

الغابات  ت�صتطيع  مما  اأكرث  اجلو  يف  الكربون  اأوك�صيد  ثاين 

هذا  عواقب  ومن  املدمرة.  الأعمال  من  وغريها  امت�صا�صه، 

الأ�صماك،  م�صائد  وانهيار  البيولوجي،  التنوع  تقل�ض  التجاوز 

وتدهور الرتبة، وتغري املناخ.

اليوم ت�صتخدم الب�صرية ما يعادل 1.6 كوكب لتلبية طلباتها 

املنوال،  هذا  وعلى  النفايات.  وا�صتيعاب  الطبيعية  املوارد  من 

�صنحتاج اإىل كوكبني كالأر�ض قبل منت�صف هذا القرن.

لكن ال�صبكة اأكدت اأن ثمة ما يدعو اإىل التفاوؤل، لأن العامل 

على  الدول  توقيع  بعد  خ�صو�صًا  اإيجابي،  تغري  عتبة  على 

الأمم  واإطالق  املناخ،  تغري  ب�صاأن  التاريخية  باري�ض  اتفاقية 

امل�صتدامة.  التنمية  لتحقيق  جديدة  عاملية  اأهدافًا  املتحدة 

ودعت ال�صبكة اجلميع اإىل امل�صاركة يف حملتها للتعهد لكوكب 

من  حياتهم  منط  بتغيري  وم�صتهلكني،  كمواطنني  الأر�ض، 

عرب  وذلك  فيه.  العي�ض  اأطفالهم  اأطفال  يريد  عامل  بناء  اأجل 

www.overshootday.org   املوقع الإلكرتوين

فنية  »اأعمال  منظمة  اأطلقت  اأي�صًا،  الأر�ض  يوم  يف 

من  الثاين  اجلزء   )Art Works For Change( للتغيري« 

معر�ض »الفن وب�صمتنا البيئية«، بالتعـاون مع �صبكة الب�صمة 

ومنظمات   )WWF( العاملي  البيئة  حمايـة  و�صندوق  العاملية 

اأخرى. وكان اجلزء الأول اأطلق يف 13 اآب )اأغ�صط�ض( 2015، 

يوم جتـاوزت الب�صريـة ميزانيـة الطبيعـة ل�صنة 2015.

على  الطالع  وميكن  امل�صاركة.  الفنية  الأعمال  بع�ض  هنا 

www.artworksforchange.org   املزيد يف املوقع

الفن وبصمتنا البيئية
يف 8 آب )أغسطس( تتجاوز البشرية قدرة األرض لسنة 2016

موسم الجفاف  �صورة مرّكبة للفنانة الأميركية ماري ماتنغلي
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عوالم متغيرة
لوحة للر�صام ال�صيني ـ 

الأمريكي جاف يو�صيموتو, 

من وحي كارثة الت�صرب 

النفطي يف خليج املك�صيك 

عام 2010. ويف الإطار كالم 

مبعنى: »اأين ميكن اأن تذهب؟ 

اأنا اأبحث عن مكان ل يتغري«

ماذا لو اختفت الجدران؟ 
�صورة للفنان الأمريكي روبن اأو�صوا 

تظهر جتميل جدار حاجب ل�صجيج ال�صيارات 

يف اأحد �صوارع لو�س اأجنل�س

لباس الطبيعة
عباءة وقبعة وحذاء 

من الأزهار واأوراق الغار, 

وع�صافري يف قف�س,

بعد�صة امل�صورة الكندية 

نيكول دك�صرتا�س
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هائمة يف البحار  لوحة زيتية للر�صام الأمريكي �صكوت غرين, تظهر 
ال�صفينة »موبرو« التي ف�صلت يف ترحيل نفايات من نيويورك اإىل ولية كارولينا 

ال�صمالية عام 1987 بف�صل ال�صغط الإعالمي وال�صعبي. وراحت جتوب ال�صاطئ 

ال�صرقي للوليات املتحـدة, فلم ي�صتقبلهـا اأي ميناء لإفراغ حمولتهـا. ومنعت من 

دخـول املياه الإقليمية للمك�صيك وبيليز. فعادت اإىل نيويورك بعد ثالثة اأ�صهر, 

حيث اأحرقت النفايات وطمر رمادها يف بلدة اإي�صليب التي كانت م�صدرها

آفاق املدينة منحوتة للفنان املغربي منري فاطمي
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النهر األحمر
 مياه �صناعية ا�صطبغت 

بربادة النيكل يف �صاحية 

�صدبوري مبقاطعة اأونتاريو 

الكندية, للم�صور الكندي 

اإدوارد بورتن�صكي

حامي الغابة 
زعيم قبيلة يف كولومبيا

للم�صور الفنزويلي

اأنطونيو بري�صينيو
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الريا�ض  ـ  »البيئة والتنمية« 

اإقرار  بعد  تاريخية«  لـ»وثبة  ال�صعودية  ت�صتعد 

برئا�صة   2016 )اأبريل(  ني�صان  يف  الوزراء  جمل�ض 

ال�صعودية  امللك �صلمان بن عبدالعزيز »روؤية اململكة العربية 

والتنمية  القت�صادية  ال�صوؤون  جمل�ض  من  املقدمة   ،»2030

واأمل  �صلمان.  بن  حممد  الأمري  العهد  ويل  ويل  يراأ�صه  الذي 

الروؤية  هذه  خالل  من  بالده  ت�صبح  اأن  ال�صعودي  العاهل 

»منوذجًا للعامل على جميع امل�صتويات«.

ارتكزت هذه اخلطة امل�صتقبلية على ثالثة حماور اأ�صا�صية، 

هي العمق العربي والإ�صالمي، والقوة ال�صتثمارية، واأهمية 

وطن  م�صتقبل  مالمح  لر�صم  ال�صرتاتيجي،  اجلغرايف  املوقع 

املواطن  فيه  يجد  العامل،  دول  مقدمة  �صمن  ازدهارًا  اأكرث 

للجميع،  الفر�ض  واإتاحة  والتاأهيل  التعليم  يف  يتمناه  ما  كل 

واخلدمات املتطورة يف التوظيف والعالج وال�صكن والرتفيه.

اأهداف  متّثل  الروؤية  اأن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  واأو�صح 

اأنها ل  اململكة يف التنمية والقت�صاد لـ15 �صنة مقبلة، معلنًا 

حتتاج اإىل اأ�صعار نفط مرتفعة »بل تتعامل مع اأقل اأ�صعاره، 

حديث  ويف  نفط«.  دون  من   2020 يف  نعي�ض  اأن  ون�صتطيع 

اإىل قناة العربية قال: »لدينا حال اإدمان نفطي عّطلت تنمية 

»عماًل  اأجنز  �صلمان  امللك  اأن  على  م�صددًا  كثرية«،  قطاعات 

قويًا لهز راأ�ض الهرم يف ال�صلطة التنفيذية«.

املتجددة،  الطاقة  بدائل  من  وفرة  وطننا  »يف  واأ�صاف: 

واليورانيوم  والفو�صفات  الذهب  من  �صخية  ثروات  وفيه 

وغريها. واأهم من هذا كله ثروتنا الأوىل التي ل تعادلها ثروة 

مهما بلغت: �صعب طموح معظُمه من ال�صباب. �صيفاجئ هذا 

الوطن العامل من جديد«.

تت�صمن »روؤية ال�صعودية 2030« نقاطًا مهمة يف قطاعات 

خمتلفة، اأبرزها:

حتويل �صندوق ال�صتثمارات العامة اإىل �صندوق �صيادي   ●

بذلك  لي�صبح  دولر،  بليون  باألفي  قيمتها  تقدر  باأ�صول 

اأ�صخم ال�صناديق ال�صيادية عامليًا.

رؤية السعودية 2030

الأمري حممد بن �صلمان يعلن تفا�صيل »روؤية ال�صعودية 2030«

تنمية شاملة بتنويع االقتصاد
ورفع الكفاءة وتعزيز دور الشباب
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يف   50 اإىل   16 من  النفطيـة  غري  ال�صادرات  ن�صبـة  رفع   ●

وزيادة  النفطي.  غري  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  املئة 

الإيرادات غري النفطية �صتة اأ�صعاف، من 44 بليون دولر 

الإيرادات  اعتماد  من  �صيحد  ما  بليونًا،   267 اىل  �صنويًا 

ويقلل  النفط،  مداخيل  على  رئي�صي  ب�صكل  احلكومية 

من تاأثري تراجـع اأ�صعـاره عامليـًا على املالية العامة.

�صركـة  اأ�صهـم  من  املئـة  يف  خم�صـة  من  اأقـل  طـرح   ●

العام  لالكتتاب  العمالقة  الوطنية  النفطية  »اأرامكو« 

اإن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  وقال  املحلية.  ال�صوق  يف 

الكرة  تاريخ  يف  اكتتاب  »اأكرب  �صيكون  الكتتاب  هذا 

و2500   2000 بني  مبا  ال�صركة  قيمة  مقدرًا  الأر�صية«، 

بليون دولر.

رفع ت�صنيف اقت�صاد ال�صعودية لت�صبح �صمن اأف�صل 15   ●

اقت�صادًا يف العامل، بدل موقعها الراهن يف املرتبة 19.

●  رفع م�صاهمة القطاع اخلا�ض يف الناجت املحلي الإجمايل 

من 40 اإىل 65 يف املئة. ورفع ن�صبة ال�صتثمارات الأجنبية 

املبا�صرة يف الناجت املحلي الإجمايل من 3.8 يف املئة حاليًا 

اإىل املعدل العاملي البالغ 5.7 يف املئة.

رفع ح�صة ال�صادرات غري النفطية من الناجت املحلي غري   ●

النفطي من 16 يف املئة حاليًا اإىل 50 يف املئة.

زيادة م�صاركة الن�صاء يف �صوق العمل من 22 يف املئة اإىل   ●

30 يف املئة.

تخفي�ض معدل البطالة من 11.6 يف املئة اإىل 7 يف املئة.  ●

»توطني«  اإىل  ت�صل  �صعودية  ع�صكرية  �صناعة  اإطالق   ●

نحو 50 يف املئة من الإنفاق الع�صكري بحلول �صنة 2030.

 8 من  �صنويًا  العمرة  منا�صك  يوؤدون  الذين  عدد  زيادة   ●

طريق  عن   ،2030 �صنة  بحلول  مليونًا   30 اإىل  ماليني 

ا�صتثمارات وحوافز.

تطوير مواقع �صياحية وفق اأعلى املعايري العاملية، ودعم   ●

الأن�صطة الثقافية والرتفيهية.

على  العمل  �صيتوا�صل  الغذائية،  املوارد  يخ�ض  ما  ويف 

بناء خمزونات ا�صرتاتيجية مب�صتويات اآمنة ملعاجلة احلالت 

ا�صرتاتيجية  زراعية  �صراكات  بناء  �صيتم  كما  الطارئة. 

خ�صبة  تربة  من  طبيعية  مبوارد  تنعم  التي  الدول  مع 

وتر�صيد  ال�صعودية،  املائية  املوارد  يحمي  مبا  وفرية  ومياه 

على  اجلهود  و�صرتكز  الزراعي.  املجال  يف  املياه  ا�صتخدام 

دعم ال�صتزراع ال�صمكي، والعمل مع امل�صتهلكني وم�صنعي 

الأغذية والتجار للتقليل من كميات الهدر.

العمل  يتم  التي  الربامج  �صمن  »قوام«  برنامج  واأتى 

عليها، وهو برنامج خم�ص�ض لتحقيق الكفاءة يف ا�صتخدام 

املوارد واحلد من الهدر ون�صر ثقافة كفاءة الإنفاق على جميع 

امل�صتويات الإدارية يف اجلهات احلكومية.

التي  الربامج  اأول  اأن  �صلمان  بن  حممد  الأمري  واأعلن 

�صيتم اإطالقها هو »برنامج التحول الوطني« املتوقع اإعالنه 

اأواخر اأيار )مايو( املقبل اأو بداية حزيران )يونيو(، لتحقيق 

اأهداف الروؤية يف قطاعات عديدة. و�صوف يعتمد فيه على 

م�صاريع  »لدينا  وقال:  قوية.  خارجية  ا�صتثمارية  برامج 

يف  م�صر  دور  باأهمية  منوهًا  وال�صودان«،  م�صر  مع  زراعية 

تعزيز ال�صادرات ال�صعودية نحو اأوروبا واآ�صيا.

بني  اإن�صاوؤه  املزمع  �صلمان«  امللك  »ج�صر  اأن  وراأى 

ال�صعودية وم�صر �صيكون اأهم معرب بري يف العامل، و�صوف 

الب�صائع  و�صيجعل  والبناء،  لال�صتثمار  �صخمة  فر�صًا  يوفر 

اأن  اإىل  واأ�صار  الباليني.  مبئات  ال�صعودية  خالل  من  متر 

�صنة   2016 و�صتكون  ال�صريع،  الإ�صالح  �صنة  كانت   2015

اإ�صالح �صريع ممنهج وخمطط له.

والبطالة  الإ�صكان  م�صاكل  �صيبتلع  »طموحنا  اأن  واأكد 

قال:  ال�صناعة  يف  اأ�صا�صي  قطاع  اإىل  اإ�صارة  ويف  وغريها«. 

دولة  اأكرب  رابع   2014 يف  ال�صعودية  تكون  اأن  ُيعقل  »هل 

ثالث   2015 ويف  الع�صكري،  الإنفاق  حيث  من  العامل  يف 

)ع�صكرية(  �صناعة  لدينا  ولي�ض  ع�صكريًا،  تنفق  دولة  اأكرب 

داخل ال�صعودية؟« م�صيفًا: »نحن الآن ب�صدد اإن�صاء �صركة 

قاب�صة لل�صناعات الع�صكرية مملوكة مئة يف املئة للحكومة 

يف  اإطالقها  متوقعًا  ال�صعودية«،  ال�صوق  يف  لحقًا  تطرح 

اأواخر 2017.

اأقل  �صوى  املعادن  من  ت�صتغل  مل  ال�صعودية  اأن  وك�صف 

من 5 يف املئة وبطريقة غري �صحيحة. واأبدى اأمله باأن تكون 

من اأقل دول العامل يف ن�صب الف�صاد، واأن اخل�صخ�صة جزء 

مهم يف مكافحة الف�صاد.

املياه  دعم  هيكلة  اإعادة  يف  ف�صلت  املياه  وزارة  اأن  واعترب 

الأثرياء،  اإىل  الدعم  هذا  يذهب  اأن  يجوز  ل  لأنه  والطاقة، 

اأن الدعم �صيكون لأ�صحاب الدخل املتو�صط وما  اإىل  م�صريًا 

اإعادة  على  �صيعرت�صون  الذين  الأثرياء  واأن  املتو�صط،  دون 

دعم  روؤية  واأن  ال�صارع،  مع  �صي�صطدمون  الدعم  تعرفة 

الطاقة واملياه �صتطبق حتى على الأمراء والوزراء.

الأمري  قـال  ال�صعـوديني،  ال�صبـاب  اإىل  ر�صالـة  ويف 

جميعًا  �صنعمـل  منكم.  واحـد  »اأنا  �صلمان:  بن  حممد 

لتحقيق هـذه الروؤية. الروؤية لي�صت حلمًا. هذا واقع �صيحقق 

■ اإن �صـاء الـله«. 

وزارة للبيئة في السعودية
احلكومة  هيكلة  اإعادة  اإطار  يف 

بن  �صلمان  امللك  اأجرى  ال�صعودية، 

اإن�صاء  تت�صمن  تعديالت  عبدالعزيز 

واملياه  البيئة  وزارة  با�صم  جديدة  وزارة 

الثالثة،  القطاعات  جتمع  والزراعة، 

مع اإلغاء وزارة الزراعة ووزارة الكهرباء 

يف  البيئة  �صوؤون  وكانت  واملياه. 

ال�صعودية خالل العقود الثالثة املا�صية 

من م�صوؤولية »الرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة«.

وزيرًا  كان  الذي  الف�صلي،  عبدالرحمن  املهند�ض  اإىل  اجلديدة  الوزارة  وعهدت 

ال�صعودية،  »املراعي«  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  من�صب  �صابقًا  و�صغل  للزراعة، 

م�صتهلك  واملراعي  العامل.  يف  الألبان  ملنتجات  متكاملة  �صركة  اأكرب  تعترب  التي 

ل اإىل ا�صتريادها من اخلارج  اإنتاج الأعالف، التي بداأ التحوُّ كبري للمياه يف جمال 

لتخفيف ال�صغط على خمزون املياه اجلوفية.

وزارة  لت�صبح  املعدنية  والرثوة  النفط  وزارة  ا�صم  تغيري  الأخرى  التعديالت  ومن 

الكهرباء  م�صوؤوليات  اإليها  �صمت  بعدما  املعدنية،  والرثوة  وال�صناعة  الطاقة 

وال�صناعة. ويتوىل حقيبتها املهند�ض خالد الفالح، الذي كان ي�صغل �صابقًا من�صب 

»معادن«  �صركة  اإدارة  جمل�ض  ورئا�صة  ال�صعودية«  »اأرامكو  اإدارة  جمل�ض  رئا�صة 

التابعة للدولة.

وزير البيئة واملياه والزراعة  

عبدالرحمن الف�صلي
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بيروت  ـ   »البيئة والتنمية«

لبنان  على  املناخ  لتغري  القت�صاديـة  التداعيات 

اللبنانية  البيئـة  لوزارة  درا�صة  حمـاور  كانت 

نتائجها  اأعلنت   )UNDP( الإمنائي  املتحـدة  الأمم  وبرنامج 

الأ�صـرار  كلفة  اأن  من  حذرت  وهي   .2016 )مار�ض(  اآذار  يف 

 ،2040 بحلول  �صنويًا  دولر  بليون   80 من  اأكرث  اإىل  ت�صل  قد 

غازات  انبعاثات  خلف�ض  �صريعة  تدابري  العامل  يتخذ  مل  اإذا 

الدفيئة. و�صتتحمل احلكومة اللبنانية، بح�صب الفرتا�صات 

الأعباء  هـذه  من  دولر  بليون   26 نحو  الدرا�صة،  يف  املعتمدة 

اللبنانيـة  الأ�صـر  على  املتبقية  الأعباء  وتتوزع  القت�صاديـة، 

مبعدل 60 األف دولر �صنويًا لالأ�صرة.

اأما يف حال تطبيق دول العامل، مبا فيها لبنان، التزاماتها 

اتفاقية  يف  بها  تعهدت  التي  النبعاثات  بتخفيف  املتعلقة 

 50 بقيمة  وفورات  يحقق  اأن  لبنان  ي�صتطيع  ف�صوف  باري�ض، 

بليون دولر �صنويًا بحلول 2040.

بحلول  �صت�صجل  التي  القت�صادية  الكلفة  الدرا�صة  قدرت 

ال�صنوات 2020 و2040 و2080 يف ثمانية جمالت، هي الزراعة 

وال�صحة  والطاقة  وال�صياحة  الطبيعية  والكوارث  واملياه 

استنتج تقرير 
لوزارة البيئة 

 UNDPاللبنانية و
أن كلفة أضرار تغير 

املناخ ىلع لبنان 
قد تتجاوز 80 

بليون دوالر سنويًا 
بحلول سنة 2040 

إذا استمر الوضع 
الراهن النبعاثات 

غازات الدفيئة 
العاملية، لكن 
البلد يمكن أن 

يحقق وفرًا بقيمة 
50 بليون دوالر 

سنويًا إذا نجحت 
الجهود الدولية 

يف تخفيض
هذه االنبعاثات

كم يخسر لبنان
حين يتغير املناخ؟

والأنظمة البيئية واملجتمع. فمن �صاأن التغريات املتوقعة يف 

املناخ اأن ت�صفر عن تغريات يف املت�صاقطات، وظواهر مناخية 

بالغة ال�صدة مثل العوا�صف، وانخفا�ض يف الإنتاج الزراعي، 

وتاأثريات �صلبية على �صحة الإن�صان، والت�صبب بالفي�صانات، 

من  عليهـا  يرتتب  وما  الأ�صرار  هذه  �صاأن  ومن  ذلك.  وغـري 

الدخل  خف�ض  اإىل  تـوؤدي  اأن  الإجمايل  املحلي  الناجت  هبوط 

ال�صنوي لالأ�صر يف اأنحاء لبنان، خ�صو�صًا يف الأرياف.

التأثيرات املحتملة
نتيجة  لبنان  على  الكاملة  التـاأثريات  مقـدار  حتـديـد  يتـم  مل 

ما يتوقع من ازدياد يف درجات احلرارة وتغري يف املت�صاقطات 

املبا�صرة  التاأثريات  من  وغريها  البحر،  مل�صتـوى  وارتفاع 

تقديرات  لكن  العاملية.  الدفيئـة  غازات  انبعاثات  ل�صتمـرار 

البيئة  ومرفق  الإمنائي  املتحـدة  الأمم  وبرنامج  البيئـة  وزارة 

العـاملي عام 2011 ا�صتنتجت اأن التاأثريات قـد ت�صمـل ما ياأتي:

معدلت  تزداد  �صوف  حاليًا،  ال�صائد  املناخ  مع  مقارنة 

درجتني  اإىل  ال�صاحل  على  مئوية  درجة  مبقدار  احلرارة 

 5 اإىل   3.5 ومبقدار   ،2040 �صنة  بحلول  الداخل  يف  مئويتني 

درجات بحلول 2090.



45چهللامايو/يونيو  2016

اإىل   10 مبقدار  �صينخف�ض  ال�صنويـة  املت�صاقطات  معدل 

20 يف املئة بحلول 2040، ومبقـدار 25 اإىل 45 يف املئة بحلول 

بن�صبة  املائية  للموارد  الكلي  احلجم  ينخف�ض  و�صوف   .2090

6 اإىل 8 يف املئة اإذا ازداد معدل احلرارة درجة مئوية واحدة، 

وبن�صبة 12 اإىل 16 يف املئة اإذا ازداد درجتني مئويتني.

