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      احتفل��ت دول جملس التع��اون لدول اخلليج العربية خالل الفرتة 
م��ن 17-2011/2/21م ، باألس��بوع البيئ��ي الراب��ع ل��دول اجمللس حتت 

شعار )االستهالك املستدام: أمناط حياة( .
  حيث قرر الوزراء املسئولني عن شؤون البيئة يف اجتماعهم السابع 
)دول��ة الكويت � س��بتمرب 2003م( أن تقوم الدول األعضاء بإقامة أس��بوع 

للتوعية البيئية خالل شهر فرباير من كل عام.
    وبن��اًء عل��ى ذل��ك قام��ت جلن��ة التوعي��ة واإلع��الم البيئ��ي ب��دول 
اجمللس بوضع الربامج واخلطوات التنفيذية لألسبوع البيئي. واختارت  
ش��عار األس��بوع األول  للع��ام 2008م حتت عن��وان »س��واحلنا والتنمية 
املستدامة«، كما اختارت شعار األسبوع الثاين يف عام 2009م بعنوان 
)املدن املس��تدامة رؤية مس��تقبلية (، واختارت لألس��بوع البيئي الثالث 
يف ع��ام 2010م ش��عار ) النفاي��ات االلكرتوني��ة(، وكان ش��عار األس��بوع 

البيئي الرابع يف عام 2011م )االستهالك املستدام: أمناط حياة(.  
     تعترب البيئة احلاضنة الطبيعية التي يحيا فيها اإلنسان فأي تأثري 
سلبي عليها ينعكس على حياته مباشرة ويهددها. ويشهد العامل اليوم 
الكث��ري من التحديات البيئية  التي تعود أس��بابها إىل تغيريات بيئية هي 
من صنع اإلنس��ان أو جراء اس��تهالكه اجلائر ملواردها. وتفاقم مشكالت 
البيئ��ة وتدهور أوضاعها يعود باألس��اس إىل أس��اليب التنمية الس��ريعة 
واالس��تغالل املكث��ف للم��وارد الطبيعي��ة باس��تخدام تقني��ات اإلنت��اج 

احلديثة التي ال تالئم يف بعض األحيان الظروف البيئية .
   وشهدت دول جملس التعاون خالل العقود الثالثة املاضية تنمية 
متس��ارعة يف خمتل��ف النواح��ي االجتماعي��ة والعمراني��ة والصناعي��ة 
والزراعي��ة، وصاح��ب ذل��ك زي��ادات متنامي��ة يف االس��تهالك س��واًء على 
مس��توى األفراد أو املؤسس��ات وأثر ذلك س��لبًا على امل��وارد الطبيعية، 
ونش��أ عن ذلك خملفات كثرية أثرت على س��المة البيئة وكفاءة مواردها. 
وبال ش��ك ف��إن نتائ��ج التأث��ريات والتداعي��ات الس��لبية على البيئ��ة تطال 
اجلميع، ويتعني معها العمل بشكل جماعي ومكثف للمحافظة عليها 

سليمة ونقية. 
    وطبق��ًا مل��ا ج��اء يف ج��دول أعم��ال الق��رن احل��ادي والعش��رين، 

وه��و خطة العمل اخلاصة بالتنمية املس��تدامة والت��ي أقرت يف قمة 
األرض يف ريو دي جانريو عام 1992، فإن »الس��بب الرئيسي يف التدهور 
املس��تمر للبيئة العاملية هو منط االس��تهالك واإلنتاج غري املس��تدام، 

السيما يف البلدان الصناعية«.
   واالس��تمرار يف العي��ش بأمن��اط تف��وق إمكاني��ات كوك��ب األرض ال 
يع��د خيارًا فعااًل على املدى الطويل. فالقضية تتمثل يف كيفية تغيري 
أمناط اإلنت�اج واالس��ت�هالك بسرعة تكفي للحاق بالنمو االقتصادي. وال 
ميك��ن حتقيق ذلك إال بتغيري س��لوكيات األش��خاص الذين ي��رون أن زيادة 
االس��تهالك املادي يش��كل تقدمًا أو جناحًا. وأن االس��تهالك املس��تدام 
يرتبط أساس��ًا باإلنتاج املستدام حيث يهدفان إىل التقليل من استهالك 
امل��وارد واالس��تفادة من اخمللف��ات من خالل إع��ادة تدويره��ا بداًل من 

التخلص اآلمن منها. 
 ومن هنا نؤكد على أهمية التعاون من أجل ترشيد استهالك املوارد 
الطبيعية واحملافظة عليها واستغاللها بشكل مستدام دون إسراف أو 
تبذير وفقًا للحاجات األساس��ية لإلنسان وتشجيع استخدام املنتج��ات 
واخلدم��ات الصديقة للبيئة التي تكف��ل حمايتها واحلفاظ على املياه 
والطاقة وغريها من املوارد الطبيعية وتعزيز ممارس��ة أس��اليب احلياة 
ب��دول  واملقيم��ني  واملواطن��ني  الق��رار  متخ��ذي  وعل��ى  املس��تدامة. 
اجمللس االهتم��ام بهذا املوضوع، حتى ننعم وتنع��م أجيالنا القادمة 
بالصح��ة وببيئ��ة س��ليمة ونظيف��ة، نحاف��ظ من خالله��ا عل��ى مواردنا 

الطبيعية.  

معالي األستاذ/ عبد الرحمن بن حمد العطيةاإلفتتاحية
األمني العام ملجلس التعاون

لدول الخليج العربية

لجنة التوعية واإلعالم البيئي هي لجنة منبثقة عن األمانة العامة لدول مجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربية تم تش��كيلها بق��رار من مجلس الوزراء المس��ؤولون ع��ن البيئة 
ف��ي اجتماعهم التاس��ع - أبو ظب��ي 2005 وتعنى بتطوي��ر البرامج التوعوي��ة و الواقع 

اإلعالمي لتناول القضايا البيئية.

إن موضوعات النشرة تعبر عن وجهة نظر كتابها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر اللجنة.
المراسالت: توجه جميع املراسالت بأسم املرشف العام للنرشة عىل العنوان التايل: 

b_gcc@hotmail.com

األخراج والطباعة: شركة دار كويت تايمز للصحافة والطباعة والنشر  - دولة الكويت
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هيئة التحرير

املرشف العام

معالي األستاذ/ عبد الرحمن بن 
حمد العطية 

األمني العام ملجلس التعاون 

لدول الخليج العربية

نائب املرشف العام

د. عبدالله بن عقلة الهاشم
األمني العام املساعد لقطاع    

شؤون األنسان والبيئة

 رئيس التحرير

د. فهمي حسن العلي
مدير إدارة البيئة - 

مدير التحرير    

د. أحمد خليفة املوسى
 دولة الكويت

عادل محمد البستكي
األمانة العامة لدول مجلس   

التعاون لدول الخليج العربية

أحمد خليفة الكعبي
األمانة العامة لدول مجلس   

التعاون لدول الخليج العربية

هند أحمد شاكر
دولة األمارات العربية املتحدة  

د.  زكريا عبد القادر خنجي
مملكة البحرين  

د. نايف بن صالح الشلهوب
اململكة العربية السعودية  

داود بن سليمان البلوشي
سلطنة عمان  

أحمد حسين عبد الرحمن
دولة قطر  

• بن فهد يؤكد أهمية مواجهة أنماط اإلنتاج واالستهالك الغير 
رشيد

• تركيب مجسات بأنابيب نفث الغازات لرصد اإلنبعاثات إلكترونيًا

• الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة بالسعودية يخرج الدفعة 
األولى من البرنامج التدريبي للغواص البيئي

• وزارة البيئة ترصد ملوثات البيئة البحرية في السلطنة

• وزارة البيئة تنظم ورشتان حول الجمارك الخضراء  وتصنيف 
املواد الكيميائية 

• البنك الدولي يعرض خدماته االستشارية على »هيئة البيئة« 

•  احتجاز الكربون.. ثورة ملساعدة العالم

• قبعات التفكير البيئي

 05-04 اإلمارات العربية املتحدة 

07-06 مملكة البحرين 

09-08 اململكة العربية السعودية 

11-10 سلطنة عمان 

13-12 دولة قطر 

15-14 دولة الكويت 

23-16 ملف العدد 

24 نافذة بيئية 

احملتويات
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أخبار األمانة العامة

ورشة العمل اإلقليمية لدول مجلس التعاون 
الخاصة بالنظام املتوائم العاملي لتصنيف ووسم 
املواد الكيميائية الدوحة 23-24 فبراير 2011

نظيرا ألهمية األخيذ باملعايير الدولية 
لتصنييف امليواد الكيميائيية وإدخيال 
األدوات اإلرشيادية الرضوريية ضمين 
مين  للتحذيير  الوطنيية  الترشيعيات 
مخاطير تلك املواد والوقايية من اآلثار 
السيلبية عىل صحة اإلنسيان والبيئة، 
واسيتجابة لتوصيات االجتماع  الرابع 
عيرش لليوزراء املسيئولني عن شيئون 
البيئية ، فقيد عقيدت ورشية العميل 
املتوائم  بالنظيام  الخاصية  اإلقليميية 
العاملي لتصنيف ووسم املواد الكيميائية 
يف دول مجلس التعاون ، وذلك يف مدينة 

الدوحة يف الفرتة 23-24 فرباير 2011 
بالتعياون بيني كل من األمانية العامة 
لدول املجلس ، واملكتب اإلقليمي لغرب 
آسييا لربنامج األميم املتحيدة للبيئة ، 
ووزارة البيئة بدولة قطر ، وشارك فيها 
ممثليون مين دول املجليس ، واألمانة 
العامة لدول املجلس واملكتب اإلقليمي 
لغرب آسييا، وقام معهد األمم املتحدة 
للتدريب والبحيث )UNITAR( بتوفر 
خبرة دولية ليرشح الجوانب املختلفة 
للنظام املتوائم العاملي لتصنيف ووسم 

املواد الكيميائية.

عقد بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون بالرياض االجتماع التاسع 
للجنية الدائمة التفاقيية املحافظة عىل الحيياة الفطرية ومواطنها 
الطبيعية خالل الفرتة 12ي2011/3/13م، وأهم املواضيع التي تمت 

مناقشتها هي:
ي متابعة توصيات االجتماع الثامن للجنة الدائمة لالتفاقية.

ي االطيالع عىل محرض اجتماع وفود دول املجلس إىل مؤتمر األطراف 
العارش التفاقية التنوع اإلحيائي.

ي بروتوكيول ناغويا بشيأن الحصيول عىل املوارد الجينية وتقاسيم 
املنافع الناشئة عنها.

ي مرشوع النظام األسايس  والهيكل التنظيمي ألمانة رس االتفاقية.
ي التقارير الوطنية عن تنفيذ االتفاقية.

ي مرشوع خطة عمل االتفاقية.
ي مرشوع االسرتاتيجية الخليجية للتعامل مع األنواع الغازية.

عقدت ورشية العميل اإلقليمية الخاصية بالجمارك الخيرضاء يف دول 
مجليس التعاون ، وذلك يف مدينة الدوحة يف الفرتة 22-20 فرباير 2011 
بالتعياون بني كل مين األمانة العامة لدول املجليس ، واملكتب اإلقليمي 
لغرب آسييا لربنامج األميم املتحدة للبيئية ، ووزارة البيئة بدولة قطر ، 
وشيارك فيها ممثلون من دول املجليس ، واألمانة العامة لدول املجلس 
واملكتيب اإلقليميي لغرب آسييا. وتم لتأكييد عىل أهميية تدريب قطاع 
الجميارك يف دول املجلس عىل االلتزامات املرتتبة عىل االتفاقيات البيئية 
املتعددة األطراف والطلب من الدول تنظيم دورات تدريبية عىل املستوى 
الوطني بشيان الجمارك الخرضاء، لتمكني هذه القطاع من أداء مهمته 

يف دعم جهود الدول يف تنفيذ االتفاقيات ذات العالقة.

اللجنة الدائمة التفاقية املحافظة على الحياة الفطرية 
ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون تعقد 

اجتماعها التاسع بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون

أعضاء لجنة التوعية واإلعالم البيئي 
يقومون بزيارة محمية الوعول باململكة العربية السعودية

ورشة عمل الجمارك الخضراء 
الدوحة 20-22 فبراير 2011

بيئتنا الخليجية | العدد )11( | يناير - مارس 2011

     نظميت الهيئية السيعودية للحياة الفطرية باململكة العربية السيعودية جولية ميدانية ملحمية 
الوعول ألعضاء لجنة التوعية واإلعالم البيئي بدول مجلس التعاون يوم األثنني 13 صفر 1432هي 

املوافق 17 يناير 2011هي.  
وتقيع هيذه املحمية يف املنطقة الوسيطى من اململكة العربية السيعودية، جنيوب منطقة الحريق 
وغرب حوطة بني تميم، وتبعد عن الرياض حوايل 180 كيلومرتاً، وتبلغ مساحتها 2369 كيلومرتاً 
مربعاً، وهي عبارة عن هضبة كبرة وعرة ضمن سلسيلة جبال طويق تتخللها العديد من األوديية 
والشيعياب وبعض املناطيق الرملية. ويصل ارتفاع الحواف الغربية للجبيال إىل 1097 مرتاً. وتكثر 
أشيجار الطلح والسيمر والسيلم والسيدر والغىض بصيورة خاصية يف أودية املحميية. كما توجد 
الشيجرات واألعشياب والحشيائش يف األودية الصغرة والشيعاب وتنمو بشيكل جيد بعد هطول 
األمطار. وقد كان السيبب الرئييي لحماية هذه املنطقة احتواؤها عيىل قطيع صغر من الوعول 
بحالتيه الفطرية اليذي رسعان ما ازداد عدده بعيد الحماية. وتم إعادة توطني غيزال اإلدمي فيها 
عام 1990م. وباإلضافة إىل ذلك يوجد يف املحمية الوبر بأعداد جيدة وكذلك الثعالب وعدة أنواع من 

القوارض والطيور التي من أهمها الحجل الرميل وعدد من الزواحف.
 وتم يف الزيارة تقديم عرض مرئي عن أهداف الهيئة السعودية للحياة الفطرية واملحميات املنترشة 
يف اململكة، وتقريرا مفصالً عن محمية الوعول شيملت التضاريس والنباتات والحيوانات الفطرية 
التيي تعييش بها وطرق تكاثرها.   ويف نهاية الزيارة أعرب أعضاء اللجنة عن شيكرهم وتقديرهم  
للمسيؤولني يف الهيئة وعىل رأسيهم صاحب السمو األمر بندر بن سعود بن محمد آل سعود األمني 

العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية باململكة عىل حسن االستقبال وكرم الضيافة.  

لجنة التوعية واإلعالم البيئي تعقد اجتماعها الثاني عشر بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون
   عقيد بمقير األمانة العامية ملجلس 
الثالثياء  ييوم  بالريياض  التعياون 
الثانيي  االجتمياع   ، 2011/1/18م 
عرش للجنية التوعية واإلعيالم البيئي 
بدول مجليس التعاون ليدول الخليج 

العربية .
وناقشت اللجنة موضوع إدماج البعد 
البيئي يف األنشيطة الرياضية وتفعيل 
دور اللجيان الوطنيية بيدول مجلس 
التعاون ، والنظر يف املقرتحات املقدمة 
مين اليدول األعضياء حيول موضوع 
اإلدماج تمهييدا لتقديمهيا يف املؤتمر 
العاملي للرياضة والبيئة والذي سيعقد 
يف الدوحة خالل الفرتة من 30ابريل – 

3مايو 2011م  . 
كما تدارسيت اللجنة قيرارات االجتماع 
الرابع عرش للوزراء املسئولني عن البيئة 

بدول املجلس واملنعقيد يف دولة الكويت 
خالل شيهر اكتوبر2010م فيما يتعلق 

بلجنية التوعية البيئيية ، كما اطلعت 
اللجنية عيىل املالحظيات واملقرتحات 
املقدمة من الدول بشأن امللتقى البيئي 
الرابع للشيباب والذي أقيم يف الدوحة 
خيالل شيهر يولييو 2010م ، وكذلك 
اطلع أعضياء اللجنة عيىل املقرتحات 
املقدمة حيول امللتقى البيئي الخامس 
اململكية  يف  سييعقد  اليذي  للشيباب 
العربية السيعودية يف صيف 2011م ، 
كما نظرت اللجنة يف مقرتحات اإلعداد 
ملؤتمر الرتبيية البيئية يف دول املجلس 
حول املناهج الرتبوية والتعليم البيئي 
، وكذليك  مقرتحيات اإلعيداد ملؤتمير 
اإلعالميني بيدول املجليس حول دمج 
قضايا البعد البيئي يف وسائل اإلعالم .  
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اإلمارات العربية املتحدة

بن فهد يؤكد أهمية مواجهة أنماط اإلنتاج واالستهالك الغير رشيد

وزارة البيئة واملياه تدعو كافة املؤسسات واألفراد للترشيح ضمن فئات جائزة 
مجلس التعاون ألفضل األعمال البيئية

دعت وزارة البيئة واملياه، املؤسسات الحكومية واملحلية 
واألفراد يف الدولة إىل ترشييح مشاريعها البيئية املتميزة 
يف الفئيات املختلفية بجائيزة مجليس التعياون ألفضل 
األعميال البيئية. جاء ذلك خيالل املؤتمر الصحفي الذي 
عقد بمقر ديوان الوزارة بدبي لإلعالن عن فئات الجائزة 

ورشوطها. 
وتم خالل املؤتمير اإلعالن عن تشيكيل اللجنة الوطنية 
لجائزة مجلس التعاون ألفضل األعمال البيئية برئاسية 
االستاذ الدكتور عبد الرحمن سلطان الرشهان )جامعة 
اإلميارات(، وعضويية ممثلني مين وزارة البيئة واملياه، 

وهيئية البيئة واملحمييات الطبيعية بالشيارقة، وهيئة 
البيئة أبوظبي، وبلدية دبي، وجمعية أصدقاء البيئة.

وتتوىل اللجنة القيام بتشجيع األعمال البيئية واملبادرات 
الفردية والجماعية والتي من شأنها املساهمة يف حماية 
البيئية والتنميية املسيتدامة، وتنفيذ الخطية اإلعالمية 
للجائزة، وعمل اللقاءات واملؤتمرات الالزمة لإلعالن عن 
أهدافها وأقسيامها ورشوطها والربناميج الزمني لها. 
كما تعميل اللجنة عيىل وضع خطة االتصيال بالقطاع 
العيام والخاص، إضافية إىل مراجعة البحيوث التي ترد 
إليهيا واختيار أفضل ثالث بحوث وفيق رشوط الجائزة 

وأفضل املشياركني عىل مسيتوى الدولة يف باقي أقسام 
الجائزة وفق رشوطها، ومن ثم إرسيالها إىل سكرتارية 

الجائزة.
يذكير أنه تيم إقيرار الجائزة انطالقيا مين قناعة دول 
املجليس بأهمية الوعي البيئي ودوره الفعال يف الحفاظ 
عيىل البيئة، وصيانية امليوارد الطبيعيية، وإيمانا منها 
بأن الجوائز ماهي إال وسييلة لزيادة الحماس والتطلع 

لتقديم مزيد من العطاء نحو بيئة خليجية أفضل.   
وحول أقسام الجائزة وفئاتها فإنها تضم خمس فئات 
مختلفية وهيي جائيزة أفضل بحيث يف مجيال البيئة، 

أكيد معايل الدكتور راشيد أحمد بن فهد، 
وزيير البيئية وامليياه أن مواجهة أنماط 
اإلنتاج واالسيتهالك غر الرشييدة يمثل 
ركنياً أساسيياً يف جهيود الدولية لبلوغ 
أهداف التنمية املسيتدامة  التي تسيعى 
لتحقيقهيا حكومتنيا الرشييدة بقيادة 
صاحب السيمو الشييخ خليفة بن زايد 
آل نهيان – رئييس الدولة )حفظه الله( 
وأخييه صاحيب السيمو الشييخ محمد 
بن راشيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 
– رئييس مجليس اليوزراء – حاكم دبي 
)رعاه الله(، وإخوانهما أصحاب السمو 
أعضياء املجلس األعيىل لالتحاد – حكام 

اإلمارات.
جاء ذلك يف البيان الصحفي ملعايل الوزير 
بمناسيبة االحتفيال باألسيبوع البيئيي 
الرابع لدول مجلس التعاون، تحت شعار 

"االستهالك املستدام: أنماط حياة".
وأضاف أن مواجهة ظاهرة االسيتهالك 
غير املسيتدام يمثيل عنيراً مهمياً يف 
رؤيية االميارات 2021 التيي تدعيو اىل 
نرش الوعي البيئي وترويج السيلوكيات 
املسيؤولة بني املواطنني. ويمثل يف نفس 
الوقيت عنراً أساسيياً يف اسيرتاتيجية 
الحكومة االتحاديية 2013-2011  التي 
أكيدت عيىل ترشييد اسيتهالك الطاقية 
وضمان اسيتدامة املياه وتشجيع ثقافة 
وممارسات صديقة للبيئة.وأوضح معايل 
الوزير أن أنماط اإلنتاج واالستهالك غر 
املسيتدام هي واحدة من القضايا املهمة 
املؤثيرة يف تردي حالة البيئية. وقد عزت 
أجنيدة القيرن 21 الصادرة عين مؤتمر 
األمم املتحدة للبيئية والتنمية الذي عقد 
يف الربازيل عام 1992،  السيبب الرئيي 
السيتمرار التدهيور يف البيئية العامليية 
لهيذه األنماط غير املسيتدامة، خاصة 

يف البليدان الصناعيية، ودعت األجندة إىل 
وضع سياسيات واسيرتاتيجيات وطنية 
لتشجيع إجراء تغيرات يف أنماط اإلنتاج 

واالستهالك غر املستدامة.
واسيتطرد معيايل الوزيير اىل أن ظاهرة 
اإلنتاج واالستهالك غر املستدام قد نمت 
يف العقود القليلية املاضية بصورة حادة 
نتيجة ملجموعة متشيابكة من العوامل، 
كالنمو السيكاني واالقتصيادي وارتفاع 
مستوى الدخل والتحول الحرضي وتدني 
مسيتوى الوعي البيئي. وقد أحدثت هذه 
الظاهرة خلالً واضحيًا يف التوازن البيئي 
نتيجة لالسيتغالل غر الرشييد للموارد 
الطبيعية، خاصة غر املتجددة، ونتيجة 
مليا تخلفه هيذه الظاهرة مين انبعاثات 
ونفايات باتت تفوق قدرة الطبيعية عىل 
االستيعاب، فخلقت أو فاقمت العديد من 
املشكالت البيئية، منها عىل سبيل املثال: 
مشيكلة تغير املنياخ واسيتنفاذ طبقة 
األوزون والتلوث، وزادت الفجوة بشيكل 
واضيح بيني البصمية البيئيية والقدرة 
اإلحيائية لألرض. ويف هذا الصدد يشير 
تقريير توقعيات البيئية العامليية الرابع 
الصادر عين برنامج األمم املتحدة للبيئة 
إىل أن البصمية البيئيية للفرد الواحد من 
سيكان العالم تبلغ حوايل 2.2  هكتار، يف 
حني ال تزيد القيدرة اإلحيائية لألرض يف 
املتوسيط عىل  1.6 هكتيار للفرد الواحد 
تقريبياً. ومين املنتظير أن تيزداد هيذه 
الفجوة اتسياعاً يف املسيتقبل طاملا ظلت 
أنماط اإلنتاج واالستهالك غر املستدامة 
قائمية، وهو ميا يؤكده تقريير الكوكب 
الحي الذي يشر اىل أن البرشية ستحتاج، 
لكي تسيتمر يف العيش باملستوى الحايل 
من الرفاهية، اىل موارد أكثر من كوكبني 

خالل عقدين من الزمن فقط. 

وقيال بين فهيد أن النهضية التنموية 
غر املسيبوقة يف دولة االمارات العربية 
املتحدة التي ترافقت مع زيادة واضحة 
يف عدد السكان وزيادة يف حجم الخدمات 
واملنتجات الالزمية لتلبية احتياجاتهم 
وارتفياع مسيتوى الدخل اسيهمت يف 
تنامي ظاهرة اإلنتاج واالسيتهالك غر 
املستدام، خاصة بالنسبة لبعض املوارد 
الحيوية كالطاقة واملياه،  وشكلت تلك 
الظاهيرة أحيد التحديات الرئيسيية يف 

الدولة.
ولفت معايل الوزير اىل أن دولة اإلمارات قد 
تنبهت للتأثرات السلبية لهذه الظاهرة، 
فبذليت يف السينوات املاضيية العديد من 
الجهود للسييطرة عليها، وإعادة توجيه 
أنمياط اإلنتياج واالسيتهالك إىل أنمياط 
مسيتدامة من خالل حزمة واسيعة من 
الخيارات والتدابر واإلجيراءات ملعالجة 
العوامل التي قادت اىل بروز هذه الظاهرة 
، وشيمل ذليك: اعتماد خييارات الطاقة 
املتجيددة والطاقية النوويية لألغيراض 
السيلمية، وتبني نهج العمارة الخرضاء 
والبناء املسيتدام، ونهج اإلنتاج األنظف، 
واسيتدامة قطاع النقل، وتطبيق مبادئ 
ومبيادئ  للنفاييات،  املتكاملية  اإلدارة 
االسيتخدام الكفؤ مليوارد الطاقة، وربط 
االستهالك باآلليات االقتصادية، وتكثيف 
حميالت التثقيف والتوعيية، خاصة تلك 
املوجهة لرتشيد استخدام موارد الطاقة 
واملياه وخفيض توليد النفاييات، وثّمن 
الجهود الكبرة واملخلصة التي تقوم بها 

منظمات املجتمع املدني يف هذا املجال. 
وأضياف أنه بالرغم من أهمية الخيارات 
الحكوميية  املؤسسيات  تبنتهيا  التيي 
والجهود التي تبذلهيا لخفض التأثرات 
السيلبية ألنمياط اإلنتياج واالسيتهالك 

غر املسيتدامة، إالّ أن الدور األهم يف هذا 
املجال يعيود ألفيراد املجتميع، فأنماط 
االستهالك هي يف النهاية خيارات فردية، 
ويجب عىل كل فرد من أفراد املجتمع أن 
يعي أن االسيتهالك غر الرشييد ملواردنا 
أيياً كان نوعهيا، هو هيدر رصيح لحق 
أجيال املسيتقبل يف االسيتفادة من هذه 
امليوارد واالسيتمتاع بهيا كميا اسيتفاد 
منهيا جيلنيا واسيتمتع بهيا. وأن يعي 
أيضاً أن االستهالك الرشييد لهذه املوارد 
ليس نقيضاً لرفاهيتنا، بل هو الضمانة 
السيتدامتها أطول وقت ممكين، ُمعرباً 
عن أمله يف أن يقود هذا الوعي اىل تحويل 
أنماط االسيتهالك الرشييدة واملستدامة 
اىل ممارسيات يومية وأنماط حياة، وأن 
يسيهم يف تحقيق رؤية االميارات 2021 
من خالل ترسيع وتيرة تحويل اقتصاد 
اإلميارات اىل اقتصياد أخيرض مسيتدام 
يكفل االزدهار والرخاء لألجيال الحالية 

والقادمة.
ويف ختيام تريحه أهاب بن فهد بكافة 
أفراد املجتمع وفئاته اىل املساهمة الجادة 
والفاعلية يف حمايية مواردنيا الطبيعية 
وبيئتنا مين أجل جيل الحيارض وأجيال 
املسيتقبل، وأن تكيون هيذه املسياهمة 
ترجمية حقيقيية وصادقية لشيعارنا: 

"بيئتي مسؤوليتي الوطنية".

• معايل وزير البيئة واملياه

بمناسبة األسبوع الخليجي البيئي الرابع 

بيئتنا الخليجية | العدد )11( | يناير - مارس 2011
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عقيدت وزارة البيئية وامليياه اجتماعيا 
تنسييقيا مع وفد البنك الدويل، ملناقشية 
تنفيذ برنامج الرشاكة البيئية الخليجية 
وخطة عملها بني الدولة والبنك. وتركزت 
املناقشيات عيىل أهميية إجيراء تقيييم 
دوري لحماية البيئة بشكل عام، والبيئة 

البحرية بشكل خاص 
كما تم خالل االجتماع مناقشية مقرتح 
البنك الدويل الخياص بتقييم حالة البيئة 
البحريية، ووضيع خطية عميل إقليمية 
املنطقية،  يف  البحريية  البيئية  لحمايية 
تتضمن براميج تنفيذية وإجراءات للحد 
مين امللوثات القادمة مين مصادر برية، 
وعيىل وجيه الخصيوص القادمية مين 
املناطق السياحلية. وتركز هذه الربامج 
االقتصياد  مفهيوم  عيىل  واإلجيراءات 
األخرض واملشاريع الخرضاء، حيث جرت 
مناقشية هيذا املقيرتح يف اجتمياع دول 
مجليس التعاون مين خالل لجنية فنية 
متخصصة تم تشيكيلها من قبل مجلس 
اليوزراء املسيؤولني عين شيؤون البيئة 

بدول مجليس التعاون، وتيم تعديل هذا 
االقرتاح بنياًء عىل االحتياجيات الفعلية 
ليدول املنطقية، التيي تقيوم بدراسيته 

تمهيداً العتماده رسمياً.
 أما عىل املسيتوى الوطنيي فقد تركزت 
املناقشيات عىل تطوير نظام تقييم األثر 
البيئيي يف دولية االمارات لتكيون مركزاً 
متمييزاً يف هذا املجال عىل مسيتوى دول 
املجليس، خاصية وأن البنك اليدويل، من 
خيالل مراجعتيه لنظيام تقيييم التأثر 

البيئيي املعميول بيه يف الدولية والصادر 
كجزء مين الالئحية التنفيذيية للقانون 
االتحيادي رقيم 24 لسينة 1999، ييرى 
أن دولية االمارات تمتليك املقومات التي 

تؤهلها لتحقيق التميز يف هذا املجال.
كما اتفق الجانبان خيالل االجتماع عىل 
تطوير آفاق التعاون مع البنك ، خاصة يف 
مجال دراسات تقييم الكلفة االقتصادية 
للتدهيور البيئيي، عيىل أن يشيمل هيذا 
التعاون تدريب وتأهيل القدرات الوطنية 

يف هذا املجال.والجدير بالذكر أن برنامج 
الرشاكة البيئية الخليجية الذي يستغرق 
تنفيذه 18 شهراً جاء ملواجهة التحديات 
املتزاييدة التيي تواجهها البيئية البحرية 
يف املنطقية، وأهمهيا: نضيوب مصيادر 
املياه العذبة، وتدهور البيئية السياحلية 
بسبب ارتفاع مستويات التلوث الناتجة 
من مختلف املصيادر الثابتة واملتحركة، 
وتغير  السيمكي،  املخيزون  وتدهيور 

استخدامات األرايض وغرها.
حيرض االجتماع سيعادة الدكتور سيعد 
النمري، مستشيار وزيير البيئة واملياه، 
والدكتورة عائشية املطيوع، مدير إدارة 
التخطيط االسرتاتيجي واألداء بالوزارة، 
الدكتيور جابير  كميا حيرضه سيعادة 
الجابري مدير قطاع السياسيات البيئية 
بهيئة البيئة أبوظبيي، ومن جانب البنك 
الدويل الدكتورة سيامية الدعيج رئيسية 
العملييات، والدكتورة كلثيم أحمد كبرة 
خيرباء البنيك بمنطقة الرشق األوسيط 

وشمال إفريقيا.

وزارة البيئة واملياه تناقش مع البنك الدولي تنفيذ برنامج الشراكة البيئية الخليجية

وزارة البيئة واملياه تنفذ زيارات لـ51 مزرعة عضوية ملتابعة التزامها باملعايير واالشتراطات املطلوبة

وجائزة اإلعالم البيئي، وجائزة التوعية البيئية، وجائزة 
شخصية البيئة، وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم 
باملقايييس واملعاير البيئية. ولكل قسيم منها رشوط 
خاصة. ويقدم للفائزين يف الفئتني األوىل 50.000 ريال 
سيعودي والثانيية 50.000 ريال سيعودي أيضا، كما 
يمنح الفائيزون يف جميع الفئات درع مجلس التعاون 

ألفضل األعمال البيئية وشهادة تقديرية.
والتوعويية  البحثيية  لألعميال  الجائيزة  وتمنيح 
والصناعيية  العلميية  واملؤسسيات  والشيخصيات 
العاملة يف دول املجليس والتي تنطبق عليها رشوطها 
ويجيوز حجبها يف أحد املجياالت إذا لم تتوفر الرشوط 

املطلوبة.
وألهمية خفيض معدالت التدهيور البيئي واملحافظة 
عىل املوارد الطبيعية، وملا للترشيعات والقوانني البيئية 
من دور كبر يف هذا األمر، فقد تم االتفاق عىل أن يكون 

موضيوع البحث لهيذه الدورة من الجائيزة "القوانني 
والترشيعيات البيئية يف دول مجليس التعاون". حيث 
يشيمل البحث عيىل محورين وهما تقيييم أو مقارنة 
ميدى مواءمية الترشيعيات والقوانني البيئيية ومدى 
تأثرها عىل األنشيطة الصناعيية والتنموية، واملحور 
اآلخر االسيتعدادات واألدوات القانونية الالزمة لتنفيذ 

الترشيعيات البيئيية مين هيئيات محكمية وقضياة 
ومتخصصيون وهيئات دفاع يف هذا املجال والجزاءات 
البيئيية ومدى االلتزام بتطبييق الترشيعات والقوانني 

البيئية.
وأكد الوزارة عيىل رضورة االلتزام برشوط الجائزة يف 
أن يتقدم املرشيح ببحث تطبيقيي متميز يف املجاالت 
املذكيورة، وأن يكيون مين مواطنيي دول املجليس 
وأن يكيون العميل املقيدم مطبوعا باللغتيني العربية 
واإلنجليزيية ومدعميا بالصور والرسيومات البيانية 

والجداول مع بيان املراجع التي تم االستعانة بها. 
وقيد تم مخاطبة العديد مين الجهات املتميزة يف العمل 
البيئيي يف الدولة للمشياركة يف أحد الفئيات املذكورة، 
وسييعقد حفيل تكرييم الفائزين هيذا العيام يف دولة 
اإلميارات العربيية املتحيدة. وبيدأت اللجنة اسيتقبال 

الرتشيحات من عدد من الجهات.