يومًا   50 بريوت  ت�صهد  �صوف  القرن،  هذا  نهاية  بحلول 

ليلة  و34  مئوية،  درجة   35 احلرارة  فيها  تتعدى  اإ�صافيًا 

اإ�صافية تتعدى فيها احلرارة 25 درجة مئوية.

اإىل  يومًا   15 بـ  اأبكر  وقت  يف  �صتحدث  اجلفاف  فرتات 

اأيام مع حلـول �صنة 2040 واأطول بـ  �صهر، وتكون اأطول بـ 9 

18 يومًا مع حلول 2090. و�صوف ت�صهد املناطق اجلافة اأ�صاًل، 

ذلك،  اإىل  التاأثريات.  اأ�صد  واجلنوب،  والهرمل  البقاع  مثل 

�صاعـات  �صتزداد  اإذ  الري  احتياجات  تكاليف  تزداد  �صوف 

ال�صخ املطلوبة ما يعني ا�صتهالك املزيد من الطاقة.

الغطاء الثلجي يف لبنان �صيتقل�ض بن�صبـة 40 يف املئة مع 

ارتفاع معدل احلـرارة العاملية درجتني مئويتني، وبن�صبة 70 

يف املئة مع زيادة 4 درجات مئوية.

الذي  والثلج  كثلوج.  تهطل  التي  املت�صاقطات  تقل  �صوف 

ي�صقط حاليًا على ارتفاع 1500 مرت �صوف ي�صقط على ارتفاع 

1700 مرت بحلول 2040، وعلى ارتفاع 1900 مرت بحلول 2090. 

و�صوف يـذوب الثلج يف وقت اأبكـر يف الربيـع. و�صوف توؤثـر 

وتخف�ض  الينابيع،  معظم  تغذية  اإعادة  يف  التغـريات  هذه 

وتزيد  ال�صيف،  خالل  للري  املتوافرة  امليـاه  اإمـدادات 

الفي�صانات ال�صتوية بن�صبة ت�صل اإىل 30 يف املئة.

احلرارة  درجات  ارتفاع  نتيجة  �صتنخف�ض  الرتبة  رطوبة 

وانخفا�ض املت�صاقطات وازدياد التبخر.

التغريات يف درجة احلـرارة وهطول الأمطـار �صتخف�ض 

اإنتاجيـة الأرا�صي ملعظم املحا�صيل والثمار، خ�صو�صـًا القمـح 

جودة  يف  توؤثر  وقد  والزيتون،  والطماطم  والتفاح  والكـرز 

العنب.

�صوف تتعر�ض غالبية املحا�صيل لزدياد غزوات الأمرا�ض 

الفطرية والبكتريية.

ارتفاع درجات احلرارة �صيفـًا �صيزيد الطلب على التربيد، 

اإذا  املئة  يف   1.8 الغـاية  لهذه  الكهرباء  ا�صتهالك  يزداد  بحيث 

ارتفـع معدل احلرارة درجة مئويـة واحـدة، و5.8 يف املئة اإذا 

ارتفع 3 درجات مئوية.

م�صتـوى البحـر �صريتفـع مـا بني 30 و60 �صنتيمتـرًا خالل 

 20 نحو  البالغ  احلايل  الرتفاع  معدل  ا�صتمر  اإذا  �صنة،   30

مليمرتًا يف ال�صنة. و�صوف يوؤدي ذلك اإىل ت�صرب مياه البحر 

الفي�صانات  حدوث  خطر  ويزيد  اجلوفية،  املياه  طبقات  اإىل 

ال�صورة اإىل اليمني:

�صهل البقاع »�صلة الغذاء« 

يف لبنان. ويتوقع اأن 

ينخف�س الإنتاج الزراعي 

يف البالد نتيجة تغري 

املناخ بحيث تبلغ اخل�صارة 

ال�صنوية يف هذا القطاع

نحو 300 مليون دولر

�صنة 2020 ونحو 860 مليون 

دولر �صنة 2040 ونحو 2300 

مليون دولر �صنة 2080

تاأثريات تغري املناخ

 الكلفة املحتملة

 �سنة 2020 

)ماليني الدوالرات(

 الكلفة املحتملة

 �سنة 2040 

)ماليني الدوالرات(

 الكلفة املحتملة

 �سنة 2080 

)ماليني الدوالرات(

3008602,300انخفا�ض الإنتاج الزراعي يف لبنان

101728انخفا�ض اإنتاج القمح والذرة

133232انخفا�ض ح�صاد الأ�صماك

4701,7005,000ارتفاع اأ�صعار الأغذية العاملية

213201,200انخفا�ض اإمدادات املياه الزراعية واملنزلية وال�صناعية

331110انخفا�ض اإمدادات املياه لتوليد الطاقة

7361,600ازدياد حالت اجلفاف والفي�صانات والنهيارات الأر�صية والعوا�صف

221601,800انخفا�ض جاذبية املوارد ال�صاحلية يف لبنان

11090034,800ازدياد الطلب على التربيد

47,20054,70061,400ازدياد اأخطار الوفاة

177,900194,300191,500ازدياد اأخطار املر�ض والعجز

62150330خ�صارة التنوع البيولوجي

2978170ازدياد تدهور الأرا�صي

59140320ارتفاع م�صتوى �صطح البحر

388408,600ازدياد حالت العنف من جراء ارتفاع درجات احلرارة

431601,400انخفا�ض اإنتاجية العمال من جراء الإجهاد احلراري

2251280انخفا�ض اإنتاجية العمال من جراء �صوء التغذية يف مرحلة الطفولة

57130320ازدياد حالت الهجرة الداخلية

التكاليف  االقت�ضادية ال�ضنوية التي قد يفر�ضها تغري املناخ على لبنان يف 2020 و2040 و2080

 UNDPعلى تقرير تداعيات تغري املناخ االقت�صادية على لبنان، وزارة البيئة اللبنانية و 
ً
مت اإعداد هذا اجلدول بناء
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ال�صاحلية وتاآكل ال�صواحل واإغراق ال�صواطئ الرملية، ويغري 

النظم الإيكولوجية ال�صاحلية.

�صتقل�ض  الأمطار  وهطول  احلرارة  درجات  يف  التغريات 

�صبه   الغابات  م�صاحة  وتزيد  الرطبة  �صبه  الغابات  م�صاحة 

و�صوف  الأعلى.  النتقالية  املناطق  يف  خ�صو�صًا  القاحلة، 

جميع  يف  واحلرائق  الآفات  وتف�صي  التجزئة  وترية  تزداد 

الغابات.

�صوف ي�صهد لبنان زيادات يف اإ�صابات الأمرا�ض ال�صارية 

درجات  ارتفاع  نتيجة  الوفيات،  ومعدل  الأمرا�ض  وانت�صار 

توافر  وانخفا�ض  املتطرفة  اجلوية  الظواهـر  ووترية  احلرارة 

اجلفاف  موجات  بفعل  التغذية  �صوء  وازدياد  النظيفة  املياه 

والفي�صانات التي توؤثر على املوا�صم الزراعية. و�صوف يت�صبب 

وفـاة   5254 اإىل   2483 يف  احلرارة  درجات  معدلت  ارتفاع 

اإ�صافية �صنويًا بني 2010 و2030.

تغري  نتيجة  �صتت�صرر  العامة  التحتية  والبنى  املباين 

وترية  وازدياد  البحر  م�صتوى  وارتفاع  املت�صاقطات  اأمناط 

ال�صاحلية  الأماكن  ت�صبع  ب�صبب  وذلك  و�صدتها.  العوا�صف 

الفي�صانات  اإىل  اإ�صافة  البحر،  مبياه  الأبنية  واأ�ص�ض  املاأهولة 

والنزلقات الرتابية وال�صخرية.

التزلج  مو�صم  تق�صري  مع  �صتتقل�ض  ال�صتوية  ال�صياحة 

املت�صاقطات.  وانخفا�ض  احلرارة  درجات  ارتفاع  ب�صبب 

و�صتعاين ال�صياحة تاأثريات اأخرى ب�صبب التغريات يف النظم 

ال�صواطئ  مثل  الطبيعية  املعامل  وخ�صارة  الإيكولوجية، 

الرملية، والأ�صرار التي تلحق بالرتاث الأثري للبالد.

و�صوف ترتكز التاأثريات على الفئات ال�صعيفة، خ�صو�صًا 

حمرومة  مناطق  يف  يعي�صون  الذين  وال�صكان  ال�صن  كبار 

مناطق  ويف  قاحلة  �صبه  مناطق  ويف  واقت�صاديًا  اجتماعيًا 

تعاين من نق�ض اخلدمات ال�صحية وغريها.

كيف يمكن الحد من التكاليف؟
يقول معدو تقرير تداعيات تغري املنـاخ القت�صادية على لبنان 

اإن النتائج الواردة فيه ل تقـدم �صورة �صاملـة للتكاليف. فعلى 

بازدياد  املرتبطة  التكاليف  التقرير  يقي�ض  ل  املثال،  �صبيل 

نتيجـة  الأقليات  وجمموعات  الن�صـاء  بع�ض  وتهمي�ض  الفقر 

تغري املناخ. ول ياأخـذ يف العتبار التكاليف التي قد تتج�صـد 

وت�صببهـا  اأ�صرع،  ب�صكل  العامليـة  النبعاثات  ازدياد  حال  يف 

يف اآثار اأكرب على املنـاخ، ويف حـال و�صع قيمة اأعلى للتغريات 

يف النظم الإيكولوجيـة والقت�صادية والجتماعية.

رفعت  ال�صابقة  العقود  خالل  العاملية  النبعاثات  اأن  وُقدر 

درجة   0.85 لبنان  يف  احلرارة  لدرجات  ال�صنوي  املعدل 

ا�صتمرت  واإذا   .1919 ـ   1880 املرجعية  بالفرتة  مقارنة  مئوية 

ت�صل  ف�صوف  العاملية،  النبعاثات  يف  احلالية  الجتاهات 

يف  ودرجتني   ،2020 يف  واحدة  مئوية  درجة  اإىل  الزيادة 

2040، و5 درجات يف 2080. 

اأن يبلغ عدد �صكان لبنان 5.5 ماليني  الدرا�صة  وتفرت�ض 

ماليني  و5.9   ،2040 �صنة  ماليني  و6   ،2020 �صنة  ن�صمة 

القت�صادية  اللجنة  توقعات  على  بناء  وذلك   ،2080 �صنة 

النمو  معدل  باأن  )الإ�صكوا(  اآ�صيـا  لغرب  والجتماعية 

ال�صكاين يف لبنان �صي�صبح �صلبيـًا بواقع  0.03 ـ  يف املئة بعد 

�صنة 2045. كما تفرت�ض، يف غياب تاأثريات انبعاثات غازات 

الدفيئة العاملية، اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل من 47 بليون 

يف  باليني  و104   ،2020 يف  بليونًا   55 اإىل   2015 يف  دولر 

2040، و367 بليونًا يف 2080.

ول يتو�صع التقرير يف الطرق البديلة للحد من التكاليف 

التي �صيفر�صهـا تغري املناخ على لبنان. لكنه ي�صرد املقاربات 

احلكومية  الهيئة  تقارير  اأوردتها  كما  منها،  للحد  التكيفية 

الدولية املعنية بتغري املناخ، وذلك يف خم�صة جمالت ميكن 

اإيجازها كما ياأتي:

تعزيز راأ�س املال الب�سري: عن طريق حت�صني الوعي 

الفـردي باملخاطر املتعلقة باملناخ، حت�صني التعليـم والتغذية 

وال�صحة، احلد من تهمي�ض املراأة وتقلي�ض عدد املحرومني، 

قدرات  تعزيز  القت�صادية،  والن�صاطات  املهارات  تنويع 

التكّيف لال�صتجابة لل�صغوط املناخية التي �صتطراأ.

من  احلد  الطبيعي:  املال  راأ�س  على  املحافظة 

وتعزيز  الإيكولوجية  النظم  على  املناخية  غري  ال�صغوط 

والرتبة  الرطبة  الأرا�صي  حفظ  معها،  التكيف  على  قدرتها 

وخزانات املياه اجلوفيـة وموارد اأ�صا�صيـة اأخرى، اإن�صاء اإدارة 

للمـوارد الطبيعيـة ت�صتند اإىل النظـام الإيكولوجي واملجتمـع 

املحلي، احلد من خماطر انقرا�ض الأنواع وخ�صارة املوائل.

فهم  بتح�صني  املادي:  املال  راأ�س  تاأثر  من  احلد 

العالية  املناطق  عن  التنمية  عزل  املناخ،  ملخاطر  املجتمع 

املخاطر مثل ال�صهول الفي�صية، تعزيز اأماكن ال�صكن ملقاومة 

خماطر املناخ مثل العوا�صف، احلد من خمـاطر �صعف البنى 

التحتية الأ�صا�صية كالت�صالت والنقل واملياه ومياه ال�صرف 

البنى  قدرة  تعزيز  والكهرباء،  ال�صحية  والرعاية  ال�صحي 

التحتية على التكيف مع ال�صغوط املناخية.

املال االجتماعي: بتح�صني فهم املجتمع  راأ�س  تعزيز 

العالقات  وعلى  حمددة  موؤ�ص�صات  على  املناخ  تغري  لتاأثري 

الإن�صانية، حت�صني خمططات التكيف واأنظمـة اإدارة خماطر 

الأ�صا�صية،  اخلدمات  تعطيل  خماطر  من  احلد  الكوارث، 

حت�صني  فيها،  وامل�صاركة  التاأمني  برامج  تنمية  ت�صجيع 

اإمكانية الو�صول اإىل املعلومات واملوارد املالية والتكنولوجيا، 

ال�صغوط  مع  التكيف  على  الجتماعية  الأنظمة  قدرة  تعزيز 

املناخية.

الوعي  حت�صني  طريق  عن  الثقايف:  املال  راأ�س  تعزيز 

ثقافيًا،  املهمة  والن�صاطات  املوارد  على  املناخ  تغري  مبخاطر 

■ واحلد من املخاطر على املواقع الرتاثية. 

امل�صي يف الطبيعة

وت�صلق اجلبال ن�صاط 

�صياحي مميز يف لبنان. 

و�صوف تكون ال�صياحة 

من القطاعات الرئي�صية 

املتاأثرة بتغري املناخ
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اأبوظبي   ـ  »البيئة والتنمية«

ويبداأ  املر�صودة،  ال�صحابة  قلب  الطائرة  تخرتق 

جناحيها،  على  املركزة  ال�صعالت  اإطالق  الطيار 

فتبذر مرّكبات امللح التي »تلقح« ال�صحب. وتبداأ قطريات املاء 

املوجودة يف ال�صحابة بالتجمع حول ج�صيمات الأمالح، حتى 

على  قادر  غري  الهواء  وي�صبح  احلجم  كبرية  قطرات  ت�صبح 

حملها، فت�صقط مطرًا.

لالأر�صاد  الوطني  املركز  خــرباء  يقوم  ــض،  الأر� وعلى 

بداأوا  لقد  الطائرة.  بتعقب  اأبوظبي  يف  ــزلزل  وال اجلوية 

اأحد  يف  عامًا،   15 منذ  ل�صتمطارها  ال�صحب  تلقيح  عمليات 

م�صاعي مواكبة تزايد عدد ال�صكان يف الإمارات، اإحدى اأكرث 

الدول ا�صتهالكًا للمياه يف العامل على ال�صعيد الفردي.

ال�صحب  لتلقيح  جوية  طلعة   186 املركز  طائرات  نفذت 

كل  وت�صتغرق   .2015 العام  خالل  ال�صطناعي  وال�صتمطار 

طلعة بني �صاعتني وثالث �صاعات، وتكلف نحو 5000 دولر. 

اأرخ�ض واأكرث �صداقة  اأن تكاليفها  لكن خرباء املركز يوؤكدون 

العذبة  املياه  م�صدر  البحر،  مياه  حتلية  حمطات  من  للبيئة 

الرئي�صي يف الإمارات.

 ويقول املدير التنفيذي للمركز عبدالـله املندو�ض اإن املادة 

امل�صتخدمة هي نوع من الأمالح التي تبذر بكمية �صغرية جدًا 

ول توؤثر على البيئة ول تلوث الأمطار والهواء.

اأن  فــراح  �صفيان  املركز  يف  ال�صتمطار  خبري  ويو�صح 

املنطقة الأكرث هطوًل لالأمطار والأكرث فعالية لتلقيح ال�صحب 

يف الإمارات هي املنطقة ال�صرقية، لوجود ال�صال�صل اجلبلية 

ال�صحب  فتت�صكل  الأعلى  اإىل  الهواء  دفع  على  تعمل  التي 

ال�صتاء  ف�صل  يف  اأما  ال�صيف.  اأ�صهر  يف  خ�صو�صًا  الركامية، 

مناطق  على  الرتكيز  دون  من  ال�صتمطار  عمليات  فتتم 

معينة، على اأن يكون التلقيح على ارتفاع نحو 2400 مرت عن 

التلقيح  عملية  مع  ال�صحب  تفاعل  وي�صتغرق  الأر�ض.  �صطح 

عادة ما بني 15 و20 دقيقة، تهبط بعدها الأمطار، ب�صرط اأن 

تكون ال�صحب امللقحة ركامية مع رياح ن�صطة.

 74 والـــزلزل  اجلوية  لالأر�صاد  الوطني  املركز  ولــدى 

احلرارة  فيها  مبا  الطق�ض،  عنا�صر  وقيا�ض  لر�صد  حمطة 

و�صرعة  اجلــوي  وال�صغط  ال�صم�صي  والإ�صعاع  والرطوبة 

متحرك  ورادار  ثابتة  رادارات  خم�صة  اإىل  بالإ�صافة  الرياح، 

خم�صة  من  الأر�صاد  معلومات  ي�صتقبل  كما  الأمطار،  لر�صد 

اأقمار ا�صطناعية. ولديه �صتة طيارين و�صت طائرات جمهزة 

تلقيح  عمليات  لإجراء  احلديثة  والأجهزة  التقنيات  باأحدث 

ال�صحب وا�صتمطارها.

ــار  ــم الأق بوا�صطة  ال�صحب  ــز  ــرك امل ـــرباء  خ ير�صد 

ال�صطناعية. وعند ظهور ت�صكل �صحابة يف منطقة ما داخل 

186 طلعة جوية 
ناجحة عام 

2015، وبرنامج 
وطني لبحوث 

االستمطار، ومنحة 
بـ5 ماليين دوالر 

للبحث واالبتكار

اإلمارات تستمطر الغيوم
�صعالت على جناح الطائرة تطلق اأمالحًا تتجمع حولها

قطريات املاء املوجودة يف ال�صحب حتى تكرب وتثقل وت�صقط مطرًا
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اإىل  ت�صري  املنا�صبة  املعايري  من  جمموعة  توافر  مع  الإمارات، 

يف  والطيار  الطائرة  و�صع  يتم  التلقيح،  عملية  اإجراء  قابلية 

ويتابعونه  الطيار  الأر�صاد  خرباء  ويوجه  ال�صتعداد.  حالة 

اأثناء عملية التلقيح.

على  املوجودة   )flares( ال�صعالت  بحرق  الطيار  يبداأ 

امللح،  مرّكبات  وهي  التلقيح  مواد  فتطلق  الطائرة،  جناحي 

حتى  ال�صحب  يف  املوجودة  املاء  قطريات  حولها  تتجمع  التي 

تكرب وتثقل وت�صقط على الأر�ض.

داخل  من  انطلقت  اإذا  اإل  فعالة  تكون  ل  ال�صعالت  لكن 

ل  فاإنك  ا�صتمطار«،  »طيار  تكون  عندما  لذلك،  ال�صحب. 

الطيار  يقول  داخلها.  اإىل  تتوجه  بل  العوا�صف،  تتجنب 

النيوزيلندي مايك اأن�صتيز الذي يقوم بطلعات ال�صتمطار يف 

متى  تعرف  اأن  فيجب  حم�صوبة،  خماطرة  »هناك  اأبوظبي: 

يحني الوقت للخروج«.

 2000 العام  منذ  الإمــارات  يف  ال�صتمطار  عمليات  تنفذ 

زيادة  ميكن  اأنه  نت  بيَّ وقد  عاملية.  منظمات  مع  بالتعاون 

اأعلن  هطول الأمطار بني 15 و35 يف املئة. ويف 2015، الذي 

الإمــارات  برنامج  طلق 
ُ
اأ الدولة،  يف  ــداع  والإب الإبتكار  عام 

هذا  يف  والبتكار  البحث  لدعم  ال�صتمطار،  علوم  لبحوث 

املجال حمليًا وعلى امل�صتوى الدويل. وذلك من خالل هدفني 

وزيادة  وتطبيقاته،  وتقنياته  ال�صتمطار  علوم  تطوير  هما 

من  وغريها  ــارات  الإم يف  املياه  اأمن  لتعزيز  الأمطار  كمية 

املناطق اجلافة و�صبه اجلافة يف العامل.

ويقدم الربنامج منحة �صنوية بقيمة خم�صة ماليني دولر 

لأف�صل الأبحاث يف علوم ال�صتمطار. واأكدت مديرته علياء 

والطالب  والعلماء  الباحثني  حتفيز  على  احلر�ض  املزروعي 

وابتكاراتهم  واأبحاثهم  باأفكارهم  امل�صاركة  على  الإمارات  يف 

■ يف هذا املجال. 