تنفيذ وزارة البيئية وامليياه عيدد مين الزييارات للميزارع 
العضويية عيىل مسيتوى الدولة، بهيدف متابعية االلتزام 
بمعايير واشيرتاطات الزراعية العضويية، والتأكيد مين 
املسياحات املزروعة الفعلية وكمية االنتاج لكل محصول ، 
باإلضافية إىل أخذ عينات من الرتبة واملياه والثمار للتحليل 
باملختربات املركزية ، وتقديم االرشيادات والنصائح سواء 

يف املقاومة الحيوية والتسميد .
وتأتيي هيذه الزييارات يف إطار أهيداف اليوزارة للوصول 
اىل أعيىل إنتاجيية وإنتاج غيذاء  صحى وأمين وضمان أن 
املنتجيات العضوية املنتجة يف الدولة قد تم تطبيق القواعد 
املعتميدة لإلنتاج العضوي عليها يف جمييع مراحل اإلنتاج 

والتداول والتسويق.
و الزييارات التي يقيوم بها مختصني من الوزارة شيملت 
زييارة 51 مزرعية منيذ بدايية العيام الجياري ، وتركيز 
الزيارات عيىل املزارع العضوية املعتميدة والتي يف  مرحلة 

التحيول اىل مزارع عضوية، ويقوم الفرييق الفني للوزارة 
خالل الزييارات بتقديم عدد من الحليول ألصحاب املزارع 
العضويية منهيا قائمية باألسيمدة العضويية  واملبيدات 
العضويية، وتشيخيص اآلفات واالميراض وحلولها، والية 

عمل الكمبوست اي السماد العضوي.  
ويتيم تنظيم مواعيد الزيارات بجيدول زمني، وبعد اصدار 
شيهادة تصديق منتجات املزرعة تسيتمر املتابعة بشيكل 
دوري، ويتم خاللها التأكد ومالحظة طرق الزراعة املتبعة، 
والتسيميد العضوي، وطرق الري، وتجهيز االرض ملوسيم 
الزراعة، إىل جانب نظافية املزرعة، والتفتيش عىل مخازن 

املزرعة، وتقديم االستشارات لتفادي  االمراض واآلفات .
الجديير بالذكير أن الزراعية العضوية تعيرف بأنها نظام 
إنتاج زراعي يتجنب اسيتخدام األسمدة املعدنية واملبيدات  
الكيماويية أو األمالح الطبيعية رسيعة الذوبان مثل نرتات 
البوتاسيوم أو الصوديوم ، ويعتمد نظام الزراعة العضوية 

إىل حد بعيد عىل دورة املحاصيل ، بقايا املحاصيل ، سيماد 
املاشيية البقوليات ،التسيميد األخرض، البقاييا العضوية 
من داخيل وخيارج املزرعة للحافيظ عىل إنتاجيية الرتبة 
وإميداد العنارص الغذائيية الالزمة للنباتات ، وإسيتخدام 
وسائل املقاوم البيولوجية والطبيعية وبعض الكيماويات 
الطبيعية  ملكافحة اآلفات سيواء الحرشية أو الحيوانية أو 
الفطرية أو الحشيائش كما أن الزراعة العضوية لها أبعاد 

بيئية وأخرى اجتماعية.
وتهدف الزراعية العضوية إىل إنتاج غذائي ذو جودة عالية 
وأمن وخيايل من متبقيات املبييدات للمحافظة عىل صحة 
اإلنسيان وتقليل جميع أشيكال التلوث وتيؤدى إىل تطوير 
نظيام زراعي دائيم يحافظ عىل خصوبية الرتبة عىل املدى 
الطوييل حيث يمنيع فيها أيضيا اسيتخدام أي تقاوي أو 
بيذور أو كائنات معدلة وراثيا ويمنيع أيضا الهرمونات و 

التشعيع ألي منتج غذائي.
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دشن املمثل الشخيص لجاللة امللك رئيس الهيئة العامة 
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو 
الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة،  ووكيل األمني العام 
لألمم املتحدة واملديير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة 
)أخيم شيتاينر( بفنيدق الريتيز كارلتون ييوم األحد 
املوافيق )30 ينايير/ كانون الثانيي 2011(،  برنامج 

مراقبة جودة الهواء املبارش من املصادر الثابتة.
وسيتتم مراقبية املصانع واملؤسسيات مبيارشة عن 
طريق وضع مجسيات يف األنابيب التي تنفث الغازات،  
لتتم مراقبتها مبارشة عن طريق الحاسب اآليل يف مقر 
الهيئة،  وبذلك تتم معرفة نسيب الغازات الصادرة من 

كل مصنع ومنشيأة عىل حده،  علماًً بأن هذا املرشوع 
يمكن أن يُعد األول من نوعه عىل مستوى العالم،  وإن 
لم يكن كذلك،  فهو حتماً األول من نوعه عىل مستوى 

العالم العربي.
وقال مدير عيام اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة 
الفطريية د. عيادل الزيانيي،  عىل هاميش إحتفالية 
التدشيني، أن املرشوع " يعد خطيوة إيجابية متقدمة 
عيىل صعييد تحسيني مسيتوى السيالمة البيئيية يف 
البالد،  وخصوصياً ذات العالقة باملصانع واإلنبعاثات 
الواردة منها،  حيث ترتب سيابقاً الكثر من املشكالت 
والشيكاوي بسيبب إنتشيار لغازات كثيفة باملناطق 

السكنية القريبة من املصانع".
وذكر د. الزيانيي أن "الهيئة قاميت بتجربة املرشوع 
يف مصنعيني ضخميني منيذ إسيبوعني،  وهما رشكة 
الخلييج لإلسيتثمارات الصناعية،  ورشكية البحرين 
للصناعات البرتوكيماويية ) البرتوكيماويات(،  حيث 
جياءت النتائيج بالنجياح والفاعليية"،  مبينياً أن " 
املرشوع سييعمم إلزامياً عىل كل املصانع واملؤسسات 
يف البحرين،  والبالغ عددها حتى اآلن نحو 67 مصنعاً 
ومؤسسية و5 محطيات إلنتاج الكهربياء واملاء،  عىل 
أن تنضيم للميرشوع بصورة كلية خالل فرتة السيتة 

شهور املقبلة".

مملكة البحرين

06

ُتعنى بمراقبة املصانع مباشرة ونتائجها تظهر كل 15 دقيقة بواسطة الحاسوب بمقر " البيئة"

عبد الله بن حمد دشن املصنع البالغة كلفته 9 ماليين دوالر

تركيب مجسات بأنابيب نفث الغازات لرصد اإلنبعاثات إلكترونيًا

إفتتاح أول مصنع لتدوير زيوت التشحيم بطاقة 36 ألف طن
إفتتح سيمو الشييخ عبدالله بن حميد آل خليفة 
املمثل الشخيص لجاللة امللك رئيس الهيئة العامة 
لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،  
التشيحيم  زييوت  تدويير  إلعيادة  مصنيع  أول 

املستهلكة يف البحرين.
وقيال مديير املصنع )إريك دي سيوزا( أن الطاقة 
اإلستيعابية إلعادة التكرير " تصل إىل نحو 36 ألف 
طن مرتي من الزيوت سينوياً" فيما تبلغ الكلفة 
اإلجماليية للمصنع نحو 9 مالييني دوالر أمريكي 

وإستغرق بناؤه وتجهيزه نحو 15 شهراً.
وأضياف يف تريحيات للصحفيني عيىل هامش 
اإلفتتاح " نقوم بعمليات تجميع زيوت التشحيم 
املسيتهلكة ونقلهيا وتخزينهيا" و" التأكيد مين 
جودتهيا " و" تكريرها وتصدير زيوت التشيحيم 

األساس واملنتجات اإلشتقاقية األخرى".
وتابيع موضحاً " غالبيية إنتاج املصنع يف املرحلة 
الراهنة سييوجه إىل التصدير.. البحرين ال يتوافر 
فيها حتى اآلن مصانع تسيتخدم الزيوت املنتجة 

من تدوير الزيوت املستهلكة".
ومين جهته قيال نائيب الرئيس الشيؤون الفنية 
باملصنع ) كاي بادمانبهان( "تمت مراعاة جميع 
اإلشيرتاطات البيئية التيي ينص عليهيا القانون 

البحريني.. املصنع مجهز لتدوير زيوت التشحيم 
املستعملة بتقنيات عالية الجودة وصديقة للبيئة 

وال تتسبب يف تراكم أي مخلفات".
وأضاف " عىل العكس يقدم املصنع حالً مستداماً 
لعملية التخلص من زيوت التشيحيم املسيتهلكة 

غر القابلة للذوبان وبطيئة التفكك".
وتابيع " غالبياً ميا تحتيوي هيذه الزييوت عيىل 
مكونات عضوية ملوثة كما يمكن أن يشتمل عىل 
مواد كيماوية سيامة مما يجعلها أكرب املسببات 

املنفردة لتلويث املياه يف العالم ".
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رعاية عبد الله بن حمد وبمشاركة 400 جهة محلية وعاملية

إتفقيت الهيئة العامة لحمايية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية 
واللجنة األوملبية البحرينية عقد عدد من الفعاليات املشيرتكة خالل شهر 
فربايير 2011،  حيث تم اإلتفياق عىل إقامة ماراثون يف دوحة عراد وندوة 

وبعض الفعاليات التي ستعلن يف حينها.
جاء ذلك خالل اإلجتماع التنسيقي الذي عقدته الهيئة مع اللجنة األوملبية 
الخمييس املايض،  لتشيكيل لجنة وطنية تحت مسيمى " لجنة الرياضة 

والبيئة".
حييث مثل الهيئة يف اإلجتماع املدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية 
د. عيادل الزياني، بينما مثل اللجنة األوملبيية البحرينية الرئيس التنفيذي 
للجنة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة واألمني العام للجنة الشيخ أحمد 

بن حمد آل خليفة،  يف إطار التعاون بينهما.
وقيال مدير العالقيات العامية واإلعالم البيئيي بالهيئة العامية د. زكريا 
خنجيي إن اإلجتماع يأتي بتوجيهات من سيمو الشييخ عبدالله بن حمد 
آل خليفية رئيس الهيئة العامة لتأصيل الوعي والثقافة البيئية لدى كافة 
رشائيح املجتمع،  ومن املعروف أن الرشيحية املجتمعية التي تتعامل مع 

الرياضة واسعة جداً،  وخاصة أنها تضمن فئة الشباب.

عبد الله بن حمد يرعى 
مهرجان ) الرياضة والبيئة (

تحت رعاية سيمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة املمثل الشخيص لجاللة 
املليك رئيس الهيئية العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية البحرينية وبمناسيبة ييوم البيئة الوطني الذي 
يصيادف الرابع من فربايير من كل عام أقامت الهيئة العامية لحماية الثروة 
البحرية والبيئة والحياة الفطرية مهرجاناً وماراثوناً تحت شيعار ) الرياضة 

والبيئة( مؤخراً يف محمية ومتنزه دوحة عراد باملحرق.
وأشار الدكتور زكريا خنجي إىل أن هذه اإلحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة 
تأتي بمناسيبة ييوم البيئة الوطني اليذي يحمل هذا العام شيعار ) الرياضة 
والبيئة( من أجل ترسييخ فكيرة عالقة الرياضة والرياضييني بالبيئة ومدى 
تأثرهيم بامللوثات التي يمكن أن تقلل من إنجازاتهم الرياضية. وبدأ الربنامج 
بسيباق املاراثون ويعد أحيد الربامج التي تنظمها الهيئة كنيوع من التوعية 

البيئية ولكن عن طريق املرح وبعيداً عن األساليب التقليدية.

أكد مدير عيام اإلدارة العامة لحماية 
البيئية والحيياة الفطريية د. عيادل 
الزياني بأن املعرض األول لتكنولوجيا 
البيئة سييضع بصميات مهمة لنرش 
الجهيات  كل  يف  البيئيية  الثقافية 
واملؤسسيات للتمكن من السر قدماً 
يف التحيول للتكنولوجييا الخيرضاء،  
وذلك مين أجيل تخفيف العيبء عىل 

بيئتنا وبيئة الدول املجاورة.
وقال د. الزياني يف مؤتمر صحفي عقد 
يف مقر الهيئة العامية لحماية الثروة 
البحريية والبيئية والحيياة الفطرية 
ببيت التجار أنه سيتم تدشني معرض 
البحرين األول لتكنولوجيا البيئة تحت 
رعاية سمو الشييخ عبدالله بن حمد 
آل خليفية املمثيل الشيخيص لجاللة 

امللك ورئييس الهيئة العامية لحماية 
والحيياة  والبيئية  البحريية  الثيروة 
الفطريية،  واملقيرر إقامتيه يف الفرتة 
مين -18 20 أكتوبير املقبل،  يف مركز 
البحرين الدويل للمعارض واملؤتمرات.

وذكير د. الزياني أن املعرض سييضع 
قاعدة أساسية لحماية البيئة وتطوير 
إسيتخدامات التكنولوجيا للمحافظة 
عليهيا،  بميا يحقق توجهيات الهيئة 
يف دعيم رؤيية البحريين اإلقتصادية 
البيئية  2030،  مين خيالل حمايية 
وتحقييق عنير اإلسيتدامة،  ودعم 
البحريين  لجعيل  اململكية  توجهيات 
مركيزاً للمعارض املختصية،  وتعزيز 
للنهوض  سياحة املعرض واملؤتمرات 

بإقتصاد البحرين.

" الهيئة العامة " و " األوملبية "

تشكالن لجنة الرياضة والبيئة " البيئة " تنظم معرض " التكنولوجيا 
الخضراء " أكتوبر 2011 
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اململكة العربية السعودية

    عقيد بمقير األمانية العامية ملجليس التعياون بالريياض ييوم الثالثاء 
2011/1/18م ، االجتماع الثاني عرش للجنة التوعية واإلعالم البيئي بدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وناقشت اللجنة موضوع إدماج البعد البيئي يف األنشطة الرياضية وتفعيل 
دور اللجيان الوطنية بدول مجليس التعاون ، والنظر يف املقرتحات املقدمة 
مين اليدول األعضاء حول موضيوع اإلدمياج تمهيدا لتقديمهيا يف املؤتمر 
العاملي للرياضة والبيئة والذي سيعقد يف الدوحة خالل الفرتة من 30ابريل 

–  3مايو 2011م  . 
كما تدارسيت اللجنة قرارات االجتماع الرابع عرش للوزراء املسيئولني عن 
البيئية بدول املجليس واملنعقد يف دولة الكويت خالل شيهر اكتوبر2010م 
فيميا يتعلق بلجنية التوعية البيئيية ، كما اطلعت اللجنية عىل املالحظات 
واملقرتحات املقدمة من الدول بشيأن امللتقى البيئي الرابع للشيباب والذي 
أقيم يف الدوحة خالل شهر يوليو 2010م ، وكذلك اطلع أعضاء اللجنة عىل 
املقرتحات املقدمة حول امللتقى البيئي الخامس للشيباب الذي سييعقد يف 
اململكة العربية السعودية يف صيف 2011م ، كما نظرت اللجنة يف مقرتحات 
اإلعداد ملؤتمر الرتبية البيئية يف دول املجلس حول املناهج الرتبوية والتعليم 
البيئيي ، وكذلك  مقرتحات اإلعيداد ملؤتمر اإلعالميني بيدول املجلس حول 

دمج قضايا البعد البيئي يف وسائل اإلعالم .  

لجنة التوعية واإلعالم البيئي تعقد اجتماعها 
الثاني عشر بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون

قام الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة 
بالسعودية بتاريخ 1432/2/4هي بمقر 
الرئاسة بجده، بتخريج الدفعة األوىل من 
برنامج القدرات العملية يف مجال املسيح 
البيئي وتقييم األرضار البيئية تحت املاء 
ملوظفي الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 
البيئية واليذي قاميت الرئاسية بتنفيذه 
بالتعاون مع الهيئة اإلقليمية للمحافظة 

عىل بيئة البحر األحمر وخليج عدن.
وأوضيح األمني العيام للهيئية اإلقليمية 
للمحافظة عىل بيئة البحر األحمر وخليج 
عيدن الدكتور زياد بن حمزة ابوغرارة أن 
الربناميج احتوى عىل عدد مين الدورات 
املتخصصة املتوافقة مع املعاير الدولية 
واإلقليمية وقد روعي يف إعداده أن تكون 
دوراته متتالية حتى يمكن بناء القدرات 
املطلوبية بشيكل جييد ودون إغفال أي 
متطلبات وقيدرات مطلوبة لتنفيذ باقي 

دورات الربنامج.
وأضياف أن الربناميج التدريبيي اعد من 
العامية  الرئاسية  لفرييق  الهيئية  قبيل 
لألرصياد وحمايية البيئية باململكة ونفذ 
عىل مدار خمسية أشهر متتالية حيث تم 
التنسييق مع كل إدارات الرئاسية العامة 
لألرصاد ووضع جدول زمني يتناسب مع 
مسئوليات كل إفراد الفريق لضمان تفرغ 
أعضاء الفريق أثنياء التدريب،كما روعي 
أن تكيون الدورات منفصلية عن بعضها 
البعيض حتى يكيون هنياك فرصة لرفع 

القدرات بشكل جيد وبكفاءة عالية.
ويتكيون الربناميج مين خميس دورات 
تدريبية ومتخصصة بواقع أسيبوع لكل 
دورة شيملت تدريبيات عمليية ونظرية 
ليسيتوعب  الربناميج  وأعيد  مكثفية 
املتدربني اللياقة البدنية وإجادة السباحة 
والغيوص وذلك لدواعي األمن والسيالمة 
أثناء التدريبيات امليدانية والغوص تحت 

املاء .
وبيني األميني العيام للهيئية اإلقليميية 
للمحافظية عيىل بيئية البحير األحمير 
وخليج عيدن أن الخربات التي اكتسيبها 
الفريق خيالل الربنامج شيملت التأهيل 
يف عيدد من املجاالت املختلفة واملعنى بها 
الربناميج ومنها التأهيل والحصول عىل 
رخصية دولية كغيواص ميياه مفتوحة 
متقدم واكتسياب خلفية علمية متقدمة 
ومكثفية يف مجياالت مختلفية من علوم 
البحار والبيئة البحرية باإلضافة إىل خربة 
عملية يف تطبييق الطرق املختلفة للرصد 
واملسيح البيئي تحيت املاء،وكذلك خربة 
عملية لتقييم األرضار تحت املاء وتجميع 
واكتسياب  لذليك  املطلوبية  املعلوميات 
املتيدرب خربة عملية إلدخال النتائج عىل 
الحاسيب اآليل وتحليلها،وإعداد التقارير 
الفنية وقيد حصل جمييع املتدربني عىل 
رخيص دوليية كراصيد بيئيي للشيعاب 

املرجانية "غواص بيئي محرتف".
وأوضح الدكتيور أبوغيرارة أن الربنامج 

الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة بالسعودية يخرج 
الدفعة األولى من البرنامج التدريبي للغواص البيئي

أعضاء لجنة التوعية واإلعالم 
البيئي يقومون بزيارة محمية 

الوعول باململكة العربية السعودية
    نظمت الهيئة السعودية للحياة الفطرية 
باململكة العربية السعودية جولة ميدانية 
ملحميية الوعيول ألعضياء لجنية التوعية 
واإلعالم البيئي بدول مجلس التعاون يوم 
األثنيني 13 صفير 1432هيي املوافيق 17 

يناير 2011هي.  
وتقع هيذه املحمية يف املنطقة الوسيطى 
من اململكية العربيية السيعودية، جنوب 
منطقة الحرييق وغرب حوطة بني تميم، 
وتبعد عن الرياض حيوايل 180 كيلومرتاً، 
وتبليغ مسياحتها 2369 كيلومرتاً مربعاً، 
وهي عبارة عن هضبة كبرة وعرة ضمن 
سلسيلة جبيال طوييق تتخللهيا العدييد 
مين األوديية والشيعياب وبعض املناطق 
الرملية. ويصيل ارتفاع الحيواف الغربية 
للجبيال إىل 1097 ميرتاً. وتكثير أشيجار 
الطلح والسيمر والسيلم والسدر والغىض 
بصيورة خاصية يف أوديية املحميية. كما 
توجد الشجرات واألعشاب والحشائش يف 
األودية الصغرة والشيعاب وتنمو بشكل 
جيد بعد هطول األمطار. وقد كان السبب 

الرئييي لحماية هذه املنطقية احتواؤها 
عيىل قطيع صغير مين الوعيول بحالته 
الفطرية اليذي رسعان ما ازداد عدده بعد 
الحماية. وتم إعيادة توطني غزال اإلدمي 
فيهيا عيام 1990م. وباإلضافية إىل ذليك 
يوجد يف املحمية الوبر بأعداد جيدة وكذلك 
الثعالب وعدة أنواع من القوارض والطيور 
التي مين أهمها الحجيل الرميل وعدد من 

الزواحف.
الزييارة تقدييم عيرض مرئيي   وتيم يف 
عين أهيداف الهيئية السيعودية للحيياة 
الفطريية واملحميات املنتيرشة يف اململكة، 
وتقرييرا مفصياًل عين محميية الوعيول 
شيملت التضاريس والنباتات والحيوانات 
الفطرية التي تعيش بها وطرق تكاثرها.   
ويف نهاية الزيارة أعرب أعضاء اللجنة عن 
شكرهم وتقديرهم  للمسؤولني يف الهيئة 
وعىل رأسيهم صاحب السيمو األمر بندر 
بن سعود بن محمد آل سعود األمني العام 
للهيئة السعودية للحياة الفطرية باململكة 

عىل حسن االستقبال وكرم الضيافة.  

اسيتطاع تكوين فريق عمل من الرئاسة 
العامة لألرصاد وحماية البيئة قادر عىل 
تنفيذ العديد من أعميال الرصد والتقييم 
تحت املاء من خالل إعيداد وتنفيذ خطة 
لتقييم حالة كل مواقع الشعاب املرجانية 
التي تعرضت لحوادث اصطدام سيفن أو 
مراكيب غوص كبيرة وتم تسيجيلها يف 
السجالت الرسيمية للمملكة، وذلك بغية 
تقيييم الوضيع الحايل للبيئية البحرية يف 

تليك املواقيع وتقييم مدى تحسينها من 
عدميه بعيد الحيادث وتليك النوعية من 
املعلوميات والتقييم لهيا أهمية كبرة يف 
تقديير التعويضات املسيتقبلية لحوادث 
اصطيدام السيفن بالشيعاب والتيي من 
شأنها تطوير وتحسني تلك التقديرات بل 
ورفع التعويضات املالية يف حاالت كثرة 
منها اسيتنادا عيىل أدلة علميية ميدانية 

موثقة.
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الحياة الفطرية السعودية: 
االستخدام الشخصي 

للحيوانات املفترسة والزواحف 
والقرود مخالف لألنظمة

)الحياة الفطرية( السعودية 
تبدأ في تنفيذ البرنامج التوعوي 
لطالب املدارس »نحميها لتنمو«

اللجنة الدائمة التفاقية املحافظة على 
الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية 
بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها 

التاسع بمقر األمانة العامة ملجلس التعاون

أكد األمني العام للهيئة السيعودية للحياة الفطرية أن االسيتخدام الشخيص 
للحيوانات الوحشيية واملفرتسة يف السيعودية مخالف لألنظمة والتعليمات 
مشيراً إىل أمر سيام يمنع اسيتراد الحيوانات املفرتسة كاألسيود والنمور 
لالسيتخدام الشيخيص أو التجياري. مشيراً إىل أن الهيئية عينيت مراقبني 
بالتنسييق مع الجهات املختصة لتطبيق النظام يف حق املتاجرين بالكائنات 

املهددة باالنقراض يف املنافذ واألسواق التي تباع بها الحيوانات باململكة<
وأكد األمني العام للهيئة أن اسيتخدام الحيونات املفرتسة والخطرة من قبل 
اشيخاص وتربيتها داخل املنيازل يف حدود النطاق العمرانيي يعترب مخالفا 
لنظام االتجار بالكائنيات الفطرية الحيوانية والنباتيية املهددة باالنقراض 

ومنتجاتها.
وأبان أن الهيئة تنسيق وبشكل مستمر مع الجهات الحكومية املختلفة مثل 
وزارة الداخليية والدفاع املدني وحرس الحدود وأمين الطرق واملرور ووزارة 
الشيئون البلديية والقروية ومصلحة الجمارك ملنع اسيتراد وتربية وحيازة 
الحيوانات املفرتسة من قبل اشخاص وبشكل فردي وأن الجهات الحكومية 
املرح لها باسيتراد مثيل هذه االنواع هيي حدائق الحيوانيات الحكومية 
التابعة ألمانات املناطق واملسيجلة لدى الهيئة وكذلك لالستخدامات العلمية 
مثيل مراكز األبحياث العلميية والجامعات وألغيراض العيروض الرتفيهية 
املعتمدة عىل الحيوانات املفرتسية املدربة ولفرتات محددة وبعد التنسيق مع 

الهيئة العامة للسياحة واآلثار.
كميا أوضحت الهيئة السيعودية لحمايية الحياة الفطريية أن قيام البعض 
برتبية حيوانات مفرتسية صغرة السن واعتبارها أليفة غر دقيق ألن هذه 
املفرتسيات البد أن تعود يف فرتة ما يف حياتها إىل فطرتها التي فطرها عليها 
الخاليق سيبحانه وتعاىل، كميا أن تربية الحيوانيات من البيئية الفطرية يف 
املنازل قد تنقل كثرا من األمراض املعدية املشيرتكة للبرش نظرا لعدم اتخاذ 

االحتياطات الصحية والبيطرية.
وأهابيت الهيئية بجميع مين لديه حيونات مفرتسية مثل األسيود والنمور 
والفهود أو حتى زواحف مثل التماسييح والثعابني والعقارب وكذلك القرود 
أن يبادر بإبالغ الهيئة لتسليمها فوراً نظرا لخطورتها عىل من يؤويها وعىل 
غره وأن الهيئة لها خربتها يف التعامل مع هذه الحاالت باسيتخدام الوسائل 

والطرق العلمية واآلمنة عىل الحيوان والناس.

السيعودية  الهيئية  بيدأت 
األحيد  ييوم  الفطريية  للحيياة 
1432/4/8هيي يف تنفيذ املرحلة 
الثانيية مين الربناميج التوعوي 
»نحميهيا  امليدارس  لطيالب 
لتنمو« املوجهية لطالب املدارس 
املتوسطة والثانوية بالسعودية. 
ويشارك يف الربنامج الذي تنظمه 
وزارة  ميع  بالتعياون  الهيئية 
الرتبيية والتعلييم السيعودية ما 
يقيارب مين 5000 طاليب مين 

)املرحلة املتوسطة والثانوية( يتم 
اختيارهم من عدد من املدارس التي تستضيف الربنامج يف عدد من مدن اململكة.

ويهيدف »برنامج نحميهيا لتنمو« إىل توعية الطالب بأهميية املحافظة عىل الحياة 
الفطريية والتنوع اإلحيائي وتعريفهم بمكتسيبات الوطن وإنجازاته يف هذا املجال، 
واليدور املأميول من الطيالب واملعلمني للمسياهمة يف دعم الجهود التيي تقوم بها 

الهيئة يف املحافظة عىل الحياة الفطرية يف اململكة.
واشيتمل الربنامج عىل عرض رشائيح مرئية »بوربوينت«، عين الجهود التي تقوم 
بهيا الهيئة يف املحافظية عىل الحياة الفطرية وعرض فيلم عين الهيئة يعقبه حوار 
مفتيوح مع الطالب واملعلمني، إضافة إىل توزيع حقائيب توعوية تحتوي عىل مواد 
توعويية تشيتمل عىل كتييب ومطويات وأفالم وهداييا تذكارية للطيالب واملعلمني 
املشاركني يف الربنامج. وتجدر اإلشارة إىل أن هذا الربنامج انطلق عام 1428هي وزار 
أغلب مناطق ومحافظات اململكة واسيتفاد منيه آالف الطالب والطالبات واملعلمني 
واملعلمات وهو يعد من أهم الربامج التوعوية املوجهة لطالب وطالبات املدارس التي 

تقوم بها الهيئة السعودية للحياة الفطرية.

عقيد بمقير األمانية العامية ملجلس 
التعياون بالرياض االجتماع التاسيع 
للجنة الدائمة التفاقية املحافظة عىل 
الحياة الفطريية ومواطنها الطبيعية 
2011/3/13م،  12ي  الفيرتة  خيالل 
وأهم املواضيع التي تمت مناقشيتها 

هي:
ي متابعية توصيات االجتمياع الثامن 

للجنة الدائمة لالتفاقية.
ي االطيالع عىل محيرض اجتماع وفود 
األطيراف  مؤتمير  إىل  املجليس  دول 

العارش التفاقية التنوع اإلحيائي.
ي بروتوكيول ناغويا بشيأن الحصول 
عىل امليوارد الجينية وتقاسيم املنافع 

الناشئة عنها.
ي مرشوع النظام األسيايس  والهيكل 

التنظيمي ألمانة رس االتفاقية.
تنفييذ  عين  الوطنيية  التقاريير  ي 

االتفاقية.
ي مرشوع خطة عمل االتفاقية.

ي ميرشوع االسيرتاتيجية الخليجيية 
للتعامل مع األنواع الغازية.
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سلطنة عمان

إصدار جديد لنشرة ودليل منهجيات تطوير مؤشرات التنمية املستدامة بالسلطنة

    قامت وزارة البيئة والشؤون  املناخية مؤخراً  بتنفيذ 
برنامج رصد ملوثات البيئة البحرية يف عدد من املناطق 
السياحلية بالسيلطنة  وهي ميناء الفحيل بمحافظة 
مسيقط ، ووالية الخابورة ومنطقة السيوادي وميناء 
صحار من منطقة الباطنة ، ووالية مصرة يف منطقتي 
حقيل ورأس حليف ، ووالية صيور يف منطقية قلهات 
باملنطقة الرشقية ، ووالية الدقم باملنطقة الوسيطى ، 
وواليتي خصب ودبا بمحافظة مسندم ، ووالية مرباط 

وميناء صاللة بمحافظة ظفار  . 
    ويأتيي تنفييذ هذا الرصد يف إطيار الربنامج الوطني 
لرصيد امللوثات يف البيئة البحرية العمانية ، ويف سيبيل 
تحقييق بيئة بحريية نظيفة وخالية مين أي نوع من 
امللوثيات البحرية عىل طيول السيواحل العمانية التي 
تتميز بطبيعتهيا وبمواردها البحرية النادرة واملتميزة 
، حييث بدأ تنفيذ هذا الربناميج ملراقبة جودة مكونات 
البيئة البحرية وخلوهيا من التلوث يف عدد من مناطق 
السيلطنة وكانت نقطية إنطالقة تنفييذ الربنامج من 
محافظة  مسيقط ثم منطقة الباطنة والرشقية ، بعد 
ذلك تم تنفيذ الربنامج يف  محافظة مسيندم واملنطقة 

الوسطى و محافظة ظفار. 
     وتيم خيالل هيذا الرصيد  أخيذ عينيات مين املواد 
املرتسبة وأنسجة الكائنات الحية البحرية )املحاريات 
(, وعينيات من الرسيوبيات عىل الشيواطئ للكشيف 
عن املواد املشيعة ، كما شيمل تحليل املعيادن الثقيلة 
شملت ) الرصاص , الكادميوم , النحاس , الكروميوم 

, النييكل , املنغنيز , الفانديوم والزنك ( باإلضافة عىل 
مجميوع الهيدروكربونيات البرتولية. وبعيد االنتهاء 
الكاميل مين أخيذ العينيات سييتم تحليلهيا يف أحيد 
املختيربات املتخصصية بالسيلطنة  وفقاً لألسياليب 

املعياريية امليوىص بها مين قبيل املنظمية اإلقليمية 
لحماية البيئة البحريية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
ومنظمة الصحية العاملية وما تم نيرشة يف الدوريات 

واملجالت العلمية .
     يعتيرب برناميج رصيد امللوثيات يف البيئية البحرية 
مين أهيم الرباميج التيي تقيوم السيلطنة بتنفيذها 
بشيكل دوري بحيث يهدف إىل جميع العينات املتمثلة 
يف الرواسيب الرمليية واملحاريات وكرييات القار من 
محطيات مختلفة يتيم اختيارها مين أماكن محدده 
عىل طول السواحل العمانية وعمل التحاليل املخربية 
الالزمة ملعرفة تراكيز املعيادن الثقيلة يف تلك العينات  
وذليك لرصيد أي تلوث بحري قد ينتيج عن وجود تلك 
املعيادن بكمييات كبيرة ومعرفية أسيباب تواجدها 
ووضيع الحلول املناسيبة ملكافحة أي نيوع من أنواع 
التليوث وذلك يف سيبيل املحافظة عيىل البيئة البحرية 

لكونها من أهم البيئات التي تتميز بها السلطنة .
   وحيددت اليوزارة أكثير مين 13 موقيع لتنفيذ هذا 
الربناميج عيىل طيول السيواحل العمانيية , كميا أن 
اليوزارة تخطط مسيتقبال لزيادة املواقع التي سييتم 
تنفيذ الربنامج فيها لتشمل جميع املناطق الساحلية 
ذات الكثافة السيكانية العالية وبالقرب من املشاريع 
التنمويية الكبيرة بهدف التأكيد من تراكييز املعادن 
الثقيلة  وامللوثات العضوية والرتسيبات اإلشعاعية يف 
العينات املجمعة للمحافظة عىل سالمة وصحة البيئة 

العمانية .

اجتمع مؤخراً فريق عمل تطوير مؤرشات 
البعيد البيئيي بلجنية تطويير ميؤرشات 
التنمية املستدامة بالسلطنة وذلك برئاسة 
محميد بين عبدالليه املحرمي مديير عام 
الشيؤون البيئيية رئييس فرييق العميل ، 
وبحضيور ممثليني من عدد مين الجهات 
الحكوميية املشياركني يف فرييق العميل . 
وتم خالل االجتماع مناقشية مهام فريق 
العميل نحو عملية تحدييث وتطوير دليل 
منهجييات ميؤرشات التنمية املسيتدامة 
الخاصة بالبعد البيئي، حيث جاري العمل 
حاليا يف تحديث هيذه البيانات للفرتة من 
)2006 - 2010(. وكذلك دراسة املؤرشات 
التي كانت ال تتوفر بيانات بشأنها والعمل 
عيىل توفرهيا سيعياً نحيو تضمينهيا يف 
الدليل والنرشة يف عددها الثاني. باإلضافة 
إىل إدراج أيية ميؤرشات جدييدة متيى ما 
اسيتجدت يف جميع مجاالت البعد البيئي، 
وكذلك دراسية بعض امليؤرشات املعتمدة 
من املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية 
كتليك املعتمدة مين قبل مجليس الوزراء 
البيئية  املسيؤولني عين شيؤون  العيرب 
وغرها من املؤرشات املقرتحة من برنامج 
األمم املتحدة  للبيئية واللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(.
  حرصت السلطنة عىل أن ترتافق جهودها 
املتصلة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
مع عناية متواصلة بالبيئة وذلك من خالل 
مراعاة االعتبارات الخاصة بحماية البيئة 
عنيد تخطيط و تنفيذ املشياريع التنموية 
، ودعمياً لهيذا التوجيه فقد جاء تشيكيل 
فريق عمل تطوير ميؤرشات البعد البيئي 
بلجنة تطوير مؤرشات التنمية املستدامة 

وذلك مليا تمثله هذه امليؤرشات من أهمية 
فائقية يف عملية االسيتدامة البيئية حيث 
تيم اسيتنباط وصياغية وتوطيني حزمة 
من املؤرشات الخاصية بالكهرباء واملياه، 
والهيواء،  والتصحير  البيئية  وميؤرشات 
ومؤرشات خاصة بالنفايات الخطرة وغر 
الخطرة، ومؤرشات خاصة بتقييم الوضع 
املائي، ومؤرشات خاصة بالقطاع الزراعي 
والسيمكي يف السيلطنة. ويحتيوي دلييل 
املنهجيات عىل اإلطار املرجعي الستخراج 
امليؤرشات البيئية والتي اسيتندت إىل عدد 
من املرتكيزات أهمهيا التعرييف باملؤرش 
وطريقية حسيابه ومجاالت اسيتخدامه 
وميدى توفير البيانات ومصيادر البيانات 
والجهة املسيئولة عين توفرهيا ودورية 
البيانيات  تفصييل  ودرجية  اسيتيفائها 
للميؤرش.  والطالبية  املرجعيية  والجهية 
وتشيتمل نيرشة ميؤرشات البعيد البيئي 
عىل قوائم البيانات لهيذه املؤرشات والتي 
تيم توفرها عن طرييق الجهات املختصة 

واملعنية باملؤرشات البيئية.
ونظيراً لرتكيز جيل مهيام لجنية تطوير 
ميؤرشات التنمية املسيتدامة يف الجوانب 
الكميية ذات الصلة بالربامج واملرشوعات 
املتعلقة باألبعاد األربعة األساسية املدرجة 
يف الخطيط املرحليية للرؤية املسيتقبلية 
فيرق  أربعية  تشيكيل  اللجنية  قيررت   ،
عميل تختص باألبعياد الرئيسية للتنمية 
املسيتدامة وذلك بموجب القيرار الوزاري 
رقم )2004/78( وهي فريق عمل تطوير 
مؤرشات البعيد االجتماعي ، وفريق عمل 
تطوير مؤرشات البعد االقتصادي ، وفريق 
عمل تطوير مؤرشات البعد البيئي ، وفريق 