أول استمطار يف األردن

اأول  االأردنية  اجلوية  االأر�ساد  دائرة  اأجرت 

اآذار  يف  البالد  يف  ا�سطناعي  ا�ستمطار  عملية 

)مار�س( 2016، يف منطقة �سد امللك طالل �سمال 

االأردنية  احلكومة  توقيع  من  اأيام  بعد  عمان، 

لتطبيق  التايلندية  احلكومة  مع  تفاهم  مذكرة 

تكنولوجيا اال�ستمطار يف االأردن. والهدف اختبار 

�سح  اأزمة  ملواجهة  تقليدية  غري  و�سيلة  واعتماد 

املياه املتفاقمة والتو�سع يف تطبيق نظام الزراعة 

اجلافة يف ال�سحراء واملناطق الهام�سية.

من  العامل  يف  دولة  اأفقـر  ثالث  االأردن  ويعد 

حيث ح�سة الفرد من املياه. واأو�سح املدير العام 

لدائرة االأر�ساد اجلوية حممد �سماوي اأن العملية 

االأردين.  امللكي  اجلو  �سالح  مع  بالتعاون  نفذت 

بالبيئـة  رفيقـة  مـواد  نثـر  »مت  اأنـه  و�سـرح 

الكال�سيوم  كلوريد  وهي  الغيوم،  لتلقيـح 

م�سرياً  واليوريا«،  الطعام  وملح  اجلاف  واجلليد 

على  بناء  �ستتواىل  اال�ستمطار  عمليات  اأن  اإىل 

نتائج العملية االأوىل.

االأوىل من برنامج  الدورة  واأملانيا مبنحة  اليابان واالإمارات  فازت فرق بحثية من 

االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار. وت�سلمت ما جمموعه خم�سة ماليني دوالر يف 

حفل خا�س اأقيم خالل اأ�سبوع اأبوظبي لال�ستدامة يف كانون الثاين )يناير( 2016.  

وتناف�ست البحوث الثالثة الفائزة �سمن قائمة �سمت 78 بحثًا. وهي: 

فريق جامعة ناغويا يف اليابان، عن حت�سني هطول االأمطار يف املناطق اجلافة  	●

واأنظمة  املبتكرة   )logarithms( و�سبه اجلافة بالرتكيز على اخلوارزميات 

الر�سد اخلا�سة بالتعرف على ال�سحب املنا�سبة لعمليات التلقيح. وقد �ساهم 

باحثون من جامعة طوكيو والوكالة اليابانية لالأر�ساد اجلوية يف هذا البحث.

ا�ستخدام وتطوير  االإمارات، عن  فريق معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا يف  	●

و�سناعة  املطر  قطرات  وتكون  املاء  تكثيف  عملية  لت�سريع  النانو  تكنولوجيا 

مواد جديدة لتلقيح ال�سحب. و�سارك يف البحث باحثون من جامعة �سنغافورة 

الوطنية وجامعة بلغراد.

عن  االأملانية،  هوهنهامي  جامعة  يف  اجلوية  واالأر�ساد  الفيزياء  معهد  فريق  	●

درا�سة تالقي الرياح وحت�سني الغطاء االأر�سي من اأجل زيادة هطول االأمطار.

يف  والزالزل  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  املركز  من  متخ�س�س  طاقم  و�سيعمل 

م�ساريعها  لتنفيذ  املقبلة  الثالث  ال�سنوات  خالل  الفائزة  الفرق  مع  االإمارات 

البحثية يف االإمارات.

5 ماليين دوالر لثالثة فائزين 
بجائزة  برنامج اإلمارات لبحوث االستمطار
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كاظم المقدادي

يف اآذار )مار�ض( 2016 اأعلنت وزارة ال�صحة والبيئة 

درا�صة  الأوىل،  �صتنفذهما.  مهمتني  عن  العراقية 

اخللقية  الت�صوهات  حالت  زيادة  يف  البيئية  العوامل  اأثر 

حملة  مبا�صرة  والثانية،  ال�صرطانية.  والأمرا�ض  والإجها�ض 

لتعزيز ال�صالمة الإ�صعاعية.

عن  الأوىل  للمرة  يك�صف  اأنه  الوزارة  بيان  يف  الالفت 

امللوثات  لق�صم  تابعة  خا�صة  �صعبة  الأوىل،  هيئتني.  ت�صكيل 

لالأمرا�ض  امل�صببة  البيئية  العوامل  »�صعبة  هي  الكيميائية 

الإ�صابة  ن�صب  ارتفاع  اأ�صباب  متابعة  مهمتها  ال�صرطانية«، 

والإجها�ض،  اخللقية  الت�صوهات  وحالت  بال�صرطان 

قاعدة  لو�صع  املعنية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  مع  والتن�صيق 

والثانية،  الأ�صباب.  هذه  مبعاجلة  ت�صمح  وطنية  بيانات 

لالأمرا�ض  امل�صببة  البيئية  العوامل  لدرا�صة  مركزية  جلنة 

ال�صرطانية، وقد عقدت عدة اجتماعات بح�صور ممثلني من 

الوطني،  والأمن  والتخطيط  والتكنولوجيا  العلوم  وزارات 

واختارت مناطق يف بغداد هي التويثة والزعفرانية واملنطقة 

درا�صة  اأجل  من  منها  عينات  لأخذ  حيفا،  ل�صارع  املقاربة 

بالأمرا�ض  عالقة  لها  تكون  اأن  ميكن  التي  البيئية  العوامل 

مأساة العراق
األسباب البيئية

للسرطان والعقم
وتشوهات املواليد
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عديلة  الدكتورة  والبيئة  ال�صحة  وزيرة  واأوعزت  ال�صرطانية. 

للفرق  الت�صهيالت  وكل  اللوج�صتي  الدعم  بتقدمي  حمود 

امليدانية التابعة للجنة، والتي �صتكون م�صرتكة بني وزارتها 

وبقية الوزارات ذات العالقة.

شكوك كثيرة
اجلهات  اإحدى  التفتت  عامًا،   13 دام  انتظار  بعد  هكذا، 

العراقية الر�صمية املعنية، ولو اإعالميًا، اإىل الكارثة ال�صحية 

لكن  اأ�صبابها.  درا�صة  بنّية  العراق  يف  الراهنة  والبيئية 

مراعاة  دون  من  جاء  تنفيذها  تاأخر  التي  املهمة  هذه  توقيت 

و�صبه  م�صلولة،  �صبه  احلكومة  حيث  الراهن،  الظرف 

�صحة  من  تعاين  احلكومية  ال�صحية  واملوؤ�ص�صات  مفل�صة، 

الأدوية، حتى الأ�صا�صية. فمن اأين �صتغطي الوزارة تكاليف 

اإجناز املهمة؟

املوعودة.  الدرا�صة  اإجناز  حول  كثرية  �صكوك  وتدور 

امل�صتنفد  اليورانيوم  ذخائر  �صت�صمل  هل  تو�صح  مل  فالوزارة 

اأ�صباب  �صمن  اأخرى  �صامة  وملوثات  الأبي�ض  والفو�صفور 

والولدات  والإجها�ض  اخللقية  والت�صوهات  ال�صرطانات 

امليتة والعقم، التي انت�صرت بعد ا�صتخدامها يف احلرب على 

القيام  �صرورة  تتجاهل  عامًا   13 طوال  ظلت  وقد  العراق. 

واأهملت  جدًا.  وملحة  اآنية  كانت  التي  الدرا�صة،  هذه  مبثل 

�صخ�صت  التي  والأجنبية  العراقية  والدرا�صات  الأبحاث  نتائج 

ارتباط انت�صار الأمرا�ض الغريبة واخلطرية با�صتخدام القوات 

حربي  يف  امل�صتنفد  اليورانيوم  لذخائر  وحليفاتها  الأمريكية 

1991 و2003 والفو�صفور الأبي�ض عام 2004.

أين الدراسات السابقة؟
ال�صحة  وزارة  دمج  قبل  البع�ض،  تورط  على  كثرية  اأدلة  ثمة 

والوفيات  الإ�صابات  حجـم  على  بالتعتيم  البيئـة،  وزارة  مع 

باحلالت املر�صية املذكورة ومنع الأطباء من اإعطاء معلومات 

اأو اأرقام تف�صح الواقع ال�صحي املتدهور. بل اإن الوزارة اأعلنت 

نتائج اعتربها كثري من املتابعني منقو�صة، لدرا�صة م�صرتكة 

مع منظمة ال�صحة العاملية دامت ثالث �صنوات و�صملت نحو 

وجود  عن  وك�صفت  عراقية،  حمافظات   6 من  عائلة  األف   11

مبعدلت  الأطفال  لدى  �صرطانية  واأمرا�ض  خلقية  ت�صوهات 

خطرية متزايدة.

اأنها  مع  النتائج،  اإعالن  على  الدولية  املنظمة  تتجراأ  مل 

كانت قد حجبت درا�صة للعامل الفنلندي كيث بافر�صتوك كبري 

مذر�صتيل  كارمل  وزميليه  لديها  الإ�صعاع  من  الوقاية  خرباء 

ذرات  ا�صتن�صاق  اأن  اأثبتت   ،2001 عام  اأجروها  ثورن  ومايك 

على  جينية  �صمية  اآثارًا  يولد  امل�صتنفد  اليورانيوم  غبار 

اإىل  الرئة  عرب  تنت�صر  اخللية،  يف   DNA النووي  احلم�ض 

يف  بالغة  باأ�صرار  وتت�صبب  الدم،  طريق  عن  اجل�صم  اأجزاء 

لهذا  اأنه  املعلوم  ومن  والكلى.  اللمفوي  واجلهاز  العظم  نخاع 

ال�صبب ترك بافر�صتوك العمل يف املنظمة.

النتائج  بن�صر  تطوعت  فقد  العراقية  ال�صحة  وزارة  اأما 

اأيلول   12 يف  حمدود  �صحايف  لقاء  يف  معلنة  املزعومة، 

اأن معدلت الت�صوهات اخللقية يف العراق  )�صبتمرب( 2013 

املتقدمة!  البلدان  يف  مما  »اأقل«  هي  بل  جدًا«  »طبيعية 

العراقيـة  الطبية  بالدرا�صات  احلائط  عر�ض  �صربت  هكذا 

وبالتقارير  �صعفًا،   23 اإىل  املعدلت  تلك  ارتفاع  اأثبتت  التي 

اأن العراق �صهد خالل الأعوام الأخرية  اأكدت  الأوروبية التي 

يف  املعدل  عن  مرة   13 الولدية  الت�صوهات  ن�صبة  ارتفاع 

الوثيقة  العالقة  على  تتزايد  العلمية  الأدلة  واأن  اأوروبا، 

الأ�صلحة  وا�صتخدام  املذكورة  املر�صية  احلالت  انت�صار  بني 

احلديثة يف حروب العراق.

خبرية  اأ�صفهاين،  �صافابي  موزغان  العاملة  واأعلنت 

ال�صموم البيئية يف كلية ال�صحة العامة يف جامعة مي�صيغن 

الأمريكية: »تظهر كـل ال�صواهد وجـود كارثـة �صحيـة هائلة 

متعدد  دوليًا  حتّركـًا  تتطلب  كهذه  اأزمـة  اإن  العراق.  يف 

العامـة  بال�صحـة  اإ�صايف  �صرر  اإحلـاق  دون  للحوؤول  الأوجه 

يف البلد«.

السالمة اإلشعاعية
هي  والبيئة  ال�صحة  وزارة  اأعلنتها  التي  الثانية  املهمة 

»فرق  واأن  ال�صعاعية،  ال�صالمة  لتعزيز  حملة  مبا�صرتها 

احلايل  للعام  خططها  با�صرت  الإ�صعاع  من  الوقاية  مركز 

بتكثيف اجلهود الرقابية امليدانية، من اأجل تعزيز ال�صالمة 

الإ�صعاعية يف بغداد واملحافظات«.

وحتيط ال�صكوك باإجناز هذه املهمة، لأن مركز الوقاية من 

»خلو«  زعمت  بيانات  املا�صية  ال�صنوات  خالل  ن�صر  الإ�صعاع 

املن�صرم  العقد  طوال  فيها  وتكررت  الإ�صعـاع،  من  العراق 

من  خالية  فح�صها  مت  التي  العينات  »جميع  واحدة:  جملة 

علمي  فريق  ك�صف  عندما  خمزية  ف�صيحة  وله  الإ�صعاع«. 

اأحد  يف  اإ�صعاعي  تلوث  وجود  والتكنولوجيا  العلوم  لوزارة 

طوابق مبنى »املطعم الرتكي« املطل على »�صاحة التحرير« 

اليورانيوم  باأ�صلحة   2003 عام  ق�صف  الذي  بغداد،  يف 

ا�صطر  الفريق،  حتداه  وعندما  ذلك.  املركز  فنفى  امل�صتنفد، 

يف  لي�ض  اإ�صعاعيًا  تلوثًا  ووجد  الفح�ض،  اإعادة  اىل  املركز 

طابق واحد واإمنا يف ثالثة طوابق من املبنى.

القائم  الإ�صعاعي  التلوث  من  املركز  موقف  تغري  فهل 

لينجز مهمة ال�صالمة الإ�صعاعية؟

وفرقها  وجلانها  وت�صكيالتهـا  والبيئة  ال�صحة  وزارة  على 

اأرادت  اإذا  والوطنيـة  العلمية  وال�صدقية  باملهنية  تتحلى  اأن 

والبيئية  ال�صحية  للكارثة  احلقيقية  الأ�صباب  درا�صة  حقًا 

التلوث  باآثار  فعليًا  تهتم  اأن  وعليها  العراق.  يف  الراهنة 

اليورانيوم امل�صتنفد،  الناجم عن ا�صتخدام ذخائر  الإ�صعاعي 

البيئيـة  امللوثات  من  وغريه  الأبي�ض  الفو�صفور  وباآثار 

العلمية  الدرا�صات  من  بالإفـادة  ملزمة  وهي  ال�صامـة. 

■ الر�صينـة ال�صابقـة ذات العالقـة. 

اأكادميي  املقدادي  كاظم  الدكتور 

الــ�ــصــويــد.  يف  مــقــيــم  عــراقــي 

قائمة  ــال  ــق امل بــهــذا  ـــق  اأرف ــو  وه

ذات  وم�صادر  اأبحاث  مبجموعة 

ال�صرطانية  بــالأمــرا�ــض  عالقة 

والإجها�ض  اخللقية  والت�صوهات 

ال�صوء  ت�صلط  وغريها،  والعقم 

الإ�صعاعي  التلوث  اأ�صرار  على 

اأ�صلحة  ا�صتخدام  عــن  الناجم 

والفو�صفور  امل�صتنفد  اليورانيوم 

يف  لو�صعها  وغريها،  الأبي�ض 

ت�صرف املعنيني، خ�صو�صًا وزارة 

وميكن  العراقية،  وال�صحة  البيئة 

»البيئة  حترير  هيئة  من  طلبها 

والتنمية«.

ال يجوز تجاهل اليورانيوم املستنفد والفوسفور األبيض ضمن أسباب 

انتشار أمراض السرطان والعقم والتشوهات الخلقية يف العراق
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الدوحة ـ   »البيئة والتنمية«

ال�صحراء لي�صت اأر�صًا ميتة. اإن لل�صحارى 

الطبيعية جمااًل فائقًا، وهي تدعم تنوعًا نباتيًا 

وحيوانيًا مده�صًا. ولئن تكن منطقة �صبه اجلزيرة العربية 

�صحراوية يف معظمها، ففيها اآالف االأنواع من النباتات 

املتكيفة مع هذه البيئة القا�صية لتتحمل اجلفاف واحلرارة 

وتكتفي بالندى ومياه االأمطار النادرة.

النباتات ال�صحراوية يف قطر  منوذج لهذا التنوع، حيث 

بلغ عدد االأنواع النباتية املر�صودة يف البالد 502 نوع وفق 

كتاب »فلورا قطر« الذي اأ�صدرته وزارة البلدية والبيئة 

عام 2015. فاأح�صي من النباتات الربية الرعوية والطبية 

والعطرية والغذائية والدخيلة 421 نوعًا، بينما بلغ عدد 

اأنواع املحا�صيل احلقلية والعلفية 27 نوعًا حمليًا اأو متاأقلمًا. 

واأح�صي من اأ�صجار و�صجريات الزينة املتالئمة مع الظروف 

املحلية 31 نوعًا، ومن اأ�صجار و�صجريات الفاكهة املحلية اأو 

املدخلة املتاأقلمة مع الظروف املحلية 23 نوعًا.

وقد اأدى التو�صع الزراعي والعمراين اإىل تدمري العديد 

من املوائل الطبيعية للنباتات الربية. وتاأثرت احلياة النباتية 

اأي�صًا بالرعي اجلائر وا�صتخدام اأماكن انت�صارها الطبيعي 

يف الرتفيه والتنزه، اإ�صافًة اإىل االحتطاب املكثف وده�س 

ال�صيارات وقلة الوعي البيئي، ما اأدى اإىل اندثار بع�س 

االأنواع النباتية يف تلك املوائل الطبيعية.

ويف املقابل، اأدى التو�صع يف زراعة حما�صيل العلف 

الصحراء 
تزهر

يف قطر

Photos: Alexey Sergeev

نبتة ذنون طفيلية مزهرة

قرب نبتة �ضنان م�ضيفة

غنية بالع�ضارة ومقاومة للملوحة
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اأيار/ حزيران 2016

الكماأة اأو »الفقع« ُتنب�ش من حتت تربة ال�ضحراء وهي ماأكل �ضعبي مرغوب

زهرة العو�ضج

وثمرته
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الهرمي نبتة ع�ضارية مقاومة للملوحةالنخل ينت�ضر يف معظم املناطق املاأهولة يف قطر

العرفج من النباتات ال�ضحراوية العطرية امل�ضتخدمة يف الطب ال�ضعبي
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اأيار/ حزيران 2016

ونباتات الزينة واحلدائق اإىل اإدخال بذور العديد من 

النباتات الغازية وال�صارة واملتطفلة مع بذور تلك املحا�صيل، 

ما اأ�صفر عن انت�صار اأنواع نباتية دخيلة مل تكن موجودة 

اأ�صاًل يف البيئة القطرية. على �صبيل املثال، نبات عني 

القط من االأنواع املدخلة اإىل قطر، ولكن كثريًا ما ي�صادف 

يف الرو�صات وبني النباتات املحلية وحتت اأ�صجار ال�صدر. 

وكذلك نبات الغويف الغازي الذي اأ�صبح وا�صع االنت�صار يف 

معظم املناطق الربية، وكثريًا ما يناف�س نبات الغاف الربي 

املتناق�س على امل�صاحات واملياه اجلوفية، ف�صاًل عن كونه 

يهدد التنوع االأحيائي اإذ تفرز اأوراقه مواد كيميائية وع�صوية 

متنع منو النباتات االأخرى حوله، ما يوؤدي اإىل اإزاحة 

النباتات املحلية واحتالل مكانها.

وحتظى �صجرة الغاف باأهمية خا�صة لدى اأهل قطر، 

وتعترب من اأهم االأ�صجار تاريخيًا وبيئيًا واجتماعيًا ورمزًا 

لل�صموخ وحتدي الظروف البيئية القا�صية. كذلك �صجرة 

ال�صلم، وهي نوع من االأكا�صيا، التي تتميز باأزهار �صفراء 

ت�صر الناظرين يف ف�صل الربيع حيث ميتزج لونها »الفاقع« 

مع خ�صرة االأوراق. وال�صمر نوع اآخر من االأكا�صيا . اأما 

العرفج فهو نبات رعوي عطري وي�صتخدم يف الطب 

ال�صعبي، مثل اأنواع كثرية من النباتات الربية.

وُيعد القطف اأو ال�صليل من النباتات الربية الواعدة 

باال�صتخدام كنبات زينة، اإذ يتميز باأزهار جميلة جدًا اإ�صافًة 

اإىل جمال اأوراقه وحتمله للملوحة واحلرارة واجلفاف. 

وي�صتخدم نبات الرغل كنبات زينة �صياجي يف ال�صوارع ويف 

ت�صكيل باقات الزهور وتن�صيق احلدائق.

وكان نبات االأرطى ينمو بريًا يف قطر، اإال اأنه حاليًا اأ�صبح 

ثمار ال�ضدر اأ�ضجار ال�ضدر

اأ�ضجار و�ضتول منغروف )قرم( 

يف املياه ال�ضاحلية
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�ضجرة الغاف 

واأزهارها

زهرة ال�ضلم وهو نوع اآخر من الأكا�ضياال�ضمر نوع من الأكا�ضيا

خنف�ضاء على اأزهار

�ضجرية القر�ضي
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احلمرية

زهرة القّبار الكحل اأو ح�ضي�ضة الأرنب 

اخلزامى البحرية

ثمار القر�ضي توؤكل وت�ضتخدم علفًا
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من النباتات املعر�صة لالنقرا�س يف البالد. وهو من االأنواع 

املو�صى با�صتخدامها يف برامج تثبيت الكثبان الرملية. 

وقد اأعيد اإدخاله من الكويت وزراعته يف البنك الوراثي يف 

رو�صة الفر�س. وكذلك االأمر بالن�صبة اإىل نبات الغ�صى، 

الذي انقر�س من قطر نتيجة للظروف البيئية القا�صية 

والرعي واالحتطاب وتدمري موائله وده�صه بال�صيارات، 

فاأعيد اإدخاله من ال�صعودية قبل اأكرث من 10 �صنوات وجنحت 

زراعته �صمن الظروف املحلية.

وت�صم الفلـورا القطرية عددًا من االأنواع التي توؤكل، 

مثل الكماأة التي تعرف حمليًا بالفقع، وهي من الوجبات 

ال�صعبيـة املرغوبة جدًا وي�صتب�صر النا�س خريًا بظهورهـا 

ويخرجـون اإىل ال�صحراء لنب�صهـا. وهي تباع باأ�صعـار عالية.