عميل تطويير ميؤرشات البعيد الرقمي ) 
 .  ) واالتصياالت  املعلوميات  تكنولوجييا 
واضطلعت الفرق األربعية ، كل يف مجاله 
لقيياس  املناسيبة  امليؤرشات  ، بتطويير 
ورصيد التقدم املحرز يف تنفيذ املرشوعات 
املدرجية يف الرؤية املسيتقبلية . ومن أهم 
األعميال التي تم انجازهيا يف هذا الجانب 
هو حير ومراجعية ميؤرشات التنمية 
املسيتدامة يف السلطنة ، واسيتخداماتها 
السياسيات  فائدتهيا يف رسيم  ، وميدى 
والخطيط الوطنية وقياس ميا يحرز من 
تقدم يف تنفييذ مرشوعاتها وبخاصة تلك 
املتعلقية بإسيرتاتيجية التنميية طويلية 
إىل  باإلضافية   ،  )  2020-1996  ( امليدى 
البيانيات ذات الصلية التيي يتيم جمعها 
لحسياب تليك امليؤرشات ، وتحديد درجة 
تطابقها مع ميؤرشات مفوضية التنمية 
املسيتدامة . وكذليك تيم وضيع وتطبيق 
معاير واضحة الختييار بعض املؤرشات 
التنميية  ميؤرشات  قائمية  يف  اليواردة 
املسيتدامة الصادرة من األمم املتحدة عام 
2001م واملسيتخدمة محليياً كمؤرشات 
مناسيبة للربامج واملرشوعيات املحددة ، 
ومواءمتها مع ما تم حره من مؤرشات 

يجري اسيتخدامها . وتحدييد احتياجات 
كل ميؤرش مين البيانات وميدى توافرها 
وجميع وتصنيف املتوافير منها.إىل جانب 
تطبييق املؤرشات املختارة باسيتخدام ما 
هيو متوفر من بيانيات ، واقرتاح ما يلزم 
مين تدابير لسيد النقيص يف املعلوميات 
الخاصية بامليؤرشات ذات األولوية والتي 
البيانيات  توفير  شيملت وضيع خطية 
الالزمية للميؤرشات وتحدييد احتياجات 
بنياء القيدرات والتدريب اليالزم ملهارات 
جمع البيانيات املناسيبة والقيام ببعض 
املهيام املتصلة بتطوير وتطبيق املؤرشات 
وتحديد الدعم املؤسي املطلوب لعمليات 
جميع وتحلييل البيانات وقيد ُضمنت كل 
هذه يف اإلسرتاتيجية اإلحصائية للسلطنة  

2006م - 2020م .   
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افتتاح الندوة البيئية املشتركة بين دول 
مجلس التعاون واالتحاد األوروبي

تنظيم حملة الستزراع أشجار 
القرم بمحمية القرم الطبيعية

   دشينت وزارة البيئة والشيؤون املناخية بوالية نزوى يف الثامن من يناير االحتفال 
بييوم البيئة العماني واليذي جاء االحتفال به ألول مرة يف يناير من عام 1997م بناء 
عىل التوجيهات السامية لحرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
-حفظه الله ورعاه- ومن فيض مكرماته السامية عىل أبناء شعبه األوفياء ، وحافزا 
ووفاء لكل الجهود الخرة والطاقات املخلصة من أجل حماية البيئة العمانية وصون 
أنظمتهيا وحماية مواردها الطبيعية. وقد شيمل التدشيني افتتياح مهرجان البيئة 

واملجتمع تحت شعار "نحو بيئة مستدامة لتنمية املجتمع" .

مهرجان البيئة واملجتمع
    تضمين املهرجيان إقامية عيدد مين الفعالييات واألنشيطة العلميية والرتفيهية 
كاملحارضات العلمية واملعارض التوعوية والربامج الرتفيهية واملسيابقات الثقافية 
وذلك بالتعاون مع عدد من املؤسسيات العلمية ورشكات القطاع الخاص وجمعيات 
امليرأة العمانية والجمعيات األهلية بالسيلطنة. ومن أهم املحيارضات العلمية التي 
سيوف تضمنها املهرجان محارضة الدكتور احمد الحدييدي حول "املفاهيم البيئية 
يف املناهج الدراسية العمانية"، ومحارضة أحمد الشكييل رئيس قسم مراكز اإلكثار 
بيوزارة البيئة والشيؤون املناخية حول "أهميية املحافظة عىل التنيوع األحيائي يف 
السيلطنة"، ومحارضة عيل الراسيبي رئيس قسيم مكافحة التصحر بيوزارة البيئة 
والشيؤون املناخية حول "تجربة السيلطنة يف مرشوع تجميع ميياه الضباب خالل 
فيرتة الخرييف بصاللية للتقليل من آثيار التصحير بمحافظة ظفيار"، ومحارضة 
خلفيان بن سيالم املحروقي رئيس قسيم التصنيف بدائيرة امليواد الكيميائية حول 
"اإلدارة السيليمة للمواد الكيميائية"، ومحارضة الدكتور املهندس محمد الرشياني 
نائيب مديير عام صون الطبيعة حيول "دور املحميات الطبيعيية يف التقليل من آثار 
التصحير"، ومحارضة خاليد بن مرهون النبهاني حول "معايير التفتيش البيئي"، 
ومحارضة الرقيب أول برغش بن سييف العطابي من رشطة عمان السلطانية حول 
"طيرق الوقاية من الحريق"، ومحيارضة الدكتور محمد الحبي حول "السيياحة 
وعالقتهيا بالبيئية"، ومحارضة مسيعود الكلباني حول "جهود السيلطنة يف مجال 

الشؤون املناخية". 
    كما شمل املهرجان تخصيص يوم للمرأة العمانية يشمل بعض املحارضات العلمية 
التيي توضح دور املرأة العمانيية يف الحفاظ عىل البيئة وصيون مواردها الطبيعية، 
حيث سيتلقي سيعاد اإلسيحاقية محارضة عن "الوعي البيئي ودور املرأة يف حماية 
البيئية"، وتلقي عزيزة العذوبية محيارضة حول "دور املرأة يف إبراز جهود الوزارة"، 

وهناك محارضة مريم البوسعيدية حول "دور املرأة يف حماية البيئة". 

املعرض املصاحب
    كما تم افتتاح املعرض املصاحب ملهرجان البيئة واملجتمع وذلك باملجمع الريايض 
. واشيتمل املعيرض عيىل أهيم التكنولوجييات الحديثية املعروضة يف جانيب تنمية 
املجتمع والحفاظ عىل البيئة، وأهم الكتيبات والنرشات العلمية يف هذا الجانب، حيث 
أوضح املشياركون دور جهاتهم يف تنمية املجتمع يف مختلف جوانبه، وكذلك دورهم 
يف الحفياظ عيىل البيئة العمانية وصيون مفرداتهيا األحيائية الحيوانيية والنباتية، 
ودورهم يف الحفاظ عىل الخدمات التنموية واملكتسبات األثرية والعلمية والتاريخية 
يف السيلطنة.  وقد شارك يف هذا املعرض 28 جهة حكومية وخاصة وجمعيات أهلية 
وجامعيات علمية، وهي وزارة البيئة والشيؤون املناخيية، ووزارة الرتبية والتعليم، 
ووزارة الزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة الرتاث والثقافة، ووزارة السياحة، ووزارة 
البلديات اإلقليمية وموارد املياه، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الرياضية، وشؤون 
البالط السلطاني، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، 
وجامعة نيزوى، وجمعية البيئة العمانية، وجمعية امليرأة العمانية بنزوى، واللجنة 
العمانيية للرياضة والبيئة، والرشكية العمانية القابضة لخدميات البيئة، والرشكة 
العمانية للتنمية السيياحية، والرشكة العمانية للغاز الطبيعي املسيال، ورسايا بندر 
الجصية، والرشكة العمانيية الهندية للسيماد، ورشكة تنمية نفيط عمان، ورشكة 
تارجيت، وسيرتاباك، ورشكة اتحياد املقاولني العمانيية، وعمان بولوكين، والرشق 

األوسط لألعمدة األوروبية، ورشكة إسمنت عمان.

بمناسبة يوم البيئة العماني 

افتتاح مهرجان »البيئة واملجتمع« بنزوى 
نظمت وزارة البيئة والشيؤون املناخية بالتعاون مع األمانة العامة لدول 
مجليس التعاون ليدول الخلييج العربية واالتحياد األوروبي نيدوة بيئية 
مشيرتكة بيني دول مجليس التعياون واالتحياد األوروبيي ، ورعى حفل 

نيارص  سيعادة  االفتتياح 
الجشيمي  خمييس  بين 
وكييل وزارة النفط والغاز 
الدكتور عبدالله  وبحضور 
األمني  الهاشيم  بن عقلية 
لشيؤون  املسياعد  العيام 
اإلنسيان والبيئية باألمانة 
العامية ملجليس التعياون 
وعدد من أصحاب السعادة 

وسفراء الدول العربية واألجنبية املعتمدين بالسلطنة . 
ركيزت الندوة عيىل محورين أساسييني هميا البيئة والتغيرات املناخية 
وإدارة املخلفات  لكونهما من أهم املواضيع والقضايا البيئية الهامة عىل 
أجنيدة دول العالم ، وشيارك فيها خرباء من االتحياد األوروبي ومن دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، واشيتملت عىل مناقشة مجموعة 
من املحاور الهامة يف مجال التغرات املناخية واالتفاقيات والربوتوكوالت 
العاملية يف هذا الجانب ودور الدول يف االلتزام بها ، وكذلك مناقشة الطرق 
الحديثية والعلميية إلدارة املخلفيات وأهيم التكنولوجييا الحديثة يف هذا 
املجال ، كما سيوف يتم عرض مجموعة من التجارب الدولية الناجحة يف 

مجال اإلدارة العلمية الصحيحة للمخلفات . 
ففيي محور البيئية والتغرات املناخية تم طرح سيبعة محارضات وهي 
السياسات البيئية يف االتحاد األوربي ، ونظرة عامة حول الجهود املبذولة 
يف دول مجليس التعاون حيول التغرات املناخية ، والدراسيات والبحوث 
املنفيذة يف مجال التغرات املناخية ، والجهود املبذولة يف االتحاد األوروبي 
بخصيوص تجيارة الكربيون ، والتعياون الخليجي األوروبيي يف مجالت 
الطاقة ، وتقييم تأثر املخلفات يف التغرات املناخية بدول مجلس التعاون 
، والتغرات املناخية والزراعة املسيتدامة يف السلطنة .  أما يف محور إدارة 
املخلفيات تم مناقشية خمس محيارضات علمية وهيي إدارة املخلفات 
االلكرتونيية يف االتحاد األوروبي ، وإدارة مياه الرف الصحي الصناعية 
واملنزليية يف السيلطنة ، وإدارة املخلفات الصناعيية يف االتحاد األوروبي ، 
ومشاريع إدارة املخلفات الصلبة يف السلطنة ، وعرض تجارب بعض دول 

مجلس التعاون يف إدارة املخلفات .     

نظمت وزارة البيئة والشيؤون املناخية حملة موسيعة الستزراع أشجار 
القرم بمحمية القرم الطبيعية بمسقط بمشاركة وزارة الرتبية والتعليم 
ممثلية يف املديرية العامية للرتبية والتعليم بمحافظة مسيقط املفوضية 
الكشيفية واإلرشادية بمسقط ، وجمعية البيئة العمانية ، وجمعية املرآة 
العمانية بمسقط ، وجمعية املرأة العمانية بالسيب ، واملدرسة األمريكية 

ومدرسية   ، بمسيقط  الدوليية 
الخنسياء الخاصة ، ومدرسة أبو 
تميام للتعلييم العيام ، وعدد من 
بمحافظية  الحكوميية  امليدارس 
مسيقط . حيث تم خيالل الحملة 
اسيتزراع عدد من شتالت أشجار 
القرم يف عدد مين مواقع املحمية 
، وإعطياء املشياركني محيارضة 
تثقيفيية وتوعوية حول أشيجار 

القرم وفوائدها بالنسبة للبيئة البحرية وللكائنات الحية وأهميتها كأهم 
ميورد طبيعي من موارد البيئة البحرية . كذليك تم خالل الحملة التعرف 
عىل مشيتل أشيجار القرم املوجود باملحمية وكيفية إكثار هذه األشجار 
ومن ثم نقلها وزراعتها يف عدد من سيواحل السيلطنة ، إىل جانب إعطاء 
فرصة لبعض األطفال وطلبة املدارس ملمارسية هواية التلوين من خالل 

كراسات التلوين لعدد من الحيوانات والطيور واألسماك والفراشات . 
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دولة قطر

تم اختيار الرايل العاملي نارص العطية 
سفراً للبيئة القطرية وذلك بمناسبة 
االحتفيال بييوم البيئية القطيري 26 
فربايير واليذي احتفليت به اليوزارة 
تحت شيعار "الرياضية والبيئة" وقد 
تيم اختيار الرايل نيارص العطية وذلك 
الرياضيية  البطيوالت  يف  إلسيهامه 
املحليية واإلقليمية والدوليية وكأحد 
العاليم يف رياضية سيباقات  أبطيال 

الراليات.
وقيد أعرب السييد العطيية يف مؤتمر 
صحفيي عقيد بهيذه املناسيبة عين 

سعادته باختياره سفراً للبيئة مؤكداً 
أن حمايية البيئة غايية نبيلة وهدف 
سيام والبيد مين التوعيية بأهميتها 
كونهيا أرثياً لآلبياء واألجيداد وثيروة 

للحارض وذخر لألجيال القادمة. 
وقيال أن اختييار سيفر للبيئة فكرة 
صائبة وغر مسيبوقة تعكس تقدير 
القائميني عيىل أمرهيا ليكل مواطن 
ومقيم واشيرتاك الجمييع يف الجهود 
التيي تبذلها اليوزارة من أجيل البيئة 
القطريية واملحافظية عيىل مواردها 

الطبيعية املختلفة.

تنظم ندوة عن "البيئة واملقاصد"
بمركيز  الخيرضاء  الخيمية  نظميت 
أصدقياء البيئة ندوة بعنيوان "البيئة 
واملقاصد" قدمها الربوفيسيور سيف 
الديين عبيد الفتياح األسيتاذ يف كلية 
الدراسيات اإلسالمية بمؤسسة قطر. 
وقيد تناولت النيدوة دواعيي الحديث 
عن البيئة وأزماتهيا ورضوراتها وما 
سيتقدمه الرؤية اإلسالمية واملقاصد 

لقضية البيئة.
 ويف هيذا النطياق تحيدث الدكتيور/ 
سييف الحجري رئيس مجليس إدارة 
مركز أصدقاء البيئية وقال أن تعامل 
اإلنسيان ميع البيئة تحكميه خمس 
حلقيات متكاملة ميا بينهيا العالقة 
بني اإلنسيان والخالق وهيذه العالقة 

هي التي تبني الضمير الحي بجانب 
العالقات اإلنسيانية وعالقة اإلنسيان 
ميع املخلوقات غير الحية مثيل املاء 

والهواء والرتبة.
كما أكد الربوفيسيور سييف الدين يف 
محارضتيه أن البيئية هيي كل وضع 
اسيتخالف برشي تبني عليه عالقات 
املكونيات  مجموعية  بيني  خاصية 
الحيية والغر حية املاديية والروحية، 
املشياهدة والغيبيية وبيني اإلنسيان 

وأخيه اإلنسان.
وأشيار إىل أن النظيام البيئيي يقيوم 
عىل عدد من املبيادئ واملقومات منها 
والتسيخر  والتفاعليية  االسيتخالف 
يف  والتيوازن  االنتفياع  والتعمير، 

الطبيعة.

اختيار الرالي العاملي...
العطية سفيرًا للبيئة

ا لخيمة الخضراء
بمركز أصدقاء البيئة

تدشين الدليل اإلرشادي لنفايات الرعاية الصحية
تحت رعاية وزارة البيئة

اعتمدت وزارة البيئة إصدار أول دليل اسرتشادي 
لنفايات الرعايية الصحية بالدولية الذي يتكون 
مين 9 فصيول تتناول تأثير املخلفيات الخطرة 
عيىل البيئية والصحة واشيرتاطات فصل وتعبئة 
وجمع ونقل والتخزين املؤقيت للنفايات الطبية 
داخل املنشيأة لحيني نقلهيا إىل وحيدة املعالجة 
واالشيرتاطات الخاصة باملواد واشيرتاطات نقل 
النفايات والحصول عىل الرتاخيص الخاصة بها.

وقيد أكيد د. راشيد الكيواري الوكيل املسياعد 
للشيؤون البيئية باليوزارة خيالل املؤتمر الذي 
عقيد بهيذا الصيدد أن دلييل نفاييات الرعايية 
الصحية هو ثمرة عمل مشرتك بني وزارة البيئة 
وجهيات عدة منهيا الرعايية الصحيية األولية 
باملجلس األعىل للصحة ومؤسسة حمد الطبية 
وقطر للبرتول...مشراً إىل أن الدليل يأتي ضمن 
مرحلية توفير الوعيي واملعرفية باإلجيراءات 

املعتمدة لتداول مخلفات الرعاية الصحية 
وأضياف أن الدليل يهيدف إىل التعريف بالطرق 

املثيىل إلدارة النفايات الرعايية الصحية ودورة 
حياتها لكي تكون نفاية آمنة ال ترض باملتعاملني 
معها من جانب ومن جانب آخر يوجهه ويرشد 
املستشيفيات والعيادات الخاصة بطرق تطبيق 
تعليميات الرعايية الصحيية الصيادر بموجب 
قانون حماية البيئة رقم 30 لسينة 2002، وقد 
شيارك يف هذا التدشيني مسيؤولني من املجلس 

األعىل للصحة ومؤسسة حمد الطبية.
وأفياد أن فكيرة هيذا الدليل تنطيوي عىل جعل 
كل املعاير يف املؤسسيات الطبية واملستشفيات 
الحكومية والخاصية يف معيار موحد من حيث 
تجميع وتخزين ونقيل تلك النفايات والتخلص 
منهيا، وذليك وفقياً ملعايير منظمية الصحية 

العاملية.
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نظميت وزارة البيئية بالتعياون ميع برنامج األمم 
املتحيدة للبيئية لغرب آسييا واألمانية العامة لدول 
مجليس التعياون ومعهد اليدول املتحيدة للتدريب 
والبحث التابع ملنظمة العمل الدولية خال الفرتة من 
24 إىل 25 فرباير 2011 ورشية عميل إقليمية حول 
النظيام املتوائيم العاملي لتصنيف امليواد الكيميائية 
والتيي تهيدف إىل تعزيز التعياون وتبيادل الخربات 
بشيأن التنبيه عيىل األخطيار الكيميائيية يف الدول 
األعضاء يف مجلس التعياون والنظر يف اتخاذ تدابر 
ملموسية لتنفيذ النظيام املتوائم العامليي لتصنيف 
املواد الكيميائية ووسمها يف دول املنطقة. وقد شارك 
يف هذه الورشية عدد من املختصني والدولية املعنية 
بامليواد الكيميائيية والنفاييات الخطيرة والذي تم 
تشكيله بناء عىل تعليمات أصحاب السعادة الوزراء 
املسؤولني عن الشؤون البيئية يف دول املنطقة. كما 
حرضها عدد من املسيؤولني الحكوميون من البيئة 
والجميارك والصحية املهنيية والسيالمة فضالً عن 

القطاعات الرئيسيية األخيرى ذات العالقية بإدارة 
املواد الكيميائية والنفايات الخطرة.