لكن عدم تنظيم ا�صتغالل مثل هذه االأنواع الغذائية الربية 

يوؤدي اإىل انقرا�س الكثري منها، وبالتايل ال بد من مراعاة 

املواعيد والطرق املنا�صبة حل�صادها وتثقيف املجتمع املحلي 

■ باأهمية هذه االأمـور. 

ثمرة احلنظل احلنظل ال�ضحراوي

اأزهار الطرثوث اأو »اإبهام ال�ضحراء« على اأحد ال�ضواطئ
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إطالق أوائل القطيع العاملي من مها »أبوحراب« 

الذي يتم إكثاره يف أبوظبي، إلى بيئته الطبيعية

من أبوظبي إلى تشاد

اأبوظبي  ـ   »البيئة والتنمية«

ُنقلت 25 مهاة اأفريقية من نوع »اأبو حراب« اإىل 

بيئتها الطبيعية يف ت�صاد، �صمن برنامج هيئة 

البيئة يف اأبوظبي وحكومة ت�صاد الإطالق نحو 500 راأ�س يف 

حممية وادي اأخيم، التي متتد على م�صاحة 78 األف كيلومرت 

مربع وتعترب اأن�صب موئل الإعادة توطينها و�صمان تكّيفها 

وزيادة اأعدادها.

و�صتبقى املجموعة يف حظرية خا�صة م�صيجة للتاأقلم 

مع الطق�س، قبل اإطالقها يف بداية مو�صم االأمطار �صيفًا 

حني تنمو املراعي واالأع�صاب. و�صوف يتم تركيب طوق 

لكل مهاة من اأجل تتبعها عرب االأقمار اال�صطناعية، على اأن 

يتوىل معهد �صميث�صونيان للمحافظة على الكائنات احلية 

يف العا�صمة االأمريكية وا�صنطن مراقبة بيانات التتبع. 

وت�صاهم هذه البيانات يف حماية املها وجمع معلومات حول 

�صلوكياتها، مما ي�صاعد يف تعزيز جهود اإعادة التوطني.

املها األفريقي



61چهللا مايو/يونيو 2016

وقامت هيئة البيئة يف اأبوظبي بتدريب فريق من اخلرباء 

ومراقبي احلياة الربية العاملني يف حممية وادي اأخيم، 

ملراقبة املها وتنفيذ برامج التوعية يف املجتمع املحلي ل�صمان 

ا�صتمرار حمايتها. وقالت رزان خليفة املبارك، االأمينة العامة 

للهيئة، اإن هذا امل�صروع الطموح قد يكون االأكرب من نوعه 

الإعادة توطني الثدييات، واالأول من نوعه لتوطني هذا 

النوع من املها واإعادته من حافة االنقرا�س، وهو تاأكيد على 

اأن احلفاظ على االأنواع ال يقت�صر على جتاوز احلدود بني 

البلدان، بل هو اأي�صًا يوحد ال�صعوب واالإن�صانية.

وكانت هيئة البيئة اتخذت اخلطوات الالزمة لتاأ�صي�س 

»القطيع العاملي« للمها االأفريقي يف مركز دليجة الإدارة 

احلياة الربية يف اأبوظبي. و�صمل ذلك اختيار اأفراد متنوعة 

من املجموعة االأ�صلية لرئي�س االإمارات الراحل ال�صيخ 

زايد بن �صلطان اآل نهيان، ومن 16 موؤ�ص�صة يف االإمارات 

والواليات املتحدة ودول اأوروبية. وتتوىل الهيئة اإدارة 

القطيع والعمل على اإكثاره وتقوية جيناته، ليتم اطالق 

املها االأفريقي يف م�صاحات حممية �صمن مناطق انت�صاره 

االأ�صلية،  ومنها ت�صاد.

ويتم التعاون مع جمعية لندن للحيوان، التي �صت�صارك 

يف اإجراء الدرا�صات البيئية وتقييم املوائل يف مناطق 

االإطالق، يف حني تتوىل جمعية ا�صكوتلندا امللكية للحيوان 

اإجراء الفحو�صات الوراثية.

ويتميز املها االأفريقي »اأبو حراب« بقدرته على التكيف 

مع درجات احلرارة املرتفعة وعلى البقاء لفرتات طويلة 

من دون �صرب املياه. وقد �صنف يف »القائمة احلمراء« 

لالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة )IUCN( �صمن فئة 

احليوانات املنقر�صة يف موائلها الطبيعية منذ 15 عامًا، 

نتيجة عمليات ال�صيد غري املنظم وفقدان املوائل وقلة املوارد 

الطبيعية. وهو يعي�س اليوم يف االأ�صر �صمن حمميات 

خا�صة يف مناطق خمتلفة حول العامل. وحتت�صن دولة 

االإمارات اأكرث من 3000 راأ�س، ما يعترب التجمع االأكرب لهذه 

■ احليوانات يف العامل. 

قطيع مها »اأبوحراب«

يف مركز الدليجة حلماية 

احلياة الفطرية يف اأبوظبي

قبيل نقله اإىل ت�ضاد

اإىل اليمني:

املها طليقة يف وادي اأخيم

EA
D



كتاب الطبيعة

أضواء 
الشمال

ال�ضفق القطبي 

يف اإيناري، فنلندا

ألوان الطبيعة يف األصقاع 
القطبية والبقاع املجاورة 

بعدسة الفنان األردني 
سامي نبيل
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�ضم�ش منت�ضف الليل

يف جزر لوفوتن، الرنوج

عزة عبد المجيد )عّمان(

�صغف كبري يدفع الفنان االأردين �صامي نبيل 

اللتقاط �صحر االأمكنة وغمو�صها حيثما ذهب، 

واإن اختلفت بقاع االأر�س، ففي االختالف يكمن اجلمال 

كما يقول. فن الت�صوير بالن�صبة اإليه هو الر�صد واملعاينة 

ومعاي�صة املكان مبا ميلكه من روحانية وجاذبية، وقد 

ي�صتغرق ذلك �صفرًا طوياًل وانتظارًا وترقبًا. اإنه ع�صق الفن، 

لزمه منذ ال�صغر على رغم اجتاهه لدرا�صة الهند�صة والعمل 

يف جمالها يف بريطانيا حيث يقيم منذ اأعوام طويلة.

تبداأ كل رحلة من رحالته يف رحاب الطبيعة بدرا�صة 

الت�صاري�س االأر�صية ومالءمة ال�صوء وموقع ال�صم�س وتاأثري 

�صروقها وغروبها ومد البحر وجزره. قال مرة اإنه قلما ينتج 

اأي اأعمال خالل زيارته االأوىل ملكان ما، بل يف�صل ال�صري 

فيه مطواًل للتفاعل معه روحانيًا قبل ا�صتخدام الكامريا، ثم 

يحاول تخيل ال�صورة منجزة ومعرو�صة ب�صكلها النهائي.

الشفق القطبي
واأللوان الراقصة

يتدفق حديث �صامي نبيل حني ي�صف لقطاته الت�صويرية 

لظاهرة ال�صفق القطبي )Aurora Borialis( التي يطلق 

عليها اأحيانًا ت�صمية االألوان الراق�صة. وهي مزيج من 

االألوان اخلالبة التي تت�صكل فوق منطقة القطب ال�صمايل 

للكرة االأر�صية، وكذلك فوق القطب اجلنوبي حيث تدعى 

)Aurora Australis(، وتطلق عليها اأ�صماء اأخرى كالفجر 

القطبي اأو االأ�صواء القطبية.

تت�صكل هذه الظاهرة على ارتفاع نحو 130 كيلومرتًا 

فوق �صطح الكرة االأر�صية، نتيجة ت�صادمات بني جزيئات 

م�صحونة كهربائيًا من ال�صم�س لدى دخولها الغالف اجلوي 

لالأر�س. وتظهر تلك االأ�صواء فقط يف و�صط الظالم، 

خ�صو�صًا يف ال�صتاء القطبي املظلم، وتكت�صب اللون االأخ�صر 

امل�صفر عند حدوثها، ويف اأحوال نادرة اللون االأحمر.

كان نبيل عازمًا على التقاط �صورة مكتملة لتلك االأ�صواء 

حني توجه اإىل منطقة قطبية يف �صمال فنلندا، بعيدًا عن 

اأي ن�صاط �صكاين. كان عليه العمل يف برودة ترتاوح بني 

18 و20 درجة مئوية حتت ال�صفر، يف منطقة خالية من 

التلوث ال�صوئي والغيوم. واإذ مل يكن مبقدوره التنبوؤ مبوعد 

ظهور ال�صفق القطبي، كان ال بد من االنتظار مطواًل قبل اأن 

يتمكن يف النهاية من التقاط تلك ال�صور.

شمس منتصف الليل
ت�صفي �صم�س منت�صف الليل �صحرًا خا�صًا على �صور �صامي 

نبيل. قد يبدو هذا التعبري غريبًا ل�صكان ال�صرق االأو�صط  

ومناطق اأخرى من العامل، لكنه يقول اإن ال�صم�س ال تغيب 

بالفعل يف بع�س الدول اال�صكندينافية خا�صة، بل لي�س 

هناك ظالم. فال�صوء متوا�صل خالل �صهري متوز )يوليو( 

واآب )اأغ�صط�س( من كل عام، ويتداخل »�صروق« ال�صم�س 

و»غروبها« ببطء �صديد بني العا�صرة م�صاء ونحو الثانية 

ع�صرة والن�صف بعد منت�صف الليل.

ويتابع الفنان االأردين درا�صة تلك الظاهرة، ويتوجه 

با�صتمرار اإىل مناطق يف الرنوج واآي�صلندا اللتقاط �صوره 

الفنية يف خمتلف االأوقات.

ميكن االطالع اأي�صًا على �صور براري 

عدد  يف  نبيل  �صامي  بعد�صة  االأردن 

اأبريل( 2016  ـ  اآذار ـ ني�صان )مار�س 

من »البيئة والتنمية«.
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مرتفعات ا�ضكوتلندا

كما تبدو من جزر هربيدز

مرتفعات اسكوتلندا
ال ت�صتنفد املخيلة كل ما يتبدى يف موقع ما، وهذا ما ي�صعر 

به نبيل يف زياراته الدائمة اإىل ا�صكوتلندا، ملا تزخر به 

من طبيعة �صاحرة وم�صاهد مثرية ترتامى عرب م�صاحات 

�صا�صعة بني �صاحل واأنهار وبحريات ومرتفعات وغابات. 

هو دائم ال�صفر اإليها، رمبا لقربها من مقر اإقامته. اإنه مكان 

يفر�س نف�صه عليه، حيث ي�صلم نف�صه للطبيعة، م�صتقباًل 

اإيحاءاتها وم�صتك�صفًا �صور اجلمال الكامنة مبا ت�صهده 

العني من اأ�صواء تنبعث مع اختالف اأوقات النهار والليل.

تت�صف تلك االأ�صقاع يف بع�س اأ�صهر ال�صنة ب�صتاء قا�س 

واأجواء عا�صفة. ولكن عنف االأحوال املناخية ال يحول 

دون ت�صوير تاأثرياتها على البيئة، وما ينتج من اأ�صواء قد 

تعك�صها اأ�صعة �صم�س يف حلظات �صريعة، اأو ثلج نا�صع 

البيا�س يغطي املرتفعات، اأو عتمة تت�صلل، اأو قتامة جو 

بفعل اأمطار منهمرة تلوح من خاللها اأ�صجار غابات تقاوم 

ع�صف الرياح.

يتحدث نبيل با�صتفا�صة و�صغف يف و�صفه لطبيعة 

ا�صكوتلندا وما ميتد عربها من اأرا�س بكر ت�صتهويه 

ب�صورة خا�صة، وقد دفعته وال تزال ملوا�صلة زياراته اإليها 

عرب �صنوات طويلة. ويقول اإنه التقط �صورًا يف غمرة 

اأحوال جوية اندفعت فيها الرياح ب�صرعة 150 كيلومرتًا يف 

ال�صاعة.

ال يتوقف هذا الفنان االأردين عن ا�صتك�صاف اأ�صرار 

اجلمال يف الطبيعة مبخيلة خالية من التحيز اأو التخمني، 

بل ينتظر اأن تباغته ب�صحرها وفرادتها ليلتقط لها �صورًا 

■ حتمل تنوع االأمكنة واختالفها. 

كتاب الطبيعة
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نيويورك   ـ   »البيئة والتنمية«

)�أبريل(  ني�سان   22 يف  �لأر�ــض«  »يوم  مع  تز�منًا 

2016، وقعت 175 دولة �تفاق باري�ض حول �ملناخ يف 

مقر منظمة �لأمم �ملتحدة يف نيويورك. وكانت معظم �لبلد�ن 

و�سورية  �ل�سعودية  با�ستثناء  �ملوقعني،  عد�د  يف  �لعربية 

و�لعر�ق و�ليمن.

»�إنها  مون:  كي  بان  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمــني  وقال 

من  �لكبري  �لعدد  هذ�  مثل  �أبدً�  يوقع  مل  تاريخية...  حلظة 

�لدول �تفاقًا دوليًا يف يوم و�حد... �ليوم توقعون عهدً� جديدً� 

مع �مل�ستقبل«.

�فتتح �لرئي�ض �لفرن�سي فرن�سو� هولند عملية �لتوقيع �لتي 

�سملت روؤ�ساء دول وحكومات وم�سوؤولني، يف مقدمهم ممثل 

و�ل�سني.  �ملتحدة  �لوليات  �لعامل:  يف  ملوثتني  دولتني  �أكرب 

ودعا هولند �لعامل، وخ�سو�سًا �لحتاد �لأوروبي، �إىل ترجمة 

�تفاق باري�ض »�أفعاًل« ملو�جهة �لو�سع �مللح، م�سيفًا: »�لأ�سهر 

�ملا�سية...  �ملئة  �ل�سنو�ت  يف  �سخونة  �لأكرث  كانت  �لأخرية 

�لأمريكي  �خلارجية  وزير  وح�سر  ب�سرعة«.  �لتحرك  يجب 

جون كريي �إىل من�سة �لتوقيع وهو يحت�سن �إحدى حفيد�ته 

ما دفع �حلا�سرين �إىل �لت�سفيق له بحر�رة.

يف  باري�ض  يف  �إليه  �لتو�سل  مت  �لذي  �لتفاق،  وتوقيع 

�سريع  بتحرك  �لآمال  يعزز   ،2015 )دي�سمرب(  �لأول  كانون 

خطوة  ُي�سكل  وهو  �حلر�ري.  �لحتبا�ض  ظاهرة  مو�جهة  يف 

�أوىل نحو �إلز�م �لدول بتطبيق �لوعود �لتي قطعتها يف جمال 

االأمني العام للأمم املتحدة  بان كي م�ن يف جل�سة االفتتاح، وح�له من الي�سار: �سيغ�لني رويال رئي�سة م�ؤمتر 

باري�س للمناخ  2015، والرئي�س الفرن�سي فرن�س�ا ه�الند، واالأمرية لل ح�سناء ممثلة ملك املغرب حممد ال�ساد�س 

اتفاق باريس املناخي 
يوقع يف نيويورك

وقّعته 175 دولة بينها 18 دولة عربية

Photos: IISD
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وزير البيئة امل�سري

خالد فهمي م�ّقعًا

وزير خارجية ال�اليات املتحدة ج�ن كريي ي�قع االتفاق حمت�سنًا حفيدته

�لحرت�ر  ت�سبب  �لتي  �لدفيئة«  »غاز�ت  �نبعاثات  تخفي�ض 

�لعاملي وتغري �ملناخ، و�أهمها ثاين �أوك�سيد �لكربون �لناجم عن 

�حرت�ق �لوقود يف �مل�سانع وحمطات �لطاقة وو�سائل �لنقل.

�رتفاع  �سبط  �إىل  �ل�سعي  موّقعيه  باري�ض  �تفاق  وُيلزم 

من  بكثري  ــل  »�أق حــدود  يف  �لأر�سية  �لكرة  ــر�رة  ح معدل 

 1.5 يتجاوز  لئل  �جلهود  مو��سلة  و�إىل  مئويتني«  درجتني 

درجة. وهذ� �لهدف �لطموح جدً� يتطلب �إر�دة ر��سخة ومئات 

نظيفة  طاقة  مو�رد  �إىل  �لنتقال  �أجل  من  �لدولر�ت  بليني 

وتقلي�ض �لنبعاثات.

ي�سري  لن  فالتفـاق  �أوىل،  مرحلة  �إل  لي�ض  �لتوقيع  لكن 

�إل بعد م�سادقة برملانات 55 بلدً� هي م�سوؤولة عن 55 يف �ملئة 

على �لأقل من �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة، ما قد يتم �عتبارً� من 

.2017

على  �ست�سدقان  �أنهما  �ملتحدة  و�لوليات  �ل�سني  و�أعلنت 

يف  ذلك  يفعل  قد  �لأوروبي  �لحتاد  لكن  �ل�سنة،  هذه  �لتفاق 

غ�سون �سنة ون�سف �سنة. ويف �لوليات �ملتحدة مت �لتفاو�ض 

�أوباما  بار�ك  �لأمريكي  �لرئي�ض  يتجنب  بحيث  �لتفاق  على 

�جلمهوريون  عليه  ي�سيطر  �لذي  �لكونغر�ض  مو�فقة  طلب 

�لر�ف�سون للن�ض.

�ملغربي  �لعاهل  �سقيقة  ح�سناء،  لل  ــرية  �لأم ورحبت 

�ملناخ  تغري  قمة  يف  �سي�ساركون  بالذين  �ل�ساد�ض،  حممد 

�لثاين  ت�سرين  يف  مر�ك�ض  يف  �ستعقد  �لتي   COP22 �لتالية  

)نوفمرب( �ملقبل. ودعت با�سم ملك �ملغرب �إىل »توجيه جهود 

و�ملتو�زن  �ل�سامل  باري�ض  �تفاق  مقت�سيات  لتفعيل  جماعية 

■ و�ملن�سف«. 
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عبدالهادي النجار

على   )EPI( �لبيئي«   �لأد�ء  »موؤ�سر  فكرة  تقوم 

�لبيئية  موؤ�سر�تها  وت�سنيف  �لــدول  �أد�ء  تقييم 

�أ�سا�سيتني، هما �ل�سحة �لبيئية وحيوية  �سمن جمموعتني 

بالدرجات  تقييمًا  �لــدول  �لتقرير  ومينح  �لبيئية.  �لنظم 

حول �أد�ئها يف ت�سع ق�سايا مرجعية، ت�سمل يف فئة �ل�سحة 

مياه  �لهو�ء،  نوعية  �لإن�سان،  �سحة  على  �لآثــار  �لبيئية: 

�ملو�رد  �لبيئية:  �لنظم  فئة  ويف  �ل�سحي،  و�ل�سرف  �ل�سرب 

�حليوي  �لتنوع  �ل�سمكية،  �لرثوة  �لغابات،  �لزر�عة،  �ملائية، 

و�ملو�ئل، �ملناخ و�لطاقة.

ح�سب  ــوزون  م ب�سكـل  �لق�سايا  هــذه  تقييم  يجـري 

ع�سرين  على  تزيد  فرعية  موؤ�سر�ت  �إىل  ��ستنادً�  �لأهمية، 

�ل�سحي«  و�ل�سرف  �ل�سـرب  »ميـاه  تقييم  مثًل،  موؤ�سرً�. 

مياه  �إىل  �لنفاذ  هي:  موؤ�سر�ت  �أربعة  �لعتبار  يف  ياأخذ 

�ل�سرب، �لنك�ساف �أو درجة �ملخاطر �لناجتة عن مياه �ل�سرب 

درجة  �ل�سحي،  �ل�سرف  مر�فق  �إىل  �لنفاذ  �ل�سليمة،  غري 

�ملخاطر �لناجتة عن �ل�سرف �ل�سحي غري �لآمن.

وي�ستند �إعطاء �لقيم �لرقمية لهذه �ملوؤ�سر�ت �إىل معطيات 

�ملنظمات  عن  �ل�سادرة  وتلك  �لوطنية  �لتاأ�سريية  �لتقارير 

تو�سع  حيث  وغريها،  �لعاملية  �ل�سحة  كمنظمة  �لدولية 

�ملحددة  للأهد�ف  �أد�ئها  يف  �لدول  مقاربة  وفق  �لعلمات 

فيتم  عامليًا،  عليها  متفق  �أهد�ف  غياب  حالة  يف  �أما  عامليًا. 

و�سع �لعلمات باملقارنة بني �لدول.

�أهمية موؤ�سر �لأد�ء �لبيئي، بح�سب �لقائمني على �إعد�ده، 

�ل�سيا�سات  تقييم  تتيح  رقمية  م�سفوفة  و�سع  يف  فقط  لي�ست 

للمقارنة  فر�سة  يوفر  مما  �لبيئي  �لأد�ء  لتح�سني  عامليًا  �ملتبعة 

تقييم  يف  �أي�سًا  و�إمنا  لها،  تناف�سي  ترتيب  وو�سع  �لدول  بني 

�ل�سيا�سات �لوطنية ب�سكل معمق ي�سمح لكل دولة بت�سخي�ض 

مو�طن �ل�سعف و�لقوة يف معاجلة كل ق�سية بيئية على حدة.

ترتيب الدول بيئيًا
�أن  من �مللحظ يف ترتيب �لدول ح�سب موؤ�سر �لأد�ء �لبيئي 

معظم �لدول �لتي �حتلت �ملر�كز �لثلثني �لأوىل هي �أوروبية 

ترام�اي يف هل�سنكي 

عا�سمة فنلندا التي احتلت

املرتبة االأوىل عامليًا يف م�ؤ�سر 

االأداء البيئي ل�سنة 2016
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خالل فعاليات منتدى دافوس االقتصادي يف 
كانون الثاني )يناير( 2016، تم إطالق تقرير 

مؤشر األداء البيئي لسنة 2016، وهو السادس 
يف سلسلة تقارير تقيِّم األداء البيئي لبلدان 

العالم منذ عام 2006. ومع أن مراكز أكاديمية 
يف جامعتي ييل وكولومبيا األميركيتين 

العريقتين هي التي أعدت التقرير بالتعاون مع 
عدد من املؤسسات العلمية، إال أنه تضمن الكثير 

من مواطن الضعف والقصور التي لم تستطع 
املخططات والرسوم البيانية التغطية عليها. 

فما هو املنهج الذي قام عليه التقييم؟ وما 
هي أهم نتائجه وتناقضاته؟

البلدان األفضل
واألسوأ بيئيًا

مؤشر األداء البيئي لسنة 2016:
معايير محدودة ونتائج تثير التساؤالت

�أو من منطقتي �سمال �أمريكا و�أوقيانيا. وقد حلت فنلند� يف 

ر�أ�ض �لقائمة �لتي �سمت 180 دولة، تلتها �أي�سلند� و�لدمنارك 

و�سلوفينيا و�ل�سويد.

جمتمع  بتحقيق  للتز�مها  �لأوىل،  �ملرتبة  فنلند�  �حتلت 

للطبيعة  �ل�ستيعابية  �لقدرة  يتجاوز  ل  كربونيًا  حمايد 

و�ملياه  �لهو�ء  تلوث  خف�ض  يف  وجناحها   ،2050 �سنة  بحلول 

على  �لعالية  �ملوؤ�س�سية  وقدرتها  �لدفيئة،  غاز�ت  و�نبعاثات 

فنلند�  لدى  �أن  �إىل  �لتقرير  وي�سري  �لبيئية.  �مل�ساكل  معاجلة 

قابلة  م�ستد�مة  تنمية  وموؤ�سر�ت  للتنفيذ  قابلة  �أهد�فًا 

�ل�سحة  جمالت  يف  جدً�  جيدً�  �أد�ء  حققت  وقد  للقيا�ض، 

�لتنوع  وحماية  �ل�سحي  و�ل�سرف  �ملياه  وخدمات  �لبيئية 

�لبيولوجي ومو�ئل �حلياة �لربية.

�للفت يف �ملر�تب �لع�سر �لأوىل وجود �إ�سبانيا و�لربتغال 

�لدولتني  هاتني  �أن  وذلك  و�ل�سابعة،  �ل�ساد�سة  �ملرتبتني  يف 

�لحتــاد  توجيهات  مع  ــادة  ع �لبيئي  ــا  ــم �أد�وؤه ين�سجم  ل 

�ل�سلبة  �لنفايات  �إد�رة  م�ساألة  يف  �حلال  هي  كما  �لأوروبي، 

وف�سلهما يف حتقيق ن�سب �ل�سرتجاع �ملطلوبة للمو�د �لقابلة 

للتدوير. غري �أن موؤ�سر �لأد�ء �لبيئي مل ياأخذ يف �لعتبار �أي 

تقييم لإد�رة �لنفايات �ل�سلبة بالرغم من �أهمية هذه �مل�ساألة 

و�أزمــة  للمجتمعات.  �ليومية  �حلياة  بق�سايا  و�رتباطها 

لبنان  منها  عانى  �لتي  و�ل�سحية  �لبيئية  وتبعاتها  �لنفايات 

طو�ل �أ�سهر دليل على ذلك.

يف  مالطا  وجاءت  �لثامنة.  �ملرتبة  يف  �إ�ستونيا  وحلت 

�ملرتبة �لتا�سعة، وهي مرتبة م�ستحقة كتقدير عام جلهودها 

و�حلفاظ  �لطاقة �ملتجددة  م�سادر  على  �لعتماد  يف  �ملبذولة 

على �ملو�رد �لطبيعية. وجاءت فرن�سا يف �ملرتبة �لعا�سرة.

�لثالثة  �ملرتبة  �أو�سرت�ليا  �حتلت  �ملتوقع،  غري  وعلى 

�أد�ئها �ل�سيئ يف كثري من ق�سايا  ع�سرة، رغم ما يعرف عن 

غري  و�لتجارة  �حلر�ري  �لحتبا�ض  كمو�جهة  �لعاملية،  �لبيئة 

�ل�سرعية بالنفايات �خلطرة وتدمري �ملو�ئل.

�خرت�ق جمموعة �لدول �لثلثني �لأوىل حققته �سنغافورة 

�لتي �حتلت �ملرتبة �لر�بعة ع�سرة. و�إنه ملن �لغريب �أن ت�سعد 

�أكرث  �إىل هذه �ملرتبة، وهي �لتي فقدت  هذه �لدولة �لآ�سيوية 

من 90 يف �ملئة من غاباتها �لطبيعية خلل �لفرتة بني   1980    
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مؤشرات األداء البيئي للدول العربية سنة 2016  )ىلع 100(

مب�ساكل  معروفة  �أنها  كما  �حل�سري،  �لتو�سع  نتيجة  و2010 

�إىل  �إ�سافة  و�خلارجي  �لد�خلي  �لهو�ء  كتلوث  �أخرى  بيئية 

�لبيانات  �إىل  وبالعودة  �ل�سرب.  مياه  توفري  يف  م�ساعب 

�لأ�سا�سية �لتي ��ستند عليها �لتقييم، تبني �أن معدي �لتقرير 

�لغابات  تخ�ض  معلومات  على  �حل�سول  من  يتمكنو�  مل 

�ل�سرب  مياه  موؤ�سر  تقييم  علمتي  �أن  حني  يف  و�لزر�عة، 

�ملئة،  يف   100 كانتا  �ملائية  �ملو�رد  وموؤ�سر  �ل�سحي  و�ل�سرف 

�لأد�ء  عن  موثوقة  حقائق  يعك�ض  يكن  مل  بالتايل  و�لتقييم 

�لبيئي ل�سنغافورة.

�ملرتبة  يف  ورو�سيا   ،26 �ملرتبة  يف  �ملتحدة  �لوليات  حلت 

وهي   .141 �ملرتبة  يف  و�لهند   ،109 �ملرتبة  يف  و�ل�سني   ،32

يف  �ملتحدة  �لوليات  �أد�ء  يكن  و�إن  ن�سبيًا،  منطقية  مر�تب 

�لحتبا�ض  خا�ض  وب�سكل  �لبيئية،  �لق�سايا  من  �لعديد 

�حلر�ري و�حلفاظ على �ملو�ئل و�لنخر�ط يف �جلهود �لبيئية 

�لعاملية، ل يوؤهلها ل�ستحقاق هذه �ملرتبة �ملتقدمة.

�إىل دول  �إ�سافة  �أفريقيا،  �أما دول �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�سرق �آ�سيا و�ملحيط �لهادئ، فاحتل معظمها مر�تب متو�سطة 

ح�سب موؤ�سر �لأد�ء �لبيئي، علمًا �أن معظم هذه �لدول تعاين 

من تلوث �لهو�ء �إ�سافة �إىل �مل�ساكل �ملرتبطة باجلفاف وتلوث 

دول  معظم  وجاء  �لعامة.  �ل�سحة  وم�ساكل  �ملائية  �ملــو�رد 

متاأخرة،  مر�تب  يف  �ل�سحر�ء  جنوب  و�أفريقيا  �آ�سيا  جنوب 

فهي تعاين من م�ساكل بيئية عميقة، خ�سو�سًا تلوث �لهو�ء 

�ملياه  وحمدودية  �آ�سيا،  جنوب  دول  يف  �ملائية  �ملو�رد  وتلوث 

وتدمري  و�لت�سحر  �ل�سحية  �ملر�فق  وقلة  لل�سرب  �ل�ساحلة 

�ملو�ئل و�لتنوع �حليوي يف �لدول �لأفريقية جنوب �ل�سحر�ء. 

�ملرتبة  يف  �أفغان�ستان  تاأتي  �أن  �مل�ستغرب  من  لي�ض  ولذلك 

176، تليها �لنيجر ومدغ�سقر و�إريرتيا، فال�سومال يف �ملرتبة 

�لأخرية.

�حل�سول  من  يتمكنو�  مل  �لتقرير  معدي  �أن  ذكره  �جلدير 

على �ملعطيات �لكافية لتقييم جميع �ملوؤ�سر�ت �لبيئية للدول 

�لتي جاءت يف مر�تب متاأخرة. وقد يكون عدم تو�فر �لبيانات 

هذه  دفع  يف  �ساهمت  �لتي  �ملو�سوعية  غري  �لأ�سباب  �أحد  هو 

�لدول �إىل ذيل �لقائمة.

تونس يف الطليعة عربيًا
�لبيئي ل�سنة  �لأد�ء  �لدول �لعربية يف موؤ�سر  ت�سدرت تون�ض 

عامليًا(   64( �ملغرب  تلها  عامليًا،   53 �ملرتبة  و�حتلت   ،2016

و�لأردن )74 عامليًا(. وقد ح�سلت تون�ض على تقدير�ت جيدة 

ح�سلت  �لذي  �لرتتيب  ويعترب  �لبيئية،  �ملوؤ�سر�ت  جميع  يف 

عليه م�ستحقًا. وي�سح هذ� �لو�سف �أي�سًا على ترتيب �ملغرب، 

�مل�سادر  على  �لعتماد  يف  يبذلها  �لتي  �جلهود  مع  خا�سة 

�ملتجددة ملعاجلة م�ساكل �لطاقة.

�أما ترتيب �لأردن فيوؤخذ عليه �لتقييم �ملرتفع للموؤ�سرين 

�أنه  �ملعروف  فمن  �ملائية،  و�ملــو�رد  �ل�سرب  مبياه  �ملرتبطني 

منح  �أنه  �لتقييم  على  يوؤخذ  كما  �ملائية.  �لندرة  بلد�ن  �سمن 

�لأردن �لعلمة �لتامة يف موؤ�سر حماية �لغابات، علمًا �أن �آلية 

�لتقييم تفرت�ض حجب �لعلمة، كما ح�سل يف تقييم �لرثوة 

يف   0.9 بحدود  هي  �لأردن  غابات  م�ساحة  لأن  �ل�سمكية، 

مالحظة: التدرج اللوين من الأحمر الداكن اإىل الأزرق الداكن ي�شري اإىل ازدياد كفاءة الأداء البيئي مقارنة بالدول الأخرى
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�أدنى لإجر�ء  �أقل من ن�سبة 3 يف �ملئة �ملعتمدة كحد  �أي  �ملئة، 

يف  مرتفع  تقييم  على  �لأردن  ح�سل  �ملقابل،  ويف  �لتقييم. 

موؤ�سر �ملناخ و�لطاقة، وهذ� �أمر متوقع باعتباره بلدً� غري منتج 

م�سادر  ��ستخد�م  �إىل  للتحول  وي�سعى  �لأحفوري  للوقود 

�لطاقة �ملتجددة.

على  �حلفاظ  موؤ�سر  فاإن  لــلأردن،  بالن�سبة  جرى  وكما 

�أن  علمًا  �لعربية،  �لــدول  غالبية  تقييم  يف  دخــل 
ُ
�أ �لغابات 

جميعًا  عنها  �ملوؤ�سر  هذ�  ��ستبعاد  تفرت�ض  كانت  �لتقييم  �آلية 

با�ستثناء لبنان �لذي جاء يف �ملرتبة �لثامنة عربيًا و94 عامليًا. 

يف  �أخذت  نف�سه  �لتقييم  عليها  قام  �لتي  �حل�سابية  �جلد�ول 

�لعتبار ��ستبعاد هذ� �ملوؤ�سر، ولكن هذ� �لإجر�ء مل يطبق يف 

تر�جعًا  �سهدت  دول  هناك  ذلك،  من  �أكرث  �لنهائي.  �لتقييم 

�ل�سنو�ت  خلل  �أ�سًل  �ملحدودة  �لغابية  رقعتها  يف  كبريً� 

�لو�قع،  يعاك�ض  �إيجابيًا  تقييمًا  �أعطاها  �ملوؤ�سر  لكن  �ملا�سية، 

كما هي �حلال بالن�سبة �إىل �سورية.

متو�سطة  مر�تب  وليبيا  و�لعر�ق  وم�سر  �سورية  �حتلت 

عربيًا. ولئن يكن ترتيب م�سر )104 عامليًا( مقبوًل ملا تعانيه 

�نبعاثات  نتيجة  �سو�ء  �لهو�ء،  تلوث  يف  متكررة  م�ساكل  من 

�ملركبات و�مل�سانع �أو حرق ق�ض �لرز، �إل �أن �لرتتيب ل يتنا�سب 

 )116( �لعر�ق  يف  �سنو�ت  منذ  �حلا�سلة  �حلرب  ظروف  مع 

و�سورية )101( وليبيا )119( و�لتي �أدت �إىل تر�جع كبري يف 

جميع �ملوؤ�سر�ت �لتي يعتمد عليها تقييم �لأد�ء �لبيئي.

أداء دول الخليج
�ملقبولة  بــني  متباينة  مــر�كــز  يف  �خلليج  دول  جـــاءت 

مبا  مقارنة  كبري  تر�جـع  ح�سول  و�مللحظ  و�ملتو�سطة. 

كانت  �لتي  فالإمار�ت  عامني.  قبل  ذ�ته  �ملوؤ�سر  على  حققته 

عربيًا  �ل�سابع  �ملركز  �إىل  تر�جعت  �لعربية  �لدول  �سد�رة  يف 

 113 �ملركز  لتحتل  مرتبة   71 �لكويت  وتر�جعت  عامليًا(،   92(

يف �لرتتيب �لعاملي وموقعًا متو�سطًا بني �لدول �لعربية.

عن  ــاجت  ن �خلليجية  �لـــدول  لأد�ء  �حلا�سل  �لــرت�جــع 

�إىل  �إ�سافة  �لزر�عية،  �ل�ستد�مة  موؤ�سر  يف  �ملتدنية  �لقيم 

�لهو�ء  بتلوث  يت�سل  ما  خا�ض  وب�سكل  �لهو�ء  نوعية  موؤ�سر 

نوعية  تقييم  �أجرت  �ل�سابقة  �لتقارير  �أن  ذلك  �خلارجي. 

�لوقود  با�ستخد�م  �لد�خلي  �لهو�ء  تلوث  �إىل  ��ستنادً�  �لهو�ء 

قوية  دفعة  �أعطى  ما  وهذ�  فقط،  و�لفحم  كاحلطب  �ل�سلب 

هذ�  عادة  ت�ستخدم  ل  لأنها  �لرتتيب  �سلم  على  �خلليج  لدول 

�لهو�ء  تلوث  تقييم  ــال  �إدخ مت  وعندما  �لوقود.  من  �لنوع 

�خلارجي يف هذ� �لتقرير، تر�جعت دول �خلليج ب�سكل كبري 

مقارنة  قيا�سية  بقيم  �ملعلقة  �جلزيئات  ن�سب  �رتفاع  نتيجة 

بامل�ستويات �لعاملية. وهذه �إحدى نقاط �ل�سعف �لبارزة �لتي 

هذه  �سل�سلة  �إعد�د  منهجية  تقييم  �أردنا  �إذ�  ت�سجيلها  ميكن 

�لتقارير ومدى تغطيتها للق�سايا �لبيئية.

من �مللحظ �أي�سًا �أن �لدول �خلليجية، با�ستثناء �لبحرين 

وقطر، �حتلت مر�تب متاأخرة يف موؤ�سر �ملناخ و�لطاقة نتيجة 

لتوليد  رئي�سي  كم�سدر  �لأحفوري  �لوقود  على  �عتمادها 

�أ�سعار  �أن  �مل�سكلة  يفاقم  ومما  �لبحر.  مياه  وحتلية  �لكهرباء 

�لطاقة و�ملياه يف دول �خلليج منخف�سة جدً�، ما ي�سجع على 

�لهدر وبالتايل زيادة �نبعاثات غاز�ت �لدفيئة. ولكن معظم 

تدريجيًا  �لدعم  لرفع  ــر�ء�ت  �إج موؤخرً�  �تخذت  �لدول  هذه 

جميع  حققت  �ملقابل،  ويف  و�لوقود.  �لكهرباء  �أ�سعار  عن 

و�ل�سرف  �ل�سرب  مياه  موؤ�سر�ت  يف  جيدً�   
ً
�أد�ء �خلليج  دول 

و�لتنوع  �ملو�ئل  وحماية  �ملائية  �ملو�رد  على  و�حلفاظ  �ل�سحي 

�حليوي.

�لكربى،  �ل�سحر�ء  جنوب  تقع  �لتي  �لعربية  �لدول  �أما 

جاءت  فقد  و�ل�سومال،  وجيبوتي  وموريتانيا  �لقمر  جزر  �أي 

و�ل�سود�ن،  �ليمن  ومثلها  وعامليًا.  عربيًا  متاأخرة  مر�تب  يف 

مع �أنه من �ملحزن �أن ينال بلد�ن عربيان ��ستهر� مبو�ردهما 

�ملرتبة  هذه  �لنيلني«،  و»بلد  �ل�سعيد«  »�ليمن  هما  �ملائية، 

�ل�سرب  مياه  نوعية  ب�سوء  مبا�سرة  ترتبط  مل�ساكل  �ملتاأخرة 

■ وبتلوث �مل�سادر �ملائية. 
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�صيلين مرغان )غريني�ض، بلجيكا(

ني�سان   26 من  �لباكر  �ل�سباح  يف  عامًا،   30 قبل 

حمطة  يف  �لر�بع  �ملفاعل  �نفجر   ،1986 )�أبريل( 

�ل�سوفياتية،  �أوكر�نيا  جمهورية  يف  �لنووية  ت�سرنوبيل 

بيئيـة  كـارثـة  باأكرب  �ملتحـدة  �لأمـم  و�سفتـه  مـا  يف  وت�سبب 

�ل�سناعة  زعمت  �لذي  �حلـادث  وهو  �لب�سرية.  تاريخ  يف 

�آذ�ر   11 يف  عامًا،   25 وبعد  �أبـدً�.  يحدث  لن  �أنه  �لنووية 

)مار�ض( 2011، ذّكرت كارثـة فوكو�سيما �لنووية يف �ليابان 

�لعامل باأن خطر حدوث ت�سرنوبيل �آخـر قائم ما د�مت �لطاقـة 

�لنوويـة قائمة.

�أطلقها  و�لتي  طويًل،  تدوم  �لتي  �مل�سعة  �لنويد�ت  بقاء 

عامـًا،   30 بعد  م�ستمـرة  �لكارثـة  �أن  يعني  �ملنفجـر،  �ملفاعل 

وما ز�لت توؤثر يف حياة �ملليني. 

يف ما ياأتي 15 حقيقـة قد ل تعرفها عن �لكارثة:

حمطة  يف  �لر�بع  �ملفاعل  �نفجر  عامًا،   30 قبل   .1

�سخ�ض  مليني  خم�سة  نحو  ز�ل  وما  �لنووية.  ت�سرنوبيل 

يعي�سون يف مناطق تعترب ملوثة �إ�سعاعيًا.

2. كمية �لإ�سعاعات �لتي �نطلقت هي �أقوى 100 مرة على 

�لأقل من �لإ�سعاعات �لتي �أطلقتها �لقنبلتان �لذريتان �للتان 

قبيل  �ليابان  يف  وهريو�سيما  ناغاز�كي  مدينتي  على  �ألقيتا 

نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية.

�ملحطة  �إىل  �لأقرب  بريبيات،  بلدة  �سكان  �إجلء  مت   .3

ذلك  خلل  ولكن  �لكارثة.  على  يومني  م�سي  بعد  �لنووية، 

�لوقت كان كثريون تعر�سو� مل�ستويات عالية من �لإ�سعاع.

عن  جدً�  بعيدة  مناطق  يف  م�سعة  �أمطار  هطلت   .4

�ملحطة، و�سوًل �إىل �إيرلند�. وكانت �أوكر�نيا ورو�سيا �لبي�ساء 

ورو�سيا �لأكرث تاأثرً�، �إذ تلقت 63 يف �ملئة من كمية �لتلوث.

15 حقيقة عن تشرنوبيل
يف الذكرى الـ 30 للكارثة

اأبنية مهج�رة
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م�ستويات  �رتفاع  ب�سبب  بريبيات  بلدة  ُهجرت  منذ   .5

و�لقناد�ض  �لربية  و�جلياد  �لذئاب  ��ستوطنتها  �لإ�سعاع، 

و�لدببة وحيو�نات �أخرى.

6. تعاين �حليو�نات �لتي تعي�ض يف »�ملنطقة �ملحظورة« 

�رتفاع  من  �ملحطة  حول  كيلومرتً�   30 قطرها  يبلغ  �لتي 

و�لت�سوهات  �جلينية  �لطفر�ت  و�زدياد  �لوفيات  معدلت 

و�نخفا�ض معدلت �لولدة. 

7. كان �لإ�سعاع قويًا �إىل حّد �أنه غريرَّ لون عيني �لإطفائي 

فلدميري بر�فيك من �لبني �إىل �لأزرق.

8. يعتقد �لبع�ض �أن �ملفاعلت �لثلثة �لأخرى يف �ملحطة 

�أغلقت على �لفور، ولكن يف �لو�قع �أعيد ت�سغيلها ملدة 13 عامًا 

�إ�سافية.

��سمنتي  »ناوو�ض«  �سمن  باقية  �مل�سعة  �ملو�د  تز�ل  ل   .9

متهالك ُبني فوق �ملفاعل بعد �حلادث. ويتم حاليًا بناء هيكل 

فولذي �سخم جديد فوق هذ� �لناوو�ض ليخدم مدة 100 عام.

10. دعيت �لغابة �ملجاورة ملوقع �لكارثة »�لغابة �حلمر�ء«، 

لأن �لإ�سعاع �أعطاها لونًا  زجنبيليًا وخّلف فيها �ملوت.