وهدفت الورشة التعرف عىل النظام املتوائم العاملي 
وبنياء قدرات األشيخاص املعنييني يف دول املنطقة 
وتقيييم حالة تنفيذ النظيام املتوائم يف دول مجلس 
التعياون والتعيرف عيىل املؤسسيات القائمة بدول 
مجليس التعاون واملبيادرات اإلقليميية ذات الصلة 

بتنفيذ النظام املتوائم العاملي.

وكانيت الوزارة قد نظمت خيالل الفرتة من 20-22 
فرباير2011 ورشية حول الجمارك الخرضاء والتي 
هدفيت إىل بناء وتعزييز قدرات موظفيي الجمارك 
واألشيخاص اآلخريين املعنيني بمراقبية وترخيص 
ورصيد التحكم يف املواد والنفايات الخطرة، واألنواع 
املهيددة باالنقيراض وااللتزامات املرتتبية عىل دول 
املنطقية كيون معظمهيا أطرافياً يف كثر مين تلك 

االتفاقيات الدولية.

وزارة البيئة تنظم ورشتان حول الجمارك الخضراء  وتصنيف املواد الكيميائية 

تحت شيعار "الرياضة والبيئية". احتفلت وزارة 
البيئة بيوم البيئة القطري الذي يصادف 26 فرباير 
مين كل عيام ويحظى االحتفيال بهذه املناسيبة 
العديد من الفعاليات البيئية التي تجسيد اهتمام 
جمييع اليوزارات واملؤسسيات وأفيراد املجتميع 

بالحفاظ عىل البيئة وصيانتها والحفاظ عليها.
وقد جاء اختيار شيعار هذا العام ملا للرياضة من 
ارتباط وأهمية يف حياة والنفوس السيما أن دولة 
قطر أصبحت منارة للرياضة ليس عىل املسيتوى 
املحييل واإلقليميي فحسيب بيل عيىل املسيتوى 

العاملي.
ومين أهم الفعالييات التي نظمتها اليوزارة بهذه 
املناسيبة اختيار "شخصية سيفر البيئة" وألول 
ميرة عيىل املسيتوى املحييل. وتنظييم مسيابقة 
بيئية للرسيم الحر باملدارس ومسيابقة التصوير 
الفوتوغرايف لجميع فئيات املجتمع وكذلك تنظيم 
املحيارضات التوعوية املرتبطة بالشيعار لطالب 

املدارس املختلفة.
باإلضافة إىل إقامة الحمالت واملعسكرات لتنظيف 
الشيواطئ وتدويير النفاييات وإزالية املخلفيات 
البحريية والربية كذلك حمالت التشيجر وإقامة 
املعارض الندوات واملسابقات الثقافية بني طالب 

املدارس.

شيهد سيعادة السييد/ عبدالله بين مبارك بين اعبود 
املعضيادي وزيير البيئية  الحفيل الخاص اليذي أقيم 
بفندق انرتكونتيننتيال الدوحة وذلك يف ختام فعاليات 
مؤتمير ومعيرض حليول األبنيية الخيرضاء الدوحة 
2011م وقيد قام معهد بروة والديار القطرية للبحوث 
بتكريم أبرز اربعة مشياريع يف مجال األبنية الخرضاء 
ومقول أخرض واحد  بمنحهم جوائز كيوسياس األوىل 

لالستدامة . 
وقيدم سيعادة الوزيير املعضيادي اليذي رشف حفل 
الختيام هيذه الجوائيز للمشياركني للمشياريع التي 
حققت معايير املنظومية القطرية لقيم االسيتدامة 
))كيوساس(( وتقدير اإلنجازات املميزة يف االستدامة 
والبيئية املبنيية وقد تم تكرييم أفضل املشياريع التي 
تحقق أفضل املمارسيات االسيتدامة يف صناعة البناء 

القطري الخليجي.
هيذا وقد حصلت املؤسسية القطريية للكهرباء واملاء 
)كهرمياء( عيىل جائيزة املنظومية القطريية لتقييم 
االسيتدامة )كيوكاس( وذلك عن مرشوع انشاء مبنى 
حديقة التوعية وتسلم املهندس عيىس الكواري رئيس 
املؤسسية الجائيزة حيث حصل امليرشوع الجديد عىل 
شيهادة التصميم التجاري فئية الخمس نجوم وتمثل 

الحديقية التيي يف إطيار اليزام كهرمياء برؤيية قطر 
2030م السيما فيما يتعلق بالبيئة والتنمية املستدامة 
والتزام بخدمة مشيرتكيها وبمسؤوليتها االجتماعية 
نحيو املجتمع القطيري ونحو تنمية البيئية القطرية 
كما تهدف املؤسسة اىل أن تكون الحديقة مركزاً لنرش 
التوعيية برتشييد اسيتهالك الكهرباء وامليياه  خاصة 
لطلبة املدارس والجامعات الذين يمثلون املسيتقبل و 
مين املتوقع أن تفتح الحديقة أبوابها للجمهور مطلع 

2013م. 

وزارة البيئة تحتفل بيوم 
البيئة القطري 26 فبراير

وزير البيئة يشهد حفل ختام مؤتمر 
ومعرض حلول األبنية الخضراء

أفالمًا وثائقية حول الحياة القطريةتحت شعار "الرياضة والبيئة"
قامت وزارة البيئة بإنتاج عدد من األفالم الوثائقية والتسيجيلية 
الخاصية بحماية الحياة القطريية واألنواع املهيددة باالنقراض 
والخطيط واملشياريع التيي تبنتها الدولية للحفاظ عيىل التنوع 

البيولوجي يف البيئة القطرية.
وتناوليت امليادة الفيلمية ميرشوع إطالق الغيزال والنعام يف الرب 
القطيري والذي يهيدف إىل إلقياء الضوء عىل الخطيوات التي تم 

إنجازها من هذا املرشوع. 
ويأتيي أطيالق الغزالن يف البيئية القطرية تتويجياً لجهود كبرة 

سبقت إطالق أكثر من 100 غزال يف مناطق مختلفة.
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دولة الكويت
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البنك الدولي يعرض خدماته االستشارية على »هيئة البيئة« 

اجتمع الدكتور صالح املضحي مدير عام 
الهيئية العامة للبيئة مع وفيد من البنك 
الدويل وناقش الجانبان كيفية االستفادة 
مين الخربات التيي يقدمها البنيك الدويل 
عيىل  العميل  يف  االستشياري  املجيال  يف 
معالجة االوضاع البيئية يف أنحاء العالم، 
واستعرض الجانبان املشاكل البيئية التي 
يعانيي منها العالم سييما تليك املتعلقة 

باملخلفيات، والتلوث الكبير الذي يعاني 
منه كوكبنا.

وأكيد الدكتور املضحيي أن دولة الكويت 
تيويل البيئية اهتماما كبيرا وبخاصة يف 
رسعية التدخل لحل الكثر من املشياكل 
يف  واملخلفيات  بامللوثيات  تتعليق  التيي 
شيتي املجاالت الصناعية، كما أن للهيئة 
دور كبير يف معالجية الكثير من األمور 

وخاصة فيما يتعليق باملد األحمر وتلوث 
الهواء والرتبة.

من جانبه قال املستشيار يف البنك الدويل  
البنيك  أن   Fabrice Mosneron Dupin
عىل اسيتعداد لتقديم خدمات استشارية 
للهيئة وأن له خيربة كبرة يف هذا املجال 
وبخاصية فيما يتعليق بالقضايا البيئية 

امللحة.

المدير العام م�ستقبال وفد البنك الدولي

األحمد: سنحقق في 2025 أضخم مرجعية بيئية 
خالل اجتماعات االتفاقية اإلطارية  رؤية بيئية متكاملة

أعلين محميد األحمد مديير مكتب 
الرقابة والتفتيش والطوارئ البيئية 
يف الهيئية العامة للبيئية أن الهيئة 
تعتيزم قريبياً عىل اطيالق مرشوع 
»الرؤيية البيئيية املتكاملة -2010
2025« كاسيرتاتيجية فرييدة مين 
نوعها عىل مسيتوى العالم العربي، 
الفتيًا اىل تنسييق جيار حاليياً مع 
جهات الدولة كافة لوضع األسيس 
األوليية لها قبل رفعهيا إىل املجلس 

األعىل العتمادها بشكل رسمي. 
وأوضيح األحميد أن هيذه الرؤيية 
البيانات  سيتتضمن تحديثا لكامل 
البيئية عن كامل املشاريع املرتبطة 
بالبيئية ليدى الجهيات املعنيية يف 
األشيغال  وزارات  منهيا  الدولية، 
والكهربياء واملاء والبلديية والهيئة 
العامية للزراعة والثروة السيمكية 
والهيئية العامية للصناعية ومعهد 
الكويت لألبحياث العلمية وجامعة 
الكوييت وغرها، موضحياً أن مدة 

جميع البيانيات وتحديثها سييتم 
خالل 15 سينة، »بحيث نحقق يف 
عيام 2025 أضخم مرجعية بيئية 
لسينة األسياس التي سينعتمدها 
مقياسيا مميزا للمشكالت البيئية 
التي قد تحدث مستقبالً«.  وأضاف: 
هذه االسيرتاتيجية سيتمكننا من 
التعاميل ميع املشيكالت البيئيية 
برسعية كبرة، خاصية أن جميع 
يف  الكرتونيياً  سيتجمع  البيانيات 
جهاز مركزي ليدى مركز الرقابة 
البيئية يف الهيئة، موضحاً أن حادثة 
محطية ميرشف كشيفت نقصيا 
باملعلومات والتفاصيل الفنية لدى 
الجهات املعنية واملراقبة للمحطة، 
املعلوميات  هيذه  حير  نتيجية 
بالجهية املنفيذة لها فقيط.  وأكد 

أن مثل هذه الحوادث لن تتكرر مع 
انطالق اسرتاتيجية »الرؤية« لتوافر 
معلوميات كاملة عين أي مرشوع 
سيينفذ لدى جهيات الدولية. وبني 

األحمد ان محتويات االسيرتاتيجية 
متنياول  يف  سيتكون  الجدييدة 
املواطنيني واالختصاصيني  جمييع 
الدولة  البيئييني، كذلك مؤسسيات 
املدنيي  املجتميع  ومؤسسيات 

واملكاتيب االستشيارية عىل شيكل 
جيداول وخرائيط وأرقيام لالطالع 
عليها، موضحاً أنها سيتتوافر عرب 
بوابية الكويت االلكرتونيية املزمع 

اطالقها يف فرباير القادم.



عقدت الهيئة العامة للبيئة اجتماعا 
ميع فرييق متخصيص مين البنك 
اليدويل لفتيح املجال لدخيول دولة 
الكوييت لعاليم تجيارة الكربيون 
وذلك حسيب النظيم املوضوعة يف 
االتفاقيية االطاريية لتغير املناخ 
وبرتوكول كيوتو وبحسب تصنيف 
دول العالم يف اتفاقية األمم املتحدة 

اإلطارية لتغر املناخ. 
وقيال نائب املديير العيام الكابتن 
عيل حيدر إن دولة الكويت تصنف 
ضمن اليدول الناميية التي ال يقع 
عيىل عاتقهيا أي إلتيزام قانونيي 
بتخفيض اإلنبعاثيات من الغازات 
الدفيئة املسببة لالحتباس الحراري 
ومين أهمهيا غياز ثانيي أكسييد 

الكربون.
وأضاف أنه باملقابل ألزمت اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية لتغر املناخ 
والربوتوكوالت ذات العالقة بالدول 
انبعاثاتهيا  بخفيض  املتقدمية 
مين الغيازات املسيببة لالحتباس 
الحراري بنسيب متفاوته تصل إىل 

40% بحلول عام 2012.
وأشيار إىل أنيه بناء عيىل ذلك فقد 
أوجيدت اإلتفاقيية اإلطارية لتغر 
املناخ بروتوكول كيوتو الذي ينظم 
مين  االنبعاثيات  خفيض  عمليية 
الغازات الدفيئة يف الدول املتقدمة  
سيواء كانت نسيب الخفيض تتم 
داخيل الدول املتقدمية أو خارجها 
عن طريق ما يعيرف بآلية التنمية 

النظيفييية.
يذكير أن بروتوكيول كيوتو )املادة  
12( قد نظيم عملية آليية التنمية 
النظيفة بوضيع ضوابط ورشوط 
ومنهجييات محيددة يجيب عيىل 
جمييع دول العاليم االلتيزام بهيا 

لتحقيق الفائدة املرجوه منها وهي 
خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون 
املختلفة  الصناعيات  املنبعث مين 
وبالتايل الحفاظ عىل درجة حرارة 

الكرة األرضية من اإلرتفاع.
ومين أهيم مبيادئ آليية التنميية 

النظيفية هي قيام السيماح للدول 
إنبعياث  الناميية بخفيض نسيب 
غاز ثاني أكسييد الكربون من أحد 
الصناعية عين طريق  القطاعيات 
تكنولوجيا معينة بواسيطة إحدى 
الدول املتقدمة أو الرشكات العاملية 
وبتمويل كامل منها، حيث تحسب 
قيمية الخفض يف انبعاث غاز ثاني 
)بالطن/سنويا(  الكربون  أكسييد 
تسيمى  شيهادات  إىل  وترتجيم 
 )CER – شهادة خفض اإلنبعاثات(
وتباع هذه الشيهادات عىل حسيب 
سيعر الطن مين غاز ثاني أكسييد 
الكربيون عامليا وهو ما يسيمى بي 
)تجيارة الكربون(. كميا أن الدول 
النامية املسيتضيفة لهذه املشاريع 
تسيتطيع االسيتفادة من بيع هذه 
شيهادات بنسبة معينة عىل حسب 
العقد املربم بني الدولة املستضيفة 

والرشكة الراعية للمرشوع.
وأكيد الكابتين عيل حييدر عىل أن 
هنياك منافسية قوية بيني الدول 
النامية الستقطاب االستثمارات يف 
هذا املجال، وأنيه يتوجب علينا أن 
نسيعى بقوة الستقطاب أكرب عدد 
ممكن من االسيتثمارات من خالل 
إقرار اإلجراءات املتعلقة بمشاريع 
آلية التنميية النظيفية التي توائم 
واإلجيراءات  االلتزاميات  بيني 
املتبعة يف املجليس التنفيذي لآللية 
التنمية النظيفة املنبثقة من األمم 

املتحدة.
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العنزي: مليون عبوة فوم محتجزة في املنافذ الحدودية
أعلين مديير إدارة البيئة الصناعيية ورئيس فرق التفتييش يف الهيئة العامة 
للبيئية محمد العنزي عن وجود ما يقيارب مليون عبوة فوم محتجزة حاليا 
يف املنافيذ الحدوديية وينتظر أصحابهيا قرار الهيئة لإلفيراج عنها ودخولها 
البالد، قبل حلول األعياد الوطنية يف فرباير الجاري، مشددا عىل تمسك الهيئة 
بمنع االفراج عن هذه العبوات تماشيا مع القرار الصادر عن اجتماع املجلس 
األعيىل للبيئة يف جلسيته األخيرة.  وأكد العنيزي حرص الهيئية خالل العام 
املنيرم عىل منع دخول عبوات الفيوم اىل البالد، ملا تحتويه من مواد خطرة 
ضمين مركباتها ومنها »الفورميال ديهايد« املرسطن، والتي كشيفت عنها 
الفحوصيات املخربيية التي أجريت بدقية من قبل الكيوادر املختصة، مؤكدا 
رفض الهيئة لدخول الفوم اىل البالد، نتيجة ما سببته هذه املادة من حوادت 

وإصابات خطرة خالل األعياد الوطنية السابقة.
من جانب آخر، أشيار العنزي اىل رفض الهيئة أخرا السيماح بدخول بعض 
املبيدات الحرشية اىل البالد لخطورتها، إضافة اىل مواد كيميائية خطرة وغر 
خطيرة منعت مين التصدير اىل الخارج، ذلك حسيب اتفاقية بيازل التي تعد 
البيالد طرفا فيها، موضحا ان هذه املواد سييتم معالجتها داخليا عرب مراكز 

متخصصة لدينا.
الرغوة

الكابتن علي حيدر يتراأ�س االجتماع

جانب من االجتماع

اجتماعات بين »هيئة البيئة« والبنك الدولي ملناقشة تجارة الكربون
حسب االتفاقية اإلطارية لتغير املناخ وبروتوكول كيوتو
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| عنود القبندي |
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ثورة ملساعدة العالم
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من األهيداف العاملية هو خفض 

وذليك  الدفيئية  غيازات  انبعياث 

لتجنب التغر املناخي، ومن تبعات 

ذلك أصبح من اليرضوري التوجه 

الحتجياز الكربيون وتخزينيه مليا 

لألمير مين بالغ األهمية ملسياعدة 

العاليم وللعمل عىل التخفيضات يف 

انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 

الحراري عىل امليدى الطويل، حيث 

خصصيت مباليغ طائلية لتطوير 

تكنولوجيات الطاقة النظيفة. 