11. �ل�سناعة �لنووية و�حلكومات �لد�عمة لها يف �أوكر�نيا 

م�ساريع  على  �لبليني  �إنفاق  تريد  �لبي�ساء  ورو�سيا  ورو�سيا 

نووية �أخرى، مع �لتهوين من تاأثري�ت �لكارثة و�لتعتيم على 

من  �لناجني  دعم  يف  م�سوؤوليتها  وجتاهل  �ليومية،  وقائعها 

كارثة ت�سرنوبيل.

�لكارثـة،  عن  �لعامل  تبلغ  دولة  �أول  �ل�سويد  كانت   .12

�نفجار  �إبقاء  �لبد�يـة  يف  �لأوكر�نيـة  �حلكومة  قررت  �إذ 

ت�سرنوبيـل �سرً�.

�ملحظورة  �ملنطقة  �إىل  رحلة  حتجز  �أن  �ليوم  ميكنك   .13

للتجول  رحلت  �ل�سياحية  �لوكالت  وتنظم  ت�سرنوبيل.  يف 

يف بلدة بريبيات �ملهجورة.

14. بريبيات ملوثة ب�سكل كبري، و�سوف تبقى مهجورة 

لأن �لبلوتونيوم �مل�سع يحتاج �إىل �أكرث من 24 �ألف �سنة ليفقد 

ن�سف قوته فقط.

كل  ت�سرنوبيل  كارثة  تلم�ض  �مللوثة،  �ملناطق  يف   .15

�لذي  �لطعام  يف  موجود  فالإ�سعاع  �لنا�ض.  حياة  من  جانب 

ياأكلونه، ويف �حلليب و�ملاء �للذين ي�سربونهما، ويف �ملد�ر�ض 

و�حلد�ئق �لعامة و�مللعب حيث يلهو �أطفالهم، ويف �حلطب 

■ �لذي يحرقونه للتدفئة.  

تشرنوبيل موقع أسوأ كارثة نووية يف العالم. ويجري العمل حاليًا ىلع تغليف 
املفاعل الذي انفجر عام 1986 بهيكل فوالذي عمالق تبلغ كلفته 2.2 بليون 

دوالر فوق »الناووس« اإلسمنتي املتشقق الذي تم تشييده بعد وقوع الحادث. 
ويتوقع اكتمال الغالف الجديد سنة 2017 ليخدم نحو مئة سنة

ناووس جديد ملفاعل تشرنوبيل املنفجر
يستوعب اإلشعاعات النووية

26 ني�صان )اأبريل( 1986

�حلر�رة يف �ملفاعل �لر�بع 

�سببت �نفجار�ت دمرت 

قلب �ملفاعل و�سقف �ملبنى. 

جنمت عن �حلادث

�سحابة م�سعة �أدت �إىل 

موت نحو 4000 �سخ�ض 

بال�سرطان يف �أوكر�نيا 

ورو�سيا �لبي�ساء

ورو�سيا و�أوروبا

الغالف اجلديد

مت ت�سميمه ليدوم 100 عام على �لأقل

�لوزن: 31.000 طن

�متد�د �لقو�ض: 275 مرتً�

�لرتفاع: 150 مرتً�

�لطول: 105 �أمتار

26 ني�صان )اأبريل( ـ  9 اأيار )مايو( 1986

قامت مروحيات باإ�سقاط �آلف �لأطنان

من �لر�سا�ض و�لرمال لإخماد �حلر�ئق

مبنى املفاعل 

الثالث
ت�صرنوبيل مبنى املفاعل 

الرابع

قاعة املحرك 

التوربيني

�ملفاعلت �لثلثة �لأخرى 

 يف �ملجّمع مت �إغلقها  عام 2000

قلب املفاعل

الناوو�ض الإ�صمنتي

�سيد على عجل يف 

�أعقاب �حلادث، وما 

ز�ل يحوي 95% من 

�ملو�د �مل�سعة من 

�ملفاعل �لر�بع

�سيكون �لغلف 

�جلديد �أ�سخم من�ساأة 

متحركة مت ت�سييدها

 WHO, Novarka   :امل�شدر

جدر�ن متعددة �لطبقات �ستختم �لغلف 

�جلديد حول مبنى �ملفاعل و�لناوو�ض 

�لإ�سمنتي  ملنع ت�سرب �لإ�سعاعات على 

مدى 100 �سنة مقبلة

يتم بناء �لغلف 

�جلديد على مر�حل 

وتنزلق �أجز�وؤه �إىل مكانها 

على �سكك مغطاة مبادة �لتفلون

عج�ز عادت اإىل ك�خها يف املنطقة املحظ�رة

© GRAPHIC NEWS
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جنيف   ـ  »البيئة والتنمية«

ترتبط وفاة و�حدة من كل �أربع وفيات تقريبًا حول 

تقرير  بح�سب  جتنبها،  ميكن  بيئية  بعو�مل  �لعامل 

رئي�سي  عاملي  تقييم  �أول  هو  �لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  حديث 

وت�ساهم   .2006 �لعام  منذ  �ل�سحة  على  �لبيئية  للأخطار 

�لأمر��ض  �أخطر  من   100 على  يزيد  مبا  �لبيئية  �لأخطار 

مليون   12.6 وفاة  يف   2012 عام  ت�سببت  وقد  و�لإ�سابات، 

�لتي  �لعاملية  �لوفيات  جمموع  من  �ملئة  يف   23 �أي  �سخ�ض، 

بلغت 55.6 مليون وفاة.

�أمر��ض  عن  �لناجمة  �لوفيات  عدد  تر�جع  حني  ويف 

�إ�سد�ر �ملنظمة تقريرها  �لإ�سهال و�مللريا، منذ  معدية، مثل 

من  �ملر�ض  من  »�لوقاية  بعنو�ن  �سنني  ع�سر  قبل  �لأول 

�لناجم  �ملر�ض  لعبء  عاملي  تقييم  �ل�سحية:  �لبيئات  خلل 

�أمر��ض  عن  �لناجمة  �لوفيات  �زد�دت  �لبيئية«،  �ملخاطر  عن 

و�لطعام  و�لرتبة  و�ملاء  �لهو�ء  بتلوث  مرتبطة  �سارية  غري 

و�لتعر�ض  �لبنف�سجية  فوق  و�لأ�سعة  �ملناخ  وتغري  و�ل�سر�ب 

فتكًا  �لأكرث  �لبيئيان  و�لقاتلن  ��سطناعية.  كيميائية  ملو�د 

على �ل�سعيد �لعاملي هما �ل�سكتة �لدماغية )2.5 مليون وفاة 

�لعو�مل  وتت�سبب  مليون(.   2.3( �لقلب  ومر�ض  �سنويًا( 

مليون  و1.4  بال�سرطان  �سخ�ض  مليون   1.7 موت  �لبيئية 

بالأمر��ض �لتنف�سية و846 �ألفًا باأمر��ض �لإ�سهال.

�ل�سحة  ملنظمة  �لعامة  �ملديرة  ت�سان  مارغريت  تقول 

تتخذ  مل  و�إذ�  �ل�سكان.  �سحة  تعزز  »�لبيئة �ل�سحية  �لعاملية: 

�لنا�ض  يعي�ض  حيث  �سحية  �لبيئات  جلعل  �إجر�ء�ت  �لبلد�ن 

ويعملون، فاإن �ملليني �سيمر�سون وميوتون �سغارً�«.

بيئات غير صحية
يرتبط كثري من »�لوفيات �لبيئية« بالفقر و�لتو�سع �حل�سري 

و�خلارج.  �لد�خل  يف  �لهو�ء  تلوث  يزد�د  حيث  �ل�سريع، 

يف  �لهو�ء  جودة  تدين  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقرير  ولحظ 

يف  �لعامل  حول  �لدخل  و�ملتو�سطة  �ملنخف�سة  �ملدن  من  كثري 

يموت 12.6 
مليون شخص 

سنويًا نتيجة 
عوامل بيئية 

وفق تقرير حديث 
ملنظة الصحة 

العاملية يفيد أن 
هذه العوامل 

تساهم يف أكثر 
من 100 مرض

و�سع الكمامات �سائع يف املدن ال�سينية 

التي تعاين من ال�سباب الدخاين.

ويت�سبب تل�ث اله�اء يف 8 % من 

جمم�ع ال�فيات العاملية 

أمراض بيئية
تتسبب يف 23% من الوفيات العاملية
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خ�سو�سًا  �لأمر��ض،  �زدياد  �إىل  �أدى  ما  �لأخرية،  �ل�سنو�ت 

�لأمر��ض �لتنف�سية لدى �لأطفال دون �ل�سن �خلام�سة.

�لهو�ء  تلوث  مثل  �لع�سرية،  �خلطر  عو�مل  وتزد�د 

و�ل�ستعمال غري �ملاأمون للمو�د �لكيميائية، يف �لبلد�ن �لتي 

جمتمعات  �إىل  حتولها  قبل  �سريع  �قت�سادي  تطور  يف  متر 

عالية �لدخل ت�سعى �إىل حت�سني ظروفها �لبيئية و�ل�سحية. 

�ل�سني  يف  �ل�سريع  و�لت�سنيع  �لهو�ء  تلوث  �أن  تبني  وقد 

و�لهند وبلد�ن �أخرى يف منطقتي جنوب �سرق �آ�سيا و�ملحيط 

و�لأمر��ض.  للوفيات  رئي�سيًا  �سببًا  �لآن  ي�سكلن  �لهادئ 

و�أدت �لزيادة �لهائلة يف �لإنتاج �ل�سناعي و�لتو�سع �حل�سري 

�أعلى  ت�سّدرها  �إىل  �ملنطقتني  هاتني  يف  �ل�سيار�ت  وملكية 

قائمة �لبيئات غري �ل�سحية يف �لعامل، �إذ ت�سهد�ن 7.3 مليون 

�إىل  معظمها  يعزى  بيئية،  �أ�سباب  عن  ناجمة  �سنويًا  وفاة 

تلوث �لهو�ء.

�زدياد  مع  �لهو�ء  تلوث  �زدياد  تر�فق  �إىل  �لتقرير  ولفت 

�لدماغية،  بال�سكتات  و�لوفيات  �مل�ست�سفيات  دخول  حالت 

بازدياد  �لدماغية  �ل�سكتة  �رتباط  على  �أقوى  �أدلة  تو�فر  و�إىل 

ز�ئدة  ومل�ستويات   )PM2.5( �لدقيقة  للج�سيمات  �لتعر�ض 

�لعاملي  �لعبء  من  �ملئة  يف   25 ُن�سب  وقد  �لأوزون.  من 

لل�سكتات �لدماغية عام 2012  �إىل تلوث �لهو�ء.

بتلوث  �لقلب  �أمر��ض  جميع  من  �ملئة  يف   18 نحو  و�رتبط 

�لهو�ء يف �ملنازل. وُعزي نحو 35 يف �ملئة من �لعبء �لإجمايل 

لأمر��ض �لقلب �إىل عو�مل بيئية.

هي  �ل�سرطان  �أمر��ض  �إن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  وتقول 

�سخ�ض  بها  ي�ساب  �أن  متوقعة  للوفيات،  رئي�سي  �سبب  �لآن 

�لبلد�ن  �سكان  وثلث  �لعامل  يف  �أ�سخا�ض  خم�سة  كل  من 

�لأمر��ض  جميع  من  �ملئة  يف   19 نحو  �أن  ومقدرة  �ل�سناعية، 

�ل�سرطانية تعزى �إىل عو�مل بيئية.

�لرئة،  ب�سرطان  للإ�سابة  �لأكرب  �لعامل  هو  �لتدخني 

هي  �آخـر  ومهنيًا  بيئيًا  عامًل   20 من  �أكرث  �إىل  �إ�سافـة 

�رتبط  �ملثال،  �سبيل  على  للب�سر.  موؤكدة  رئوية  م�سرطنات 

تلوث �لهو�ء �لد�خلي �لناجت من حرق �لفحم �أو �لكتلة �حليوية 

بزياد�ت كبرية يف خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لرئة، �لذي ت�سبب 

يف  �لأكرب  �مل�ساهم  وكان   2012 عام  وفاة  مليون   1.6 بنحو 

�لوفيات �ل�سرطانية.

يف  كبرية  حت�سينات  �سهدت  �ملا�سية  �لع�سر  �ل�سنني  لكن 

�إمد�د�ت �ملياه وخدمات �ل�سرف �ل�سحي و�لنفايات يف �أفريقيا 

وبلد�ن نامية �أخرى. كما حت�سن توفري خدمات �لتلقيح �سد 

�لأمر��ض و�ل�سباك �حلامية من �لبعو�ض و�لأدوية �لأ�سا�سية، 

ما خف�ض �لوفيات �لناجمة عن �أ�سباب بيئية.

تحّول إلى األمراض غير السارية
�لوفيات  جمموع  �أن  �إىل  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقرير  لفت 

لكن   ،2002 �لعام  منذ  يتغري  مل  بيئية  �أ�سباب  عن  �لناجمة 

�مُلْعدية  �لأمر��ض  عن  كبريً�  حتوًل  �سهد  �لأخري  �لعقد 

»وهذ�  �ل�سارية،  غري  �لأمر��ض  �إىل  و�لغذ�ئية  و�لطفيلية 

�لأمر��ض  معدلت  يف  عاملي  تر�جع  من  �أ�سا�سًا  ناجت  �لتحول 

�ل�سارية و�نخفا�ض يف �لأخطار �لبيئية �مل�سببة لها. فقد باتت 

وخدمات  ماأمونة  مياه  على  حت�سل  �لنا�ض  من  �أكرب  ن�سبة 

�سلبًا  وقودً�  �لأ�سر  من  �أقل  ن�سبة  وت�ستخدم  �سحي،  �سرف 

للطبخ«.

جدً�،  مرتفعًا  ز�ل  ما  �ل�سارية  �لأمر��ض  �سحايا  عدد  لكن 

و�ل�سبب �إىل حد كبري �زدياد عدد �ل�سكان. ويلحظ �لتقرير �أن 

�ل�سعيد  على  �لأطفال  لوفاة  رئي�سي  �سبب  �لإ�سهال  �أمر��ض 

�لعاملي، وهي م�سوؤولة عن نحو 20 يف �ملئة من جميع وفيات 

�ل�سحة  منظمة  وقدرت  �خلام�سة.  �ل�سن  حتت  �لأطفال 

�لعاملية موؤخرً� �أن 58 يف �ملئة من حالت �لإ�سهال يف �لبلد�ن 

كفاية  عدم  �إىل  تعزى  �أن  ميكن  �لدخل  و�ملتو�سطة  �ملنخف�سة 

 )%19( �ل�سحي  و�ل�سرف   )%34( �ل�سرب  مياه  خدمات 

 584 يف  �مللريا  ت�سببت  وقد   .)%20( �ل�سخ�سية  و�لنظافة 

�أن   �أفارقة، مع  �أطفال  �ألف وفاة عام 2012، ومعظم �سحاياها 

يف �لإمكان �حلوؤول دون 42 يف �ملئة من عبء �مللريا �لعاملي 

بالإد�رة �لبيئية.

وقد يوؤدي �لتو�سع �حل�سري �ل�سريع �إىل زيادة �سريعة يف 

هي  �ل�سنك  وحمى  �لبعو�ض.  ينقلها  �لتي  �لأخرى  �لأمر��ض 

يف  �لبعو�ض  ينقله  �لذي  �نت�سارً�  �لأ�سرع  �لفريو�سي  �ملر�ض 

�حل�سري  �لتو�سع  بفعل  �لظهور  �إىل  تعود  �أن  وميكن  �لعامل، 

تنقل  و�زدياد  �ملوثوقة  غري  �ل�سرب  مياه  و�إمد�د�ت  �ل�سريع 

�لنا�ض و�لتجارة �لعاملية.

�سنة  كل  وفاة  �ألف   268 نحو  حتدث  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 

�ساخنة،  مو�د  �أو  حر�رة  �أو  لنار  �لتعر�ض  من  حروق  نتيجة 

وغالبيتها �لعظمى يف بلد�ن منخف�سة ومتو�سطة �لدخل.

ومن �لأ�سباب �لأخرى للوفيات �لناجتة من عو�مل بيئية 

مبو�د  مق�سود  غري  ت�سمم  حالت  عن  ناجمة  وفاة  �ألف   193

كيميائية �أو مو�د �سارة �أخرى، كالأدوية و�ملخدر�ت و�لأبخرة 

عمليات  نتيجة  بالر�سا�ض  �لت�سمم  وعن  �ل�سامة،  و�لغاز�ت 

وعن  �لذهب،  ��ستخر�ج  �أو  للنفايات  �لنظامية  غري  �لتدوير 

�نبعاثات �سناعية.

10 أسباب رئيسية 
للوفيات الناجمة
عن ظروف بيئية

1

2

3

45

6
7

8
9

ال�صكتة الدماغية

2.5 مليون وفاة

مر�ض القلب الإقفاري

2.3 مليون وفاة

الإ�صابات

غري املتعمدة

1.7 مليون وفاة

ال�صرطان

1.7 مليون وفاة

الأمرا�ض

التنف�صية 

املزمنة

1.4 مليون وفاة
املالريا

259 األف وفاة

امل�شدر: منظمة ال�شحة العاملية

حالت املواليد 

ال�صحية

270 األف وفاة

اأمرا�ض

الإ�صهال

846 األف وفاة

التهابات اجلهاز

التنف�صي

567 األف وفاة

الإ�صابات 

املتعمدة

246 األف وفاة

10
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الوضع يف شرق البحر املتوسط
�سرق  �إقليم  �أن  �إىل  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقدير�ت  ت�سري 

يعادل  ما  �أي   ،2012 عام  وفاة  �ألف   854 �سهد  �ملتو�سط  �لبحر 

نتيجة  �ملجموع،  من  وفيات  خم�ض  كل  من  و�حدة  وفاة 

�لإقليم  هذ�  وي�سم  �سحية.  غري  بيئات  يف  �لعمل  �أو  �لعي�ض 

و�إير�ن  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�سفة  جانب  �إىل  عربية  دولة   17

�سكاين  مبجموع  �ل�سود�ن،  وجنوب  وباك�ستان  و�أفغان�ستان 

يقارب 583 مليون ن�سمة.

�ل�سارية،  غري  �لأمر��ض  عن  �لناجمة  �لوفيات  و�رتفعت 

للمو�د  �ض  و�لتعرُّ �لهو�ء  بتلوث  �لأول  �ملقام  يف  ترتبط  �لتي 

يف  �سنويًا  وفاة  �ألف   450 �إىل  و�سلت  بحيث  �لكيميائية، 

�لأمر��ض،  هذه  عن  �لناجمة  �لوفيات  عدد  فبات  �لإقليم. 

الوفيات �صنويًااملر�ضالرتتيب

169,272�أمر��ض �لقلب �لإقفارية1

157,469�لإ�سابات غري �ملتعمدة2

126,762�ل�سكتة �لدماغية3

77,633�لتهابات �جلهاز �لتنف�سي4

75,939�أمر��ض �لإ�سهال5

68,192�أمر��ض �ل�سرطان6

51,540�أمر��ض �جلهاز �لتنف�سي �ملزمنة7

38,304حالت مر�سية حلديثي �لولدة8

18,611�ل�سل9

 �أمر��ض �لقلب �لناجمة10

عن �رتفاع �سغط �لدم

9,174

 أسباب رئيسية للوفيات املرتبطة بالبيئة 
يف شرق البحر املتوسط

مثل �ل�سكتة �لدماغية و�أمر��ض �لقلب و�ل�سرطان و�لأمر��ض 

�لتنف�سية �ملزمنة، يزيد على ن�سف جمموع �لوفيات �لناجمة 

عن �لبيئات غري �ل�سحية.

ت�سببها  �لتي  �لوفيات  �نخف�ست  نف�سه،  �لوقت  ويف 

غالبًا  ترتبط  �لتي  و�مللريا،  �لإ�سهال  مثل  �ملعدية،  �لأمر��ض 

�لنفايات.  �ملياه و�ل�سرف �ل�سحي و�إد�رة  ب�سوء نظم معاجلة 

فر�ض  �زدياد  �أهمها  عو�مل  �إىل  �لنخفا�ض  هذ�  وُيعَزى 

وحت�سني  لل�سرب  �ل�ساحلة  �ملاأمونة  �ملياه  على  �حل�سول 

�لتي  �لأ�سر  �أعد�د  و�نخفا�ض  �ل�سحي  �ل�سرف  خدمات 

فر�ض  حت�سن  جانب  �إىل  للطهي،  �ل�سلب  �لوقود  ت�ستخدم 

�حل�سول على خدمات �لتح�سني )�لتلقيح( و»�لنامو�سيات« 

رغم  وعلى  �لأ�سا�سية.  �لأدوية  وتو�فر  �لبعو�ض  من  �حلامية 

باعثًا  ي�سكل  �ملعدية  �لأمر��ض  عبء  يز�ل  ل  �لنخفا�ض،  هذ� 

تلك  خ�سو�سًا  �لإقليم،  بلد�ن  من  �لعديد  يف  للقلق  كبريً� 

�ملتاأثرة بال�سطر�بات �ملدنية و�لأزمات.

�ل�سحة  منظمة  مدير  �لعلو�ن،  �لدين  علء  �لدكتور  وقال 

�لعاملية لإقليم �سرق �ملتو�سط: »ُيعزى �أكرث من ُخم�ض عبء 

�إقليمنا  يف  و�لإ�سابات  �ل�سارية  وغري  �ل�سارية  �لأمر��ض 

و�سعنا  »لقد  و�أ�ساف:  تعديلها«.  ميكن  بيئية  خماطر  �إىل 

حول  �إقليمية  ��سرت�تيجية  �لأع�ساء  �لدول  مع  بالتعاون 

�ملدن  ويف  بيوتنا  يف  �ملخاطر  تلك  من  للحد  و�لبيئة  �ل�سحة 

تنفيذ  يف  �لبدء  �إىل  بلد�ننا  حتتاج  و�لآن  �لعمل.  و�أماكن 

ل�سكانها  �سحية  بيئات  توفري  �أجل  من  �ل�سرت�تيجية  هذه 

وتقلي�ض عدد �لوفيات و�لأمر��ض �لتي ميكن جتنبها«.

�لأطفال  على  �لبيئية  للمخاطر  �لأكرب  �لتاأثري  ويقع 

فمعظم  عامًا.  و75   50 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  و�لبالغني 

و�أمر��ض  �ل�سفلي  �لتنف�سي  �جلهاز  بالتهابات  يتاأثرون  �لذين 

�أن  حني  يف  �خلام�سة،  �ل�سن  دون  �لأطفال  من  هم  �لإ�سهال 

�أكرث من يتاأثرون بالأمر��ض غري �ل�سارية و�لإ�سابات هم كبار 

�ل�سن.

با�سرت�تيجيات  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تقرير  ي�ست�سهد 

�لأمر��ض.  من  و�لوقاية  �لبيئة  لتح�سني  فعاليتها  �أثبتت 

ووقود  �أنظف  تقنيات  ��ستخد�م  فاإن  �ملثال،  �سبيل  على 

�جلهاز  �لتهابات  يقلل  و�لإ�ساءة  و�لتدفئة  للطهي  �أنظف 

و�أمر��ض  �ملزمنة،  �لتنف�سية  و�لأمر��ض  �حلادة،  �لتنف�سي 

�لقلب و�لأوعية �لدموية، و�حلروق. كما �أن �أمر��ض �لإ�سهال 

�ملياه  على  �حل�سول  فر�ض  زيادة  خلل  من  كثريً�  �ستقل 

�مللئمة  �ل�سحي  �ل�سرف  ونظم  لل�سرب  �ل�ساحلة  �ملاأمونة 

وتعزيز غ�سل �ليدين. ومن �ساأن حت�سني و�سائط �ملو��سلت 

�حل�سرية و�لتخطيط �حل�سري وبناء م�ساكن حتقق �لكفاءة 

يف ��ستخد�م �لطاقة، تقليل �لأمر��ض �ملرتبطة بتلوث �لهو�ء 

�إ�سافة �إىل تعزيز �لن�ساط �لبدين �ل�سحي.

منظمة  ت�سجع  �ل�سحية«،  �ملدن  »مبادرة  �إطار  ويف 

�ل�سحة  ق�سايا  �إدماج  على  �ملحلية  �حلكومات  �لعاملية  �ل�سحة 

يف جميع جو�نب �ل�سيا�سة �لعامة. على �سبيل �ملثال، �تخذت 

نظام  لتح�سني  تد�بري  �لإمار�ت  دولة  يف  �ل�سارقة  �إمارة 

�لجتماعية.  للرعاية  �لأ�سا�سية  و�لبنية  �ل�سحية  �لرعاية 

م�ستد�مة  حلول  تقدمي  يتم  �خلا�ض،  �لقطاع  مع  وبال�سر�كة 

يف �إد�رة �لبيئة و�ملو�رد. وقد خف�ست �ل�سارقة كمية �لنفايات 

كل  حتويل  خلل  من  تقريبًا  �ل�سفر  �إىل  للمطامر  ت�سل  �لتي 

■ نفاياتها عن طريق �إعادة �لتدوير و�لتحويل �إىل طاقة. 

كيف تؤثر الظروف البيئية ىلع الصحة؟

تغريرّ 

املناخ

املخاطر 

املهنية
ال�صو�صاء

املواد الكيميائية 

والعوامل البيولوجية

عدم كفاية اإمدادات املياه 

وال�صرف ال�صحي

الإ�صعاع

الأ�شعة فوق 

البنف�شجية واملوؤينة

دة البيئات امل�صيرّ

مبا فيها امل�شاكن والطرق

تلوث الهواء

يف الأماكن املغلقة واملفتوحة

املمار�صات الزراعية

مبا فيها ا�شتخدام املبيدات

واإعادة ا�شتخدام املياه امل�شتعملة

امل�شدر: منظمة ال�شحة العاملية
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سوق البيئة

الفائز بكأس دبي تنقل املهر  الجوي  اإلمارات للشحن 

كـروم«  »كاليفورنيا  املهـر  عــاد 

العاملي  دبي  �سبـاق  بكـاأ�س  الفائز 

يف  �سيكاغو  موطنـه  اإىل   2016

الواليات املتحدة على منت طائرة 

بوينغ F777 لـ»االإمـارات لل�سحن 

اجلوي« جمهـزة خ�سي�سـًا لنقـل 

اخليـول.

وكان املهر و�سل اإىل دبي على منت 

لل�سحن  االإمــارات  طائرات  اإحدى 

الثاين  كــانــون  يف  اأي�سًا  ــوي  اجل

)يناير( لبدء التدريبات ا�ستعداداً 

واأحرز  ال�سهري.  العاملي  لل�سباق 

الذي  ال�سباق  يف  م�ستحقًا  فــوزاً 

يوم  »ميدان«  م�سمار  على  اأقيم 

الفار�س  بقيادة  اآذار )مار�س(   26

اإ�سبينوزا، وجائزته املالية  فكتور 

املهر  لي�سبح  دوالر،  ماليني   6

االأعلى اإيراداً  يف اأمريكـا ال�سمالية.

اإىل  جـواً  اخليول  نقل  ويحتاج 

»االإمـارات  وتهيئ  خا�سة.  عناية 

مالئمـة  بيئـة  اجلــوي«  لل�سحن 

مبا  اخلــيـــــل،  ــة  ـــ راح ل�سمـان 

املمار�سات  اأف�سـل  مع  يتوافق 

اجلهات  من  املعتمدة  واالإجراءات 

والدولية،  الوطنية  التنظيمية 

وقوانني  متطلبـات  ذلك  يف  مبا 

اجلــوي  للنقل  ـــدويل  ال ـــاد  االحت

»اأياتا« لنقل احليوانات احلية.

وقال نبيل �سلطان، نائب رئي�س 

ال�سحن  لدائرة  االإمـــارات  طــريان 

بني  عملياتنا  »جتمع  ــوي:  اجل

املتكاملة  اللوج�ستية  االإجــراءات 

ــس  االأر� على  احلديثة  واملــرافــق 

بيئـة  اإيجـاد  بهدف  االأجــواء،  ويف 

تــامــة خليول  وراحـــة  مــوثــوقــة 

ال�سباق التي ننقلها«.

املهر »كاليفورنيا« فائزًا يف �سباق كاأ�س دبي العاملي 2016

مالبس وأحذية من النفايات
البالستيكية يف املحيطات

من  جمموعة  �إطالق  »�أديد��س«  �لأملانية  �لريا�ضية  �للو�زم  �ضركة  تعتزم 

من  �ملجموعة  �لبال�ضتيكية  �لنفايات  من  �مل�ضنوعة  و�ملالب�س  �لأحذية 

�ل�ضركة  يف  و�لبيئية  �لجتماعية  �ل�ضوؤون  عن  �مل�ضوؤول  وقال  �ملحيطات. 

معاد  مو�د  من  م�ضنوعة  معّد�ت  ننتج  �أن  هي  »�لفكرة  هينكي:  فر�نك 

تدويرها، تكون بالنوعية نف�ضها للمنتجات �مل�ضنوعة من مو�د جديدة«.

وترغب »�أديد��س« �أن تتعّمق يف هذ� �لجتاه وتتو�ضل �إىل مو�د ميكن �إعادة 

تدويرها مّر�ت غري حمدودة.
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أكواباور تشيد محطة كهرباء شمسية يف األردن 

على  للطاقة  »�أك��و�ب��اور«  �ضركة  ��ضتحوذت 

للطاقة  ر�ي��ز«  »�ضن  �ضركة  من  �ملئة  يف   70

�ملحطات  م�ضروع  متلك  �لتي  �ل�ضم�ضية، 

من  كهرباء  ميغاو�ط   50 لتوليد  �مل�ضتقلة 

�ل�ضم�س يف منطقة �ملفرق يف �لأردن.

�ملنتدب  و�لع�ضو  �لتنفيذي  �ملدير  و�أو�ضح 

ل�»�أكو�باور« ثامر �ل�ضرهان �أن �مل�ضروع �ملتوقع 

�ضيوؤمن   2017 )�أغ�ضط�س(  �آب  يف  �إجن��ازه 

 6( فل�ضًا   43 تبلغ  بتعرفة  �ضم�ضية  طاقة 

�ملحطة  و�ضت�ضيد  �لو�حد.  للكيلوو�ط  �ضنت( 

�لتنموية  طالل  بن  �حل�ضني  �مللك  منطقة  يف 

لت�ضكل  �أخريني،  حمطتني  قرب  �ملفرق،  يف 

�ل�ضم�ضية  للطاقة  جممعًا  �لثالث  �ملحطات 

بقدرة 150 ميغاو�ط.

ر�ي��ز«  ل�»�ضن  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�ضدد 

�ل�ضر�كة  �أهمية  على  كارنومور�كي�س  جورج 

»تيسال مودل 3«  الكهربائية:  276 ألف طلب يف 3 أيام

�سجلت جمموعة »تي�سال« االأمريكية ل�سناعة ال�سيارات الكهربائية 276 األف 

طلب خالل ثالثة اأيام على �سيارتها اجلديدة »مودل 3«، متخطية باأ�سواط 

توقعات املحللني.

)اأبريل(  ني�سان  يف  اجلديدة  �سيارتها  عن  النقاب  ك�سفت  املجموعة  وكانت 

ب�سعر 35 األف دوالر، فاحتة املجال للطلبات امل�سبقة. وا�سطف اآالف الزبائن 

قبل  يت�سلموها  ولن  بعد  يروها  مل  �سيارة  حلجز  متاجرها  اأمام  طوابري  يف 

نهاية 2017.

وتعول »تي�سال« على �سيارة »مودل 3« التي ت�سمح لها باالن�سمام اإىل �سوق 

بعدما  وعامليًا،  اأمريكيًا  العري�س،  للجمهور  املوجهة  الكهربائية  ال�سيارات 

اأنتجت �سيارات باهظة الثمن. ومل تنتج هذه ال�سركة النا�سئة �سوى 50 األف 

�سيارة العام املا�سي، وهي تنوي رفع اإنتاجها ال�سنوي اإىل 500 األف بحلول 

�سنة 2020.

مقابل  يف  دوالر   7500 بقيمة  �سريبيًا  تخفي�سًا  االأمريكية  احلكومة  وتقدم 

�سراء �سيارة كهربائية.

لتطوير  �لدعم  �ضتقدم  �لتي  »�أكو�باور«  مع 

هو  للطاقة  مب�ضدر  �لأردن  و�إم��د�د  �مل�ضروع 

�لأقل �ضعرً� حتى �ليوم«.

توليد  �ضركة  قدر�ت  على  »�أكو�باور«  وتعول 

لت�ضغيل  منها  �ململوكة  �ملركزية  �لكهرباء 

و�لذي  و�ضيانته،  �ل�ضم�ضية  �لطاقة  م�ضروع 

�لكهرباء  ل�ضركة  �لطاقة  يبيع  �أن  �ملقرر  من 

�ضنة.   20 ميتد  �ت��ف��اق  �إط���ار  يف  �لوطنية 

 2.3 �نبعاث  جتنب  يف  �مل�ضروع  و�ضي�ضاهم 

خالل  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين  من  طن  مليون 

فرتة �لتفاق و�إنتاج طاقة تكفي 15 �ألف منزل.

مطور  هي  للطاقة  »�أكو�باور«  �ضركة  �أن  ُيذكر 

ملجموعة  وم�ضغل  م�ضرتك  ومالك  وم�ضتثمر 

�لأو�ضط  �ل�ضرق  يف  دول  ع�ضر  يف  حمطات 

و�ضمال �أفريقيا و�لقرن �لأفريقي وجنوب �ضرق 

�آ�ضيا، با�ضتثمار�ت قيمتها 26 بليون دولر.

بيع علب هواء نقي يف الصين
من  �ملعباأ  �لنقي  �لهو�ء  من  علبة   300 نحو  بيع  مت 

منتجع  وهي  �ل�ضني،  جنوب  يف  هاينان  مقاطعة 

�ل�ضياحة  معر�س  يف  �لبحر،  �ضاطئ  على  �ضياحي 

�لدولية �لذي �أقيم موؤخرً� هناك.

بنحو  منها  �لو�حدة  بيعت  �لتي  �لهو�ء  علب  و�أدت 

�لطلب  و�رتفاع  �ل�ضر�ء  حمى  �إىل  دولر�ت  �أربعة 

�لعابقة  �ملدن  يف  �ل�ضياح  من  خ�ضو�ضًا  عليها، 

بال�ضباب �لدخاين يف �ضمال �ل�ضني. 

غرب  جنوب  يف  باو�نغلينغ  يف  �لهو�ء  علب  عبئت 

من  �ملئة  يف   98 نحو  �لغابات  تغطي  حيث  هاينان، 

لكل  �لأوك�ضيجني  �أيونات  معدل  ويبلغ  �مل�ضاحة 

�لهو�ء  معدل  �أ�ضعاف   6 �أي   ،6000 مكعب  �ضنتيمرت 

�لعاملية.  �ل�ضحة  منظمة  حددته  �ل��ذي  �لنظيف 

وثمة  �ل�ضيف.  هذ�  للجمهور  �لعلب  بيع  و�ضيبد�أ 

�لبحوث  مو��ضلة  �أج��ل  من  لل�ضركات  مفاو�ضات 

و�لتطوير لإنتاج �أحجام �أكرب و��ضتخد�مات خمتلفة.

أرماني يتخلى عن الفرو الحيواني 
�أعلن م�ضمم �لأزياء �لعاملي جورجيو �أرماين تخليه 

عن �لفرو على �أنو�ع�ه يف ك�ل ت�ضاميم د�ره، بدءً� 

و�أ�ضاف:   .2017  �  2016 �ضتاء    � خريف  مبجموعة 

خالل  �أحرز  �لذي  �لتكنولوجي  �لتقدم  لنا  »يتيح 

�ل�ضنو�ت �لأخرية بد�ئل �ضاحلة تغنينا عن �عتماد 

هذه �ملمار�ضات �لقا�ضية يف حق �حليو�نات«.

فرو  عن  �لإيطالية  �لأزي��اء  د�ر  ت�ضتغني  و�ضوف 

�أو ت�ضاد لأغر��س ��ضتخد�م  �لتي تربى  �حليو�نات 

وبرها يف جمال �ملو�ض�ة، مف�ضلة �ل�ضتعانة بفر�ء 

��ضطناعية.
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المفكرة البيئية

أيار )مايو( 2016

25-23
موؤمتر ومعر�س ُعمان الدويل االأول

للنفايات واخلدمات البيئية

م�ضقط، �ضلطنة ُعمان.

www.owes-expo.com

26-23
موؤمتر اجلمعية االأمريكية لطاقة الرياح

نيو �أورلينز، لويزيانا، �لوليات �ملتحدة.

www.windpowerexpo.org

26-25
MENASOL 2016 & MENA Wind2016

معر�س وموؤمتر �سمال اأفريقيا وال�سرق 

االأو�سط الثامن للطاقة ال�سم�سية، بالتزامن 

مع معر�س وموؤمتر �سمال اأفريقيا وال�سرق 

االأو�سط االأول لطاقة الرياح

دبي، �لإمار�ت.

www.csptoday.com/menasol
www.windenergyupdate.com/menawind

27-25
Carbon Expo 2016

موؤمتر ومعر�س عاملي لأ�ضو�ق �لكربون 

وحماية �ملناخ.  كولونيا، �أملانيا.

www.carbonexpo.com

31-29
منتدى دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الإدارة النفايات والتدوير

دبي، �لإمار�ت.

www.gccwmf.com

6/3-5/31
Project Lebanon 2016

م�سروع لبنان 2016

�ملعر�س �لتجاري �لدويل �حلادي و�لع�ضرون 

ملو�د ومعد�ت �لإن�ضاء و�لبناء و�لتكنولوجيا 

�لبيئية يف لبنان و�ل�ضرق �لأو�ضط. بالتز�م�ن 

مع مع�ر�س طاقة لبنان، ويتخلله موؤمتر 

EcORient للتقنيات �لبيئية و�ل�ضتد�مة 
و�لطاقة �لنظيفة. تنظيم �ل�ضركة �لدولية 

للمعار�س. مركز بريوت �لدويل للمعار�س 

)بيال(، بريوت، لبنان.

هاتف: 959111 � 5)961+(

فاك�س: 959888 � 5)961+(

www.projectlebanon.com

حزيران  )يونيو( 2016

5
يوم البيئة العاملي

مو�ضوعه هذه �ل�ضنة مكافحة �لجتار

غري �مل�ضروع باحلياة �لربية.

www.unep.org/wed

17
اليوم العاملي ملكافحة الت�سحر

24-20
املوؤمتر واملعر�س االأوروبي

للطاقة الفوتوفولطية

ميونيخ، �أملانيا.

www.photovoltaic-conference.com

أيلول )سبتمبر( 2016

15-11
موؤمتر �سالمة ال�سدود

فيالدلفيا، بن�ضلفانيا، �لوليات �ملتحدة.

www.damsafety.org

16-14
املوؤمتر الدويل لتدوير البطاريات

�أنتويرب، بلجيكا.

www.icm.ch/icbr-2016

أوفيد: الطاقة واملياه والغذاء 
ثالوث األمن الغذائي ومحو الفقر

�لدولية  للتنمية  �لأوبك  ل�ضندوق  �لعام  �ملدير  �أكد 

)�أوفيد( �ضليمان �حلرب�س على �أهمية �لطاقة و�ملياه 

و�لأمن  �لفقر  من  و�حلد  �لإن�ضاين  للرفاه  و�لغذ�ء 

�لغذ�ئي، ف�ضاًل عن �لرت�بط �لوثيق بينها. و�أ�ضاف 

فيينا،  يف  مقره  يف  »�أوفيد«  نظمها  ندوة  خالل 

�أن  لتاأ�ضي�ضه،  �لأربعني  �لذكرى  فعاليات  �إطار  يف 

»عدم �إيالء هذ� �لرت�بط �لهتمام �لالزم يف�ضي �إىل 

�ضيا�ضات توؤدي �إىل ن�ضوء �لأخطار و�ل�ضتخد�م غري 

حم�ضوبة  غري  بعو�قب  يت�ضبب  ما  للمو�رد،  �ملالئم 

تطاول �لقطاعات �لثالثة«.

و�أفريقيا  �لأو�ضط  �ل�ضرق  منطقة  �لندوة  �أول��ت 

�لأمم  ملنظمة  �لعام  �ملدير  وتر�أ�ضها  خا�ضًا،  �هتمامًا 

يونغ،  يل  )يونيدو(  �ل�ضناعية  للتنمية  �ملتحدة 

»�أوفيد«  يف  �لأع�ضاء  �ل��دول  �ضفر�ء  وح�ضرها 

و�لبلد�ن �لعربية، وروؤ�ضاء منظمات دولية.

�ضناعة  »منرب  مبادرة  »�أوفيد«  �أعلن  ذلك،  �إىل 

للمحرومني«  �لطاقة  لتاأمني  و�ل��غ��از  �لنفط 

تاأمني  بهدف  �لعاملي،  �لنفط  جمل�س  مع  بالتعاون 

�لطاقة �مل�ضتد�مة للجميع بحلول �ضنة 2030. وقال 

ل�ضركات  حافزً�  دورً�  �ضيلعب  �ملنرب  �إن  �حلرب�س 

و�لقطاع  �ملالية  �لتنموية  و�ملوؤ�ض�ضات  و�لغاز  �لنفط 

�خلا�س مل�ضاعدة �لفقر�ء يف �لو�ضول �إىل �لطاقة.

بتكليف  �لطاقة  فقر  على  للق�ضاء  »�أوفيد«  ويعمل 

من �لقمة �لثالثة مللوك وروؤ�ضاء دول »�أوبك«.

تعاون فضائي بين جائزة األمير 
سلطان للمياه واألمم املتحدة

متت مناق�ضة توقيع مذكرة تفاهم بني جائزة �لأمري 

�ضلطان بن عبد�لعزيز �لعاملية للمياه ومكتب �لأمم 

�ملتحدة ل�ضوؤون �لف�ضاء �خلارجي، لإن�ضاء �أول بو�بة 

دولية لالخت�ضا�ضيني يف جمالت �لف�ضاء و�ملياه. 

كما جرت مناق�ضة �خلطو�ت �لتي مت �إجنازها لعقد 

�لف�ضاء  تقنيات  ل�ضتخد�م  �لر�بع  �لدويل  »�ملوؤمتر 

�آذ�ر  خالل  باك�ضتان،  يف  �ملائية«  �ملو�رد  �إد�رة  يف 

)مار�س( 2017.

ويعقد هذ� �ملوؤمتر �ضمن �ضل�ضلة موؤمتر�ت تنظمها 

�لأمم  مكتب  مب�ضاركة  �أع��و�م،  ثالثة  كل  �جلائزة 

فيه  وتناق�س  �خلارجي.  �لف�ضاء  ل�ضوؤون  �ملتحدة 

عن  �ل�ضت�ضع�ار  وتطبيق�ات  �لف�ضائية  �لتقنيات 

�ملائية  �ملو�رد  �إد�رة  يف  ت�ضاهم  �أن  ميكن  �لتي  بعد 

�ملائية  �ل��ط��و�رئ  ح��الت  توقع  ويف  �أق��ل  بكلفة 

و�لتخفيف من �آثارها. و�أعلن �لأمني �لعام للجائزة 

�لرت�ضيحات  نتائج  �ل�ضيخ  �آل  عبد�مللك  �لدكتور 

من  م�ضاركات  تلقت  �لتي  للجائزة  �ل�ضابعة  للدورة 

خال�ضة  �لعامل  �أنحاء  من  علماء  فيها  قدم  دولة   65

�ملختلفة،  �ملياه  جمالت  يف  وجتاربهم  �أبحاثهم 

للجائزة  �لثامنة  للدورة  �لرت�ضح  باب  فتح  معلنًا 

حتى نهاية 2017.