لقيد صدر عين منظمية األغذية 

يدعو  (الفاو) مطبيوع  والزراعية 

إىل إطالق ثورة خرضاء »حقيقية« 

يمكين أن تيؤدي إىل تباطيؤ وترة 

االحرتار العاملي عرب دفن املزيد من 

الكربيون، وإفادة البيئية واإلنتاج 

الغذائي بشكل واسع. حيث يمكن 

الزراعيية  األسياليب  تسياهم  أن 

 %10 نحيو  دفين  يف  املحسينة 

مين الكربيون الجيوي املتولد عن 

االنبعاثيات الناجمة عن األنشيطة 

السينوات  ميدى  عيىل  البرشيية 

الخميس والعرشيين املقبلية، مع 

نهوضهيا يف الوقيت ذاتيه بأوضاع 

والبيئية،  واملحاصييل،  الرتبية، 

وخفضها لوترة التعرية والتصحر، 

البيولوجيي.  للتنيوع  وتعزيزهيا 

ومفتياح كل ذليك يتمثيل يف زيادة 

كمية املواد النباتية يف الرتبة والذي 

سيسيفر عنه امتصاص أكرب قدر 

ممكن مين ثاني أكسييد الكربون 

من الجو وتحويليه إىل مواد نباتية 

تتألف أساسياً من الكربون، وهي 

عملية يطلق عليها اسيم »احتجاز 

الكربون«. األمر الذي أيضا سيؤدي 

إىل تحسني نوعية الرتبة والحد من 

تعريتها باإلضافة إىل جعل الزراعة 

إنتاجيية واسيتدامة. يعترب  أكثير 

ثاني أكسييد الكربون أهم غاز من 

غازات »الدفيئة«. ويمكن استخدام 

احتجياز الكربون للتعويض جزئياً 

عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

يف كل بلد، مما يساعد هذه البلدان 

عيىل الوفياء بالتزاماتهيا بموجب 

يعتيرب  اليذي  كيوتيو  بروتوكيول 

آلية تنفييذ اتفاقية األميم املتحدة 

اإلطارية بشأن التحول املناخي. 

ومن بني الطرق التي من شيأنها 

تقليل كمية ثاني أكسييد الكربون 

املتصاعد يف الجو، زييادة االعتماد 

عىل مصادر الطاقة البديلة التي ال 

تنتج ثاني أكسيد الكربون. وتشمل 

تلك املصيادر الطاقة الكهرومائية، 

وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، 

والطاقة النوويية، وطاقة الحرارة 

والجيزر.  امليد  وطاقية  األرضيية، 

ولكل من تلك األنواع محدودياتها، 

كما سييكون من الصعيب القيام 

بنقلة رسيعة من استخدام الوقود 

األحفوري إىل استخدام تلك املصادر 

األخرى. ولكن ماذا لو لم يصل ثاني 

أكسييد الكربيون املتصاعد نتيجة 

حرق الوقود األحفيوري إىل الجو؟ 

فبيدالً من السيماح لثاني أكسييد 

الكربيون باالنطالق من املداخن إىل 

الهواء، أيمكننيا احتجازه ووضعه 

يف مكامن ما. 

إصالح الضرر 

يطليق القطياع الزراعيي ثانيي 

أكسييد الكربيون خيالل عملييات 

الحرث التي تؤدي إىل كشيف املواد 

العضوية يف الرتبية، وهي عمليات 

ال داعيي لهيا يف غاليب األحييان. 

وتتعفن املواد العضوية املكشيوفة 

هذه، املؤلفة أساسيًا من الكربون، 

لتتحول مرة أخرى إىل ثاني أكسيد 

الكربيون. ويف إحيدى التجيارب يف 

»روثماسيتد هايفيليد« يف اململكة 

املتحيدة، وكجزء من أقيدم تجربة 

العاليم حييث  يف  قائمية  زراعيية 

بدأت عيام 1843، فقد أدى تحويل 

األرايض العشبية إىل أراض مزروعة 

إىل خفض املحتوى الكربوني للرتبة 

بنسيبة 55% عيىل ميدى 20 عاماً 

نتيجة حرثها. وعياد هذا الكربون 

إىل الجو مين جديد كثاني أكسييد 

التعريية  وباسيتطاعة  الكربيون. 

الريحيية أو املائيية احيداث نتائج 

ممثلة غر أن باملسيتطاع تصحيح 

هذا املسار. 

إن الغابيات تختيزن كميات من 
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الكربون تفوق ما تختزنه األرايض 

األرايض  هيذه  ولكين  الزراعيية، 

تمتلك القيدرة عىل زيادة مخزونها 

من الكربون، أما الغابات الناضجة 

فيمكين لها القييام بذلك بمعدالت 

أقل. كما أن زييادة املواد العضوية 

يف تربية األرايض الزراعية يحسين 

أيضاً من قيوام هذه الرتبة، ويتيح 

للماء التغلغل حتى جذور النباتات 

عوضاً عن االنسيياب عىل السطح 

وجيرف الرتبية العلويية الثمينية 

معيه. ويمكين لتدابير الحيد من 

الحرث أو االسيتغناء عنيه كلياً أن 

تحمي امليواد العضويية يف الرتبة، 

وهيو ما يفعله أيضاً ترك مخلفات 

املحاصييل يف مكانها بعد الحصاد. 

وهنياك تقنية تجميع بني كل هذه 

اسيم  عليهيا  ويطليق  األسياليب 

»الزراعة الصونية«. 

دفن الكربون

إن الطريقة املثالية لدفن الكربون 

ترتبط باإلنتاج الزراعي أي بمعنى 

آخير الجمع بيني غرس األشيجار 

وزراعة املحاصيل معاً أو بالتتابع. 

ويمكين للحراجية الزراعيية أن 

تحيل محل زراعية القطع والحرق 

التيي تتسيبب يف جانيب كبر من 

عملييات إزالية الغابيات يف العالم 

النامي، كما أن األشيجار تستطيع 

تصليح  وقيد  الدخيل.  توفير  أن 

الحراجة الزراعية ملا يصل إىل 300 

مليون هكتار من األرايض الزراعية 

املتدهيورة يف املناطق االسيتوائية. 

غير أن األشيجار واملحاصييل قد 

تتنافيس عىل الرطوبية والعنارص 

املغذيية، ومين ثيم فيإن الحراجة 

الزراعيية تحتياج إىل إدارة جييدة 

لكي تكون مجزية. 

أن  العشيبية  ليألرايض  ويمكين 

تكون مفيدة عىل النحو ذاته عمليا. 

فبمقيدور األرايض العشيبية التي 

تبلغ مساحتها حسيب التقديرات 

أن  العاليم  يف  هكتيار  ملييار   3.2

تختيزن مين الكربيون يف الرتبية 

مقادير تكافئ ما تختزنه الغابات 

يف كل هكتار. غر أن نحو 70% من 

هذه األرايض يعانيي من التدهور، 

وهيو ما يعود يف غاليب األحيان إىل 

الرعي الجائر. والحل لهذه املشكلة 

هيو وقف هيذا النوع مين الرعي، 

وربما باتباع ذلك بتحسني األرايض 

بزراعتهيا  املتدهيورة  العشيبية 

بالبقول أو باألنواع العشيبية ذات 

النظم الجذرية العميقة. وتستطيع 

هذه األنشطة أن تزيد من احتجاز 

الكربيون، وأن توفير املزييد مين 
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طريقة احتجاز الكربون

عملييات الرعي املسيتدام، ومن ثم 

املزيد من الدخول. وعىل أن األرايض 

املزروعة تظل عنراً بالغ األهمية. 

وباملستطاع تشجيع عمليات زيادة 

املواد العضويية يف الرتبة من خالل 

األسياليب املحصوليية والزراعيية 

املحسينة، بميا يف ذليك التقليل من 

الحرث، وترك مخلفيات املحاصيل 

يف الحقيول، وتوفر الُفرش الواقية 

بيل  اليروث  للجيذور، واسيتعمال 

وحتيى حميأة املجارير كأسيمدة.  

وقبيل إدراج أي من هذه اإلجراءات 

ال  فإنيه  الكربيون،  حسيابات  يف 

بد مين أن يحصيل الباحثيون عىل 

وعيىل  للقيياس.  أفضيل  أدوات 

هؤالء الباحثيني أن يقوموا بتقدير 

أفضل املواعيد، والسيبل، واألماكن 

الحتجاز الكربون، إىل جانب تقدير 

ميدى نجياح املرشوعيات الجارية 

للتحرييج واإلحياء، ومقيدار املواد 

العضوية الرتبية املرتاكمة يف جذور 

أنهيم يحتاجيون  النباتيات. كميا 

واقتصاديية- عمليية  بيانيات  إىل 

اجتماعية كثرة أخرى. 

احتجاز الكربون وتخزينه

حيثميا توجد املصادر الرئيسيية 

لالنبعاثيات، يكون امليكان األفضل 

الحتجياز ثانيي أكسييد الكربون. 

توليد  التيي  الطاقية  فمحطيات 

الكهربياء تنتج ما يقيرب من ثلث 

انبعاثيات ثانيي أكسييد الكربون. 

عالوة عىل ذلك، يعترب ثاني أكسييد 

الكربيون منتًجيا ثانوًييا لصناعة 

الحديد والصلب، وصناعة األسمنت. 

وتتيم إزالية ثاني أكسييد الكربون 

من الغاز الطبيعي قبل اسيتخدامه 

كوقود. فهيذه العمليات الصناعية 

تعتيرب مرشيحات جييدة الحتجاز 

ثانيي أكسييد الكربيون وتخزينيه 

نظرًا لكونها مصادر كبرة الحجم 

يف موضيع ثابت. عيىل العكس من 

ذلك، سييكون من الصعب احتجاز 

انبعاثيات ثانيي أكسييد الكربيون 

مين  كل  يعتيرب  السييارات.  مين 

الغياز الطبيعيي والفحيم النوعني 

الرئيسييني من الوقيود األحفوري 
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الذي تسيتخدمه محطات الطاقة. 

ويحرتق ذلك الوقود يف وجود الهواء. 

وتستخدم الحرارة الناتجة يف إنتاج 

والتيي  التوربينيات،  إلدارة  بخيار 

بدورها تدير املولدات الكهربائية أو 

يمكن حرق الغاز إلدارة التوربينات 

مبارشة ويف كٍل من الحالتني، يتحد 

األكسيجني املوجيود يف الهيواء مع 

الكربيون املوجيود يف الوقود إلنتاج 

ثانيي أكسييد الكربيون. وينطليق 

ثانيي أكسييد الكربيون يف الهواء. 

وعنيد حرق الغياز الطبيعيي يتحد 

الهيدروجيني املوجود يف يف امليثان (

CH4) أيًضا مع األكسجني لتكوين 

املياء، ولكين الهيواء املسيتخدم يف 

حيرق الوقيود يحتيوى يف معظمه 

عيىل النيرتوجيني. وال يشيرتك هذا 

النيرتوجيني يف عملية االحرتاق. بل 

يمير وينطلق من املدخنة وعادة ما 

تتكيون انبعاثات محطية الطاقة، 

التيي تسيمىغازات املداخين، مين 

10% إىل 15% ثاني أكسيد كربون 

فقيط يف محطيات حيرق الفحيم 

الحجيري، وميا يقرب مين 5% يف 
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الغابات تختزن كميات كبيرة من ثاني اك�سيد الكربون

محطات الطاقة التي تولد الكهرباء تنتج ما يقارب من ثلث انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون  - ت�سوير المعتز باهلل �سالح

حالية اسيتخدام الغياز الطبيعيي 

كوقيود. ومن حييث املبيدأ يمكننا 

تخزيين جمييع غيازات املداخين، 

ولكن ذلك سيؤدي إىل امتالء السعة 

التخزينية يف معظمها بالنيرتوجني 

الذي ال يحتاج إىل أن يعزل.

التكوينات الجيولوجية 
التكوينيات  يف  التخزيين  يعيد 

الحليول  أكثير  مين  الجيولوجيية 

الواعدة لعزل ثاني أكسيد الكربون 

عىل نطياق واسيع وألجيل طويل. 

ويجيري حالًييا العميل يف بعيض 

املرشوعات. ومن أجل تقليل غازات 

االحتبياس الحيراري وزيادة درجة 
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الحيرارة عىل كوكيب األرض، يجب 

االحتفياظ بثاني أكسييد الكربون 

املخيزن بعيًدا عين الجو ملئيات أو 

آالف السينني. وهاهي مستودعات 

النفيط والغاز، والخزانات الجوفية 

للميياه املالحة العميقية، وطبقات 

ملالييني  بقييت  الرقيقية،  الفحيم 

السنني، ولم يحدث بها سوى تغر 

تدريجيي قليل جًدا. وتتوفر براهني 

قويية عيىل أن تلك التكوينيات، إن 

أُحسينت إدارتهيا، مين املمكن أن 

تشيكل مخزًنا طوييل األجل لثاني 

أكسيد الكربون. 

»املصائيد«  مين  العدييد  يوجيد 

الجيولوجيية محكمة السيد تحت 

سيطح األرض، والتيي ليم تحتيو 

غياز.  أو  نفيط  أي  عيىل  مطلًقيا 

ومسيامها مملوءة بامليياه ويطلق 

عليهيا الخزانيات الجوفيية، وتعد 

الخزانيات الجوفيية املوجودة عىل 

أعمياق تحت سيطح األرض األكثر 

أكسييد  ثانيي  لتخزيين  مالئمية 

بامليياه  تمتليئ  وهيي  الكربيون. 

املالحية، وبالتايل ُتعد غر مناسيبة 

العذبية  امليياه  تخزيين  أو  إلميداد 

البيرشي.  لالسيتخدام  الصالحية 

ومن املمكن أن يذوب ثاني أكسييد 

الكربيون جزئًيا يف امليياه املوجودة 

الجوفيية. ويف بعيض  بالخزانيات 

أنيواع الصخور، ربميا يتفاعل مع 

املعادن مكوًنا رواسب مستقرة من 

الكربونيات. ويؤدي ذليك إىل حبس 

ثاني أكسيد الكربون بصفة دائمة 

ويجب إجراء دراسيات جيولوجية، 

روتينًييا  ُتجيرى  التيي  كتليك 

ملسيتودعات النفط والغياز، للتأكد 

من عدم ترسيب الخزانات الجوفية 

لثاني أكسيد الكربون. ومن الجدير 

بالذكير أن أول برنامج لحقن ثاني 

أكسييد الكربيون يف العاليم يجرى 

ألغيراض تغر املناخ تيم بعيًدا عن 

سواحل النرويج يف خزانات ملحية 

عميقة يف بحر الشمال تعرف باسم 

حقل سليبنر.

ومن بني وسائط التخزين املمكنة 

أيًضيا ترسيبات الفحيم الحجيري 

املوجودة عىل أعمياق بعيدة بحيث 

واسيتخراجها  تعدينهيا  يصعيب 
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ويتكيون الفحم الحجيري بصورة 

رئيسيية مين الكربيون سييمتص 

ويقيوم  الكربيون  أكسييد  ثانيي 

بحبسيه بصفية دائمة. وعيادة ما 

تحتوي ترسيبات الفحيم الحجري 

عىل امليثان وعندميا يتم ضخ ثاني 

أكسييد الكربون يف الفحم الحجري 

فسييتم امتصاصيه عيىل حسياب 

امليثيان الذي سييتم إطالقه. وكما 

هو الحال مع عمليات االستخالص 

املعزز للنفط، سيتؤدي تلك العملية 

إىل إنتياج وقيود نافيع ويف الوقيت 

نفسيه عزل ثاني أكسيد الكربون. 

إال أن هنياك مشيكلًة تكتنيف تلك 

الفحيم  أن  يف  وتتمثيل  الطريقية، 

الحجري سينتفخ نتيجة امتصاص 

ثانيي أكسييد الكربون. وسييؤدي 

ذلك إىل تقليص املنافيذ التي يمكن 

أن يتدفق الغياز خاللها. مما ينتج 

عنه الحد من سعة التخزين.

مشاريع كبرى
جمييع اليدول املتقدمية صناعياً 

يف العالم تسيعى لتجميع الكربون 

وتخزينيه مين خيالل العدييد من 

املشياريع الكيربى والرائيدة عيىل 

مستوى العالم مثل اململكة املتحدة 

والواليات املتحيدة األمريكية وكندا 

مين  وذليك  والنروييج  وأسيرتاليا 

خالل فيرق حكوميية دولية تعنى 

بالتغر املناخي والتيي تؤيد تماما 

مبدأ تجمييع الكربون وتكنولوجيا 

التخزيين، وتؤيدهيم بذليك وكالة 

الطاقية الدوليية، يف نفيس الوقت 

تعميل الحكومية الكندية عن كثب 

مع حكومية الوالييات املتحدة من 
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خالل الحوار حول الطاقة النظيفة 

يف أمريكا الشيمالية، وكواحدة من 

الركائز العمل األساسيية يف الحوار 

هيو البحيث يف احتجياز الكربيون 

والفرص املشرتكة لتخزينه. تعترب 

ألربتا الواقعة غيرب كندا بما فيها 

مين نفيط وميوارد غازيية وفرة 

واألماكين املناسيبة لتخزيين غاز 

الكربيون بقدرات  أوكسييد  ثانيي 

وبسيالمة  األرض  تحيت  هائلية 

وأميان تيام للتخزيين، وهيذا هو 

نتيجة لتوفير التكوينات الصخرية 

لصخيور املسيامية تحيت صخور 

غر مسيامية يف حوض غرب كندا 

املسيامية  فالصخيور  الرسيوبي، 

تعمل مثل األسفننجة فتمتص غاز 

ثاني أوكسييد الكربون السائل، يف 

حني تعمل الصخور غر املسيامية 

عىل ضمان بقاء امليادة يف مكانها. 