البيئة 2016: املؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد(
10 - 11 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016، الجامعة األميركية يف بيروت، لبنان

حمور �ملوؤمتر:  التنمية امل�ستدامة: نحو 2030

هاتف: 321800   1  )961+( فاك�س:  321900  1  )961+(

www.afedonline.org    info@afedonline.org
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للتقدم  الكويت  موؤ�س�سة  فتحت 

جلائزة  الــر�ــســح  بــاب  العلمي 

جمال  يف   2016 ل�سنة  ال�سميط 

وتبلغ  اأفريقيا،  يف  الغذائي  االأمن 

 31 حتى  دوالر،  مليون  قيمتها 

متاحة  وهي   .2016 )مايو(  اأيــار 

لالأفراد واملوؤ�س�سات.

»جائزة  اأمناء  جمل�س  و�سيقوم 

االأفريقية«  للتنمية  ال�سميط 

الأحد  الغذائي  االأمن  جائزة  مبنح 

املــبــادرات  اأو  البحثية  امل�ساريع 

تقدمًا  حققت  اأنــهــا  ثبت  الــتــي 

جمــاالت.  ثالثة  اأحــد  يف  ملمو�سًا 

جديدة  اأ�سناف  تطوير  هو  االأول 

من البذور اأو املحا�سيل اأو املوا�سي 

جمال  يف  كــبــرياً  حت�سنًا  حققت 

يف  الفقراء  لل�سكان  الغذائي  االأمن 

اأفريقيا عن طريق زيادة ال�سعرات 

الغذائية  والــقــيــمــة  احلـــراريـــة 

وي�ستهلك  ينتج  ــذي  ال للطعام 

وحت�سني  تطوير  والثاين  حمليًا. 

االأفارقة  املزارعني  ا�ستفادة  مدى 

والتقنيات  الزراعية  املدخالت  من 

واالأ�ـــســـواق.   والتكنولوجيات 

قدرة  الثالث على حت�سني  ويركز 

املزارعني على التكيف مع ظروف 

التغري املناخي احلادة.

خ�س�س  ــاء  ــن االأم جمل�س  وكــان 

امل�ساريع  الأف�سل  جائزة  اأي�سًا 

تقدمًا  حققت  التي  ــازات  االإجن اأو 

ملحوظًا يف جمال ال�سحة يف القارة 

االأفريقية، وحدد تاريخ 29 �سباط 

)فرباير( 2016 كاآخر موعد لت�سلم 

طلبات الر�سح لتلك اجلائزة.

عام  اجلــائــزة  تاأ�سي�س  مت  وقــد 

الدكتور  ذكـــرى  لتكرمي   2015

الطبيب  ال�سميط،  عبدالرحمن 

كر�س  ـــذي  ال ــل  ــراح ال الكويتي 

حياته مل�ساعدة الفقراء يف اأفريقيا، 

وامل�ساهمة يف اإيجاد حلول متميزة 

الرئي�سية  االإمنائية  للتحديات 

التي تواجه الدول االأفريقية. 

اجلائزة  اأمــنــاء  جمل�س  وي�سم 

�سخ�سيات دولية معروفة بالعمل 

القارة  يف  التنمية  ودعــم  اخلــريي 

�سباح  ال�سيخ  ويراأ�سه  االأفريقية، 

خالد احلمد ال�سباح وزير خارجية 

الكويت. ومن اأع�سائه بيل غيت�س 

بيل  ملوؤ�س�سة  امل�سارك  الرئي�س 

وعبداللطيف  غيت�س،  وميليندا 

اإدارة  جمل�س  رئــيــ�ــس  احلــمــد 

للتنمية  الــعــربــي  الــ�ــســنــدوق 

ــة واالجــتــمــاعــيــة،  ــادي ــ�ــس االقــت

والدكتور دونالد كابريوكا الرئي�س 

للتنمية،  االأفريقي  للبنك  ال�سابق 

الدين  �سهاب  عدنان  والدكتور 

الكويت  ملوؤ�س�سة  الــعــام  املــديــر 

للتقدم العلمي.

ميكن احل�سول على منوذج طلب 

االإلــكــروين:    املوقع  من  الر�سح 

http//oe.kfas.org.kw/alsumait
زيارة  ميكن  املعلومات  من  ملزيد 

املوقع االإلكروين:

www.alsumaitprize.org  

جائزة السميط 2016 : قبول طلبات الترشح
ألفضل مشاريع األمن الغذائي يف أفريقيا

إرينا: الطاقة املتجددة 
توفر 750 بليون دوالر للعرب

�لدولية للطاقة �ملتجددة  �لعام للوكالة  �أعلن �ملدير 

)�إرينا( عدنان �أمني �أن �لدول �لعربية قادرة على 

يف  �أهد�فها  حققت  �إذ�  دولر  بليون   750 توفري 

قطاع �لطاقات �ملتجددة بحلول �ل�ضنة 2030، و�لتي 

ترت�وح بني 5 و15 يف �ملئة من مزيج �لطاقة فيها.

وقال خالل موؤمتر �لطاقات �ملتجددة لدول �ل�ضرق 

�أفريقيا �لذي عقد يف �لكويت يف  �لأو�ضط و�ضمال 

زيادة  يف  �مل�ضي  هو  �لهدف  �إن  )�أبريل(،  ني�ضان 

�لعامل،  يف  �ملتجددة  �لطاقات  ��ضتهالك  ن�ضبة 

 .2030 �ضنة  �ملئة  يف   36 �إىل  حاليًا  �ملئة  يف   17 من 

�لطاقات  يف  �لعاملية  �ل�ضتثمار�ت  �أن  و�أ�ضاف 

�ملتجددة ز�دت �لعام �ملا�ضي بن�ضبة 22 يف �ملئة �إىل 

330 بليون دولر.

مياه مسروقة: وثائقي عن السرقة من شبكات األردن
كان  مهرجان  برنامج  يف  �ملدرجة  �لأف��الم  من 

ق�ضري  فيلم   ،2016 )مايو(  �أيار  يف  �ل�ضينمائي 

»مياه  بعنو�ن  خان  ليلى  �لربيطانية  للمخرجة 

يلقي  دقيقة،   15 من  وثائقي  وهو  م�ضروقة«. 

�لأردن  يف  �لنا�س  بع�س  �إق��د�م  على  �ل�ضوء 

ل�ضرقة  �لأر���س  حتت  متديد�ت  تركيب  على 

يعر�س  كما  �لعامة.  �ل�ضبكة  من  �ل�ضرب  مياه 

�لتحديات �لتي يو�جهها �لأردن كبلد فقري مائيًا، 

وكيف �زد�دت مع تدفق �لالجئني �ل�ضوريني.

�لفيلم  �إن  و�لتنمية«  »�لبيئة  ل�  خان  وقالت 

عر�س يف �ضيف 2016 يف بريوت وعو��ضم 
ُ
�ضي

عربية �أخرى. 

عمالة  عن  فيلم  باإخر�ج  قامت  خان  وكانت 

مت  �ضاي«  �أكو�ب   6« بعنو�ن  �لهند  يف  �لأطفال 

عر�ضه يف مهرجان كان عام 2014، وحاز على 

باد�لونا  مهرجان  يف  �لقيم«  »�أف�ضل  جائزة 

يف  �ضارك  كما  �إ�ضبانيا،  يف  �لق�ضرية  لالأفالم 

ميكن  دول��ي��ة.  �ضينمائية  مهرجانات  ع��دة 

على    م�ضروقة«  »مياه  من  لقطات  م�ضاهدة 

youtube.com/watch?v=wOpWDBkL1g
عدنان اأمني
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المكتبة الخضراء

قاحلة  �أم��اك��ن  ع��ادة  �ل�ضحارى  نتخيل 

تنمية  �إل��ى  وتحتاج  لها  قيمة  ل  مجدبة 

�لقاحلة«  »�لأر��ضي  كتاب  لكن  وتطوير. 

يعتبر �أن �ل�ضحارى و�لأر��ضي �لجافة، �لتي 

هي  �لياب�ضة،  من  �لمئة  في   41 نحو  ت�ضكل 

بيولوجيًا  ومتنوعة  مرنة  بيئات  �لو�قع  في 

طويلة  ع�ضورً�  �أ�ضلية  �ضعوب  فيها  عا�ضت 

هذه  �أن  �إل��ى  وي�ضير  م�ضتد�م.  نحو  على 

�لتو�زن  ديناميات  تحكمها  ل  �لبيئات 

�لإيكولوجي �لتي يمكن تطبيقها في تنمية 

معظم �لمناطق �لأخرى.

وتالحظ �لموؤلفة ديانا ديفي�س �أن مفهومنا 

خر�ب  �أر��س  �أنها  على  �لقاحلة  لالأر��ضي 

�فتر��ضات  من  بعيد  حد  �إلى  م�ضتمد  هو 

دو�فع  ذ�ت  �أوروب��ي��ة   � �أنغلو  ��ضتعمارية 

»�لتقليديين«  م�ضتخدميها  باأن  �ضيا�ضية، 

حيال  �أفكارنا  �أن  وت�ضيف  خر�بًا.  �أحالوها 

�لغابات  �إلى  بنظرتنا  متاأثرة  �ل�ضحارى 

�إلى فهم جديد لالأر��ضي  و�لجفاف. وتدعو 

�ضحية  �إيكولوجية  نظم  باأنها  �لقاحلة 

تحتاج  ول  متباينة،  ولكن  وطبيعية، 

ي�ضاعد  �لفهم  وهذ�  تطوير،  �إلى  بال�ضرورة 

��ضتد�مة  �أكثر  م�ضتقبل  �إلى  �لو�ضول  على 

لالأر��ضي �لجافة �لر�ئعة في �لعالم.

   األراضي القاحلة: تاريخ وطاقة ومعرفة
The Arid Lands  By Diana K. Davis. 296 pages. The MIT Press, 2016. ISBN: 978 0262034524

السموميات
ريا�س �لمدني.  240 �ضفحة

جامعة �لمنار، طر�بل�س،  2015

يدر�س  علم  �ل�ضموميات 

ت���اأث���ي���ر�ت �ل��ت��ع��ر���س 

ل���الأدوي���ة و�ل��م��ل��وث��ات 

�ل��ب��ي��ئ��ي��ة و�ل����م����و�د 

�ل��م��وج��ودة ف��ي �ل��غ��ذ�ء 

و�لتربة.  و�لهو�ء  و�لماء 

م�ضتمر  تطور  حالة  في  هو  هذ�  �ل�ضموم  وعلم 

علم  �لعربي  �لعالم  ف��ي  لكنه  �لعالم،  ف��ي 

�س �إلى حد كبير و�ضبه مغيب من �لبر�مج  مهمَّ

�لمدر�ضية وخجول جدً� في �لجامعات.

ريا�س  للدكتور  »�ل�ضموميات«  كتاب  ي�ضتمل 

�لمدني، عميد كلية �ل�ضحة �لعامة في جامعة 

خم�ضة  على  لبنان،  طر�بل�س،  في  »�لمنار« 

ف�ضول مع مالحق ومر�جع وم�ضطلحات.

علم  ف��ي  �لمحط�ات  �أه��م  �لكتاب  يعر�س 

ميادين  ف��ي  و��ضتخد�ماته  �ل�ضموميات 

�لعمل  وبيئة  بالأدوية  �لعالج  مثل  مختلفة 

ت�ضنيفات  وي��و���ض��ح  �لأغ��ذي��ة.  و�ضناعة 

�و  مزمنة  مجموعية،  �أو  مو�ضعية  �ل�ضّمية: 

غير مزمنة، خفيفة �أو حادة، وما بين �لجرعة 

�ل�ضافية و�لجرعة �لقاتلة، وغير ذلك. ويتناول 

�ل�ضامة  �لمو�د  و�مت�ضا�س  �لخلوية  �لأغ�ضية 

و�لتنف�ضي  �له�ضمي  �لثالثة:  �لأو�ضاط  عبر 

�ل�ضمية،  لحركية  نماذج  ويقدم  و�لجلدي. 

�أجهزة  و��ضتجابات  دينامياتها  وي�ضرح 

و�لمطفرة  »�لما�ضخة  و�لتاأثير�ت  �لج�ضم 

و�لم�ضرطنة«.

�لمخاطر  بتحليل  �لخا�س  �لف�ضل  ويت�ضمن 

منخف�ضة،  �إلى  مرتفعة  من  �لجرعة،  ��ضتقر�ء 

�لجرعات  وتحويل  �لماأمونة،  �لجرعة  لتحديد 

�لحيو�نية،  �لخ��ت��ب��ار�ت  ف��ي  �لم�ضتعملة 

و�أ�ضاليب لتقييم �لمخاطر على �لإن�ضان.

تخضير االقتصاد العالمي
Greening the Global Economy. 

By Robert Pollin.  176 pages.  The MIT Press, 2015. ISBN: 978 0262028233

�ضيكون  هل  و�لمن�اخ؟  بالبيئة  فعاًل  �ألحقناه  �لذي  �ل�ض�رر  عك�س  يمكننا  هل 

تخفي�س  �أهد�ف  تحقيق  في  �إيجابي  �أثر  �لبديلة  �لطاقة  م�ضادر  في  لال�ضتثم�ار 

�لمتحدة  �لوليات  قل�ضت  لو  وحتى  �لوظائف؟  ذلك  ي�ضتنزف  �أل  �لنبعاثات. 

من  �لنامية  �لقت�ضاد�ت  منع  �لأخالقي  غير  من  �ألي�س  �نبعاثاتهما،  و�ل�ضين 

�لتقدم بال�ضرعة �لتي يتيحها �لوقود �لأحفوري مثل �لفحم و�لنفط؟

لالأزمة  حاًل  بولين  روب��رت  يعر�س  �لعالمي«،  �لقت�ضاد  »تخ�ضير  كتاب  في 

�لعم�ل  فر�س  وزيادة  �لبيئ�ة  حماي�ة  باأن  �ل�ضائد  �لعتقاد  من  فينطلق  �لعالمية. 

من  �ضاملة  ودر��ضات  �أبحاث  ونتائج  �أرقامًا  ويقدم  مت�ضاربان،  هدفان  هما 

جريء  حل  مع  وتعار�ضه  �لعتقاد  هذ�  خطاأ  ليثبت  كبرى،  بحثية  موؤ�ض�ضات 

خف�س  هدف  تحقيق  �لعالمي  �لقت�ضاد  »ي�ضتطيع  ياأتي:  بما  بولين  يخت�ضره 

من  �لمئة  في  و2   1.5 بين  ما  �ضنويًا  �لبلد�ن  غالبية  خ�ض�ضت  �إذ�  �لنبعاثات 

و�لمنخف�ضة  �لمتجددة  �لطاقة  وم�ضادر  �لطاقة  لكفاءة  �لإجمالي  �لمحلي  ناتجها 

�لعالم  مناطق  جميع  في  �لنا�س  �ضي�ضتفيد  كيف  �أي�ضًا  يبين  وه�و  �لنبعاثات«. 

من �زدياد فر�س �لعمل �لتي تولدها ��ضتثمار�ت �لطاقة �لنظيفة.

بحلول  عالميًا  �لمياه  تو�فر  في  �لمئة  في   40 بن�ضبة  نق�ضًا  �لمتحدة  �لأمم  توقعت 

Nexus �أي �لعالقة �لتالزمية بين �لطاقة و�لمياه  �ضنة 2030. وي�ضتخدم م�ضطلح 

�لطاقة  و�إنتاج  �لمياه  ��ضتخد�م  بين  �أحيانًا،  و�لتناف�س  �لتر�بط،  لو�ضف  و�لغذ�ء 

و�لغذ�ء. وهذ� يثير تحديات �قت�ضادية و�جتماعية لدى كثير من �لجهات �لمعنية.

في  و�لطاقة  �لمياه  بين  �لعالقة  على  �ل�ضوء  �لعالمي  �لطاقة  مجل�س  �ضلط  وقد 

تطور�ت  تعميم  يتم  �لحين  ذلك  ومنذ   .2010 عام  �لطاقة«  �أجل  من  »مياه  تقريره 

تكنولوجية لتخفي�س �لب�ضمة �لمائية للطاقة، مثل تدوير �لمياه، و�لتبريد �لجاف، 

وتح�ضين عمليات �لتحلية، و�إعادة ��ضتعمال �لمياه �لناتجة من ��ضتخر�ج �لنفط.

�لتحتية  �لبنية  تجعل  �لتي  �لتكنولوجيات  على   2016 ل�ضنة  �لمجل�س  تقرير  ويركز 

للطاقة �أكثر مرونة وتحماًل للمخاطر �لتي تت�ضبب بها �لعالقة �لتالزمية بين �لطاقة 

�زدياد  فاإن  لذ�  �لتنمية.  كلفة  تزيد  ما  غالبًا  �لتكنولوجيات  وهذه  و�لغذ�ء.  و�لمياه 

�لمرونة وتحمل �لمخاطر ي�ضتدعي زيادة �ل�ضتثمار�ت �لعالمية �لتر�كمية �لالزمة 

للبنية �لتحتية للطاقة بحلول �ضنة 2035، ليتجاوز �لمبلغ �لذي قدرته وكالة �لطاقة 

�لعالمية بين 48 و53 بليون دولر. 

طاقة العالم 2016:  إدارة مخاطر العالقة التالزمية بين الطاقة واملياه والغذاء
The Road to Resilience: Managing the Risks of the Energy-Water-Food Nexus. 

World Energy Council, 2016



privileges of liferotanarewards.com

IÉ«M Üƒ∏°SCÉH ÖZôj øe πµd
.õ«‡h …öüM 

بصفتك عضو � برنامج مكافآت روتانا احلصرية، ستحظى دائم� با�فضل. ابتداء� من حفاوة ال�حيب اخلاصة بكبار الشخصيات � أي من فنادق روتانا 
إ» العروض احلصرية � أفضل املطاعم. بكل بساطة، ستحظى باهتمام من نوع خاص ع¢ العديد من املزايا التي يحلم بها ا�خرون.

ل¯ستمتاع بأفضل العروض، تفضلوا بزيارة rotanarewards.com أو اتصلوا على 7744 800

مكافآت روتانا، حيث املزايا دائم� بانتظاركم! 

·  خصم يصل لغاية 50% على فاتورة الطعام
·  خصم 20% على املشروبات

·  خصم 20% على أسعار الغرف
·  خصم 20% على عضوية Bodylines السنوية

·  إمكانية املغادرة � وقت متأخر لغاية 6 مساء�
·  خصم 20% على االن�نت

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

RR EXCLUSIVE Press ad-Al Bia Wal Tanmia-210x285-240214-Artwork.pdf   1   2/24/14   6:15 PM



ال فقر

طاقة متجددة
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والتنمية للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوي  المؤتمر 
10-11  تشرين الثاني/ نوفمبر  x  2016  الجامعة األميركية في بيروت

البيئة العربية x  9  التنمية المستدامة: نحو 2030
تحقيق أهداف التنمية املستدامة يف مناخ متغيّر

•	 كيف ترتبط  اتفاقية باريس حول تغير المناخ بإعالن األمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة؟

•	 ما هي األهداف التي يمكن للبلدان العربية أن تحققها بحلول سنة 2030؟

•	 ما هي سبل تمويل الوصول الى أهداف التنمية المستدامة؟

•	 كيف يمكن الوصول إلى هذه األهداف في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية؟

ل���أم��م  ال��ع��م��وم��ي��ة  ال��ج��م��ع��ي��ة  وافقت 
)�سبتمبر(  اأي��ل��ول  ف��ي  ب��الإج��م��اع  المتحدة 

الم�ستدامة  التنمي�ة  اأه���داف  على   2015

ال�17. و�ستوجه هذه الأهداف خطط التنمية 

حتى �سنة 2030.

تنفيذ  على  باري�س  في  المناخ  اتفاق  يؤثر 
اأهداف التنمية الم�ستدامة. وقد �ساركت الدول 

على  معظمها  ووق��ع  المفاو�سات  في  العربية 

التفاق، و�سيكون عليها اأن تلتزم بالقواعد من 

اأجل ال�ستفادة الكاملة من الآليات والبرامج. 

المستدامة  التنمية  أهداف 
التقرير  مو�سوع  متغير  مناخ  في 
للبيئة  العربي  للمنتدى   2016 ل�سنة  ال�سنوي 

والتنمية )اأفد(. ياأتي هذا التقرير بعد ثمانية 

المنطقة  البيئة في  »و�سع  �سل�سلة  تقارير في 

العربية« التي اأطلقها المنتدى عام 2008.

عالمية  �سمعة  »اأف���د«  تقارير  اكتسبت 
ب�ساأن  والم�ستقلة  الموثوقة  الم�سادر  كاأبرز 

الق�سايا البيئية في المنطقة العربية والمحرك 

الأ�سا�سي للبدائل في ال�سيا�سات البيئية. 

إجراءات غير م�سبوقة اتخذت في معظم 
وا�سح  ب�سكل  وانعك�ست  العربية،  البلدان 

تنويع  اأي��دت   ،2016 ل�سنة  ميزانياتها  في 

القت�سادات وب�سرت بعهد جديد يركز على 

التنمية الم�ستدامة.

يتم إطالق التقرير في الموؤتمر ال�سنوي 
ت�سرين  ف��ي  يعقد  ال��ذي  للمنتدى،  التا�سع 

اأبرز  2016، حيث يتحدث  الثاني )نوفمبر( 

ي�ست�سيف  كما  الق�رار،  و�سانعي  الخبراء 

ندوات جانبية لمنظمات اإقليمية ودولية.