ألربتيا  انبعاثيات  غالبيية  وتأتيي 

الصناعية  املنشيآت  الغازيية مين 

الكبرة مثل محطات توليد الطاقة 

الكهربائية التيي تعمل عىل الفحم 

والنفط ومنشيآت الغياز التي هي 
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وحت�������ى يت�س�������نى لنا تخزي�������ن ثاني اأك�س�������يد الكربون بكف�������اءة يجب 

اأوال ف�س�������له عن بقية غازات المداخن والت�������ي تتم عن طريق ثالث 

ا�ستراتيجيات: 

1- ف�سل ثاني اأك�سيد الكربون بعد االحتراق. 
2-  اإزالة الكربون من الوقود قبل االحتراق بحيث نقوم فقط بحرق 

الهيدروجين واإنتاج الماء فقط. 

3-  ح�������رق الوقود االأحفوري في وجود االأك�س�������جين بداًل من الهواء 
مما ينتج عنه ثاني اأك�سيد كربون مركز.

اإن تقنية احتجاز وتخزين الكربون هي و�س�������يلة تكنولوجية لتقليل 

انبعاث الغازات يمكن ا�س�������تخدامها في اأي م�س�������روع �س�������ناعي كبير 

ينبعث منه غاز ثاني اأك�سيد الكربون، بما في ذلك محطات الطاقة 

التي ت�س�������تخدم الفحم، وعمليات ت�سنيع الغاز الطبيعي، وعمليات 

التنقي�������ب عن البترول والغاز وا�س�������تخراجهما. وتت�س�������من العملية 

التقنية احتجاز ما ينبعث من ثاني اأك�سيد الكربون، وهو ما يعتبر 

ناتج�������ا ثانويا للعملية ال�س�������ناعية، ث�������م، اإما تخزين�������ه على اأعماق 

�س�������حيقة تحت �س�������طح االأر�ض، اأو حقنه في حق�������ول البترول والغاز 

النا�سبة.

هناك منظومة تعمل عليها احتجاز الكربون وهي منظومة الجمع 

والتخزين والتي تتمثل في التالي: 

1-  يتم ف�سل غاز ثاني اأوك�سيد الكربون CO2 من م�سادر االنبعاث 
المختلفة قبل خروجها من المدخنة.

2-  يجفف غاز ثاني اأوك�س�������يد الكربون CO2 وي�سغط ويحول اإلى 
�سائل.

3-  ينق�������ل غ�������از ثان�������ي اأوك�س�������يد الكرب�������ون CO2 ال�س�������ائل عب�������ر 
خطوط  االأنابيب اإلى محطات التخزين التي ت�س�������خها بدورها 

لخزنه�������ا وهو م�س�������ال اإلى خزانات تحت االأر��������ض  في التكوينات 

ال�س�������خرية وعلى تقع عل�������ى بعد 1 - 2 كم وذلك كي ال ي�س�������هل 

اختراقها.

4-  يختم موقع التخزين ويراقب من قبل خبراء وفنيين ل�س�������مان 
عدم وجود اآثار جانبية �سيئة على البيئة اأو ال�سالمة العامة.

ثالث استراتيجيات

اأف�سل طريقة الحتجاز الكربون حيثما توجد م�سادر االنبعاثات
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اللتقياط  مناسيبة  أكثير  تعتيرب 

تجياري  نطياق  عيىل  الكربيون 

وتخزينيه. لقيد اسيتخدم يف ألربتا 

بنجياح منيذ زمين طوييل ولعدة 

عقود سيابقة غاز ثاني أوكسييد 

املعيزز  االسيتخالص  الكربيون يف 

للنفيط مين الرتاكيب املسيتنفذة، 

وهيذا يعني توفير البنيية التحتية 

املوجيودة بالفعيل يف عملية حقن 

غاز ثاني أوكسييد الكربون. حيث 

تظهر أفضل التقديرات التي يمكن 

إنتاجها مين النفط غر املسيتغل 

بي1.4 بليون برميل. 

مشروع عين صالح 

يتم تخزين ثاني أكسيد الكربون 

يف باطين األرض يف ميرشوع عيني 

الجزائريية.  بالصحيراء  صيالح 

الغياز الطبيعيي الخام  ويحتيوي 

الذي تقوم بإنتاجه من هذا املوقع 

رولييوم،  بيت  بريتييش  رشكتيا 

وستاتويل وسيوناتارك عىل كمية 

مين ثانيي أكسييد الكربيون تزيد 

كثرا عيىل احتياجات االسيتخدام 

التجياري، ولهذا يجيري التخلص 

امليواد  باسيتخدام  الفائيض  مين 

الكيميائيية املاصية (زوجني اثنني 

مين األبيراج التجريدية يف وسيط 

املصنيع)، يضغط الغياز الناتج ثم 

يحقين تحيت الضغط يف تشيكيل 

من املياء املالح املوجيود عىل عمق 

2كم تحت سطح األرض. ويستمر 

الحقين تحيت األرض بمعيدل أقل 

بسيت ميرات مما يليزم يف محطة 

 1000 قدرتهيا  الفحيم  لتغوييز 

ميغياواط مجهيزة لحجيز ثنائيي 

أكسيد الكربون وخزنه.

مخاطر التخزين 

لتخزيين ثانيي أكسييد الكربون 

مخاطير األمر اليذي يتعيني عليه 

اختييار نوعية املسيتودع أو مكان 

التيرسب  يف  واملتمثلية  التخزيين 

املفاجيئ،  والتيرسب  التدريجيي 

فالترسب التدريجي لثاني أكسييد 

الكربيون ييؤدي فقيط إىل عيودة 

بعض هيذا الغاز املحبوس للحرارة 

إىل الهيواء. وعيىل العكس من ذلك، 

فيإن التيرسب الرسييع لكمييات 

كبيرة مين هيذا الغاز، قيد ترتتب 

عليه نتائج أسيوأ مين عدم خزنه. 

ويتعني الستصدار تريح لعملية 

االختيزان، إقناع واضعيي القواعد 

التنظيمية بيأن الترسب التدريجي 

ال يمكن أن يحدث إال بمعدل بطيء 

جيدا وأن احتمال الترسب املفاجئ 

بعيد للغاية.

يف عيام 1986 يف بحيرة نييوس 

بالكامرون حدثت كارثة طبيعية 

رهيبة والتي تمثلت يف ترسب ثاني 

أكسييد الكربون الربكاني النشيأة 

ببيطء إىل قاع البحيرة والتي تقع 

يف فوهية الربكان، ويف احدى الليايل 

حدث تقليب مفاجئ لقاع البحرة 

تسبب يف اطالق ما بني 100 – 300 

ألف طن من ثاني أكسييد الكربون 

خالل سياعات قليلية فتدفق الغاز 

وهيو أثقل مين الهيواء إىل واديني 

وأدى إىل اختناق 1700 شيخص يف 

القيرى املجاورة ونفوق اآلالف من 

رؤوس املاشية.

تكنولوجيا الطاقة

إضافية إىل ذليك، يف عيام 2008 

الدوليية  الطاقية  وكالية  نيرشت 

توقعاتهيا عين آفياق تكنولوجييا 

الطاقة املنخفضية الكربون، التي 

حيددت فيها التقنييات املنخفضة 

الكربون الالزمة لتحقيق االستقرار 

أكسييد  ثانيي  غياز  انبعاثيات  يف 

الكربون عىل املسيتوى املستهدف 

البالغ 450 جزءا يف املليون. ولتقنية 

احتجاز غاز ثاني أكسييد الكربون 

وحدهيا، وأوىص التقرير إىل أنه يف 

املتوسيط، يجب أن تكون سينويا 

35 محطة كهربائية تعمل بالفحم 

و20 محطة تعمل بالغاز الطبيعي 

ميزودة بتقنية احتجياز غاز ثاني 

أوكسييد الكربيون وتخزينيه، بني 

عاميي 2010 و2050. عيىل الرغم 
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اإن الفريق الحكومي الدولي المعني 

بتغير المناخ IPCC حدد تقنية 

احتجاز غاز ثاني اأك�س�������يد الكربون 

وتخزينه باعتباره�������ا التكنولوجيا 

التي من �س�������اأنها اأن ت�سهم اإ�سهاما 

كبي�������را في تخفيف نم�������و انبعاثات 

غ�������از ثان�������ي اأك�س�������يد الكرب�������ون في 

الغ�������الف الج�������وي لالأر��������ض. وق�������د 

بّين ه�������ذا الفريق اأن لهذه التقنية 

وتخزين  احتج�������از  عل�������ى  الق�������درة 

 Giga-tons 2000بي�������ن 200 و

من غ�������از ثان�������ي اأوك�س�������يد الكربون 

بحلول ع�������ام 2100. هذا يمثل ما 

يقارب 15 اإل�������ى 55% من الجهد 

العالمي ال�������الزم لتخفيف وتثبيت 

تركيز الغازات الدفيئة في الغالف 

الجوي لالأر�ض. 

اإن تقنية احتجاز الكربون وتخزينه 

يمك�������ن تطبيقه�������ا على الم�س�������ادر 

الكبيرة والثابتة النبعاث غاز ثاني 

اأك�س�������يد الكرب�������ون، مث�������ل محطات 

توليد الطاقة الكهربائية، ومعامل 

واالأ�س�������منت.  والحدي�������د  ال�س�������لب 

احتجاز غاز ثاني اأك�س�������يد الكربون 

م�������ن غ�������ازات العادم م�������ن محطات 

بالفحم  العاملة  الكهرب�������اء  توليد 

االأر�ض  الحجري وتخزين�������ه تحت 

يعد حيويا، ب�س�������بب ارتفاع ن�س�������بة 

الكربون في الفحم ولكون الفحم 

اأرخ�ض م�سدر للطاقة في العالم، 

ولكن اأي�س�������ا اأكبر م�ساهم في تغير 

المناخ. 

وح�سب تقديرات الفريق الحكومي 

الدولي المعني بتغير المناخ، فاإنه 

بحلول عام 2050 يمكن احتجاز 

نحو 20 اإلى 40% من االنبعاثات 

العالمية لغاز ثاني اأك�سيد الكربون 

م�������ن الوق�������ود االأحف�������وري، بما في 

ذلك 30 اإل�������ى 60% من انبعاثات 

البلدان المتقدمة �س�������ناعيا، التي 

لديها الق�������درات المالية والتقنية، 

الم�س�������ئولية  تتحم�������ل  وكذل�������ك 

الغ�������ازات  النبع�������اث  التاريخي�������ة 

الدفيئ�������ة، خ�سو�س�������ا غ�������از ثان�������ي 

اأك�س�������يد الكربون، لذلك ينبغي اأن 

تاأخذ ه�������ذه البلدان عل�������ى عاتقها 

زم�������ام المب�������ادرة في نق�������ل وتطبيق 

تقنية احتج�������از الكربون وتخزينه 

على نطاق وا�سع. 

توقعات

م�سروع عين �سالح بال�سحراء الجزائرية
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تقنيية  وأهميية  أن مفهيوم  مين 

احتجاز غاز ثاني أوكسيد الكربون 

أن  إال  جييدا،  معروفية  وتخزينيه 

الحوافز  التشجيع وتقديم  أساليب 

للمشياريع ليم يتحقق حتيى اآلن 

بصورة وافية، حيث إنه لحد اآلن لم 

يتم تطبيق مشياريع متكاملة من 

تقنيات احتجاز غاز ثاني أوكسييد 

نطياق  عيىل  وتخزينيه  الكربيون 

واسيع، كما هو الحيال مع جميع 

التكنولوجييات الجدييدة، حيث إن 

هناك حاجة إىل دعم إضايف للربهنة 

عىل التكنولوجيا عىل نطاق كامل. 

االتحاد األوروبي والتطبيق

ثانيي  غياز  احتجياز  تقنيية  إن 

أكسيد الكربون وتخزينه بالتزامن 

الوقيود  أنيواع  اسيتخدام  ميع 

األحفيوري أصبحيت واحيدة مين 

سياسية  يف  الرئيسيية  العنيارص 

االتحياد األوروبيي املناخية، حيث 

إن االتحاد األوروبي يعمل بنشياط 

عىل تشجيع وتطوير التقنيات ذات 

الصلة باحتجاز وتخزين الكربون. 

يف هيذا الصدد، اتفق قادة االتحاد 

األوروبي عىل أهداف طموحة لبناء 

10 إىل 12 مرشوعيا الحتجياز غاز 

ثاني أكسييد الكربيون وتخزينه يف 

أوروبا بحلول عام 2015، لكن هذه 

األهيداف الطموحة لقيادة االتحاد 

األوروبي ملكافحة تغر املناخ تواجه 

انتكاسية يف الوقت الحارض، حيث 

إن كثيرا مين املؤسسيات العلمية 

والخيرباء يف هذا املجيال واملراقبني 

ينظرون إىل أهداف االتحاد لبناء 10 

إىل 12 مرشوعا الحتجياز الكربون 

وتخزينيه يف أوروبيا بحليول عيام 

2015 هدف غر واقعي وغر قابل 

للتطبييق يف املوعيد املحيدد، وذليك 

ألن االتحياد األوروبي قيد ال تكون 

ليه أي محطة مبنيية حديثا تعمل 

بالفحيم ميزودة بتقنيية احتجياز 

غاز ثاني أكسييد الكربيون بحلول 

عام 2015، يف إطار هدف الوصول 

إىل 12 مرشوعا عيىل نطاق تجاري 

الكربون وتخزينه بحلول  الحتجاز 

ذليك الوقيت، حييث إن الحكومات 
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من ال�سعب احتجاز انبعاثات ثاني اأك�سيد الكربون من ال�سيارات

قد أوقفت املسياعدات املالية يف هذا 

املجال نتيجية األزمية االقتصادية 

احتميال  إن  العامليي.  والكسياد 

وصول االتحاد األوروبي إىل أهدافه 

بدأ يتيالىش، وإذا ما حقق خمس (

محطات) بحلول عام 2015 وعرش 

بحليول عيام 2020 ربميا يكيون 

إنجازا كبرا. 

كميا أن تزوييد محطية جدييدة 

تعميل بالفحيم يف جنيوب إنجلرتا 

بتقنيية احتجاز غاز ثاني أكسييد 

الكربون وتخزينه، من املتوقع أن ال 

يتم إال بحلول عام 2016، ويتوقف 

هيذا أيضا عيىل الفوز يف املنافسية 

والحصيول عىل التمويل املناسيب، 

أما التشغيل الكامل لوحدة احتجاز 

سيسيتغرق  وتخزينيه  الكربيون 

»بعض الوقت« بعد ذلك. 

مليار دوالر

ليست أوروبا فقط هي املتأخرة يف 

هذا الجانب، حيث ليس هناك حتى 

اآلن يف أي ميكان يف العالم مرشوع 

يتيم بناؤه عيىل النطياق التجاري. 

مرشوع احتجاز غاز ثاني أكسييد 

الكربيون وتخزينه يسيتغرق نحو 

أربيع سينوات من أجيل بنائه، بعد 

الحصول عىل املوافقيات والتمويل 

أن  املرجيح  مين  التيي  الالزميني 

تستغرق عدة سينوات أيضا. عليه 

لين يكيون أي ميرشوع يف االتحاد 

األوروبيي عيام 2015 عيىل نطاق 

تجاري الحتجاز الكربون وتخزينه، 

عىل حد قول أحد مستشاري لجنة 

االتحياد األوروبي، حيث سييتكلف 

بنياء أي ميرشوع مين هيذا النوع 

نحيو ملييار دوالر أكثر من املحطة 

العاملية  االعتياديية  الكهربائيية 

بالفحيم، وحتى اآلن ليم يتم وضع 

الحوافز الالزمة لذلك. 

علييه مين املتوقيع أن يتيم بناء 

محطات كهربائية ميزودة بتقنية 

احتجاز الكربيون وتخزينه بدرجة 

أرسع نوعيا ميا يف أماكين أخيرى 

مين العالم من أوروبا، عىل سيبيل 

املثال عدد من املحطات الكهربائية 

امليزودة بتقنيية احتجياز الكربون 

وتخزينيه مين املرجيح أن تكيون 

جاهزة يف الوالييات املتحدة بحلول 

إيلينيوي  واليية  يف   ،2015 عيام 

وكاليفورنييا. أميا يف أوروبيا فإن 

أفضل ما هو متوقع هو مرشوعان 

يف  أملانييا  ويف  املتحيدة  اململكية  يف 

عاميي 2014 و2015 عيىل التوايل. 

إذا أراد االتحياد األوروبي أن يحقق 

أهدافيه أو حتى يقيرتب منها، عىل 

عدييد من الدول أن تحذو ذلك، لكن 

االتحاد األوروبي أكثر تفاؤال يف هذا 

الجانب، حييث إن االتحاد عىل ثقة 

بيأن هذه األهيداف قابلية للتحقق 

يف املوعيد املحيدد، إذا ميا اسيتمر 

الحفياظ عيىل الزخيم الحيايل وإذا 

احرتمت الدول األعضاء والصناعة 

األوروبية تخصيص املوارد الالزمة 

وفقيا لتريحاتهيا العلنية يف هذا 

الصدد.

- منظمة االغذية والزراعة

- عاليم املعرفة– مهنيدس مهند 

الشيخيل

- االقتصاديية االلكرتونية، العدد 

 5840

- وزارة الخارجية األمريكية

 SEED.com -

الم�سادر
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مازالت قبعات التفكر السيتة عند علماء النفس واإلدارة لم تتغر بتغر العلم والتكنولوجيا والرسعة النمطية 
للحياة ، وما زالت تلك القبعات السيت التي اخرتعها الدكتيور إدوارد دوبونو باقية إىل يومنا هذا وهي القبعات 
البيضياء والحمراء والسيوداء والصفيراء والخرضاء والزرقياء ، وأكثر ما أعجبني يف تليك القبعات هي القبعة 
الصفيراء التي تيدل عىل التفاؤلية والتفكر االيجابي يف املواضيع . ولكين إذا جئنا إىل التفكر البيئي فيمكن أن 
نختار القبعة الخرضاء الن لونها مرتبط بالطبيعة وهي تدل عىل أن هذا الشخص يعيش حياة مثمرة باإلنتاج 

واإلبداع واألفكار الجديدة يف حياته . 
وباملقارنية الحقيقية بيني قبعات التفكر البيئي بني اليدول الغربية والدول العربية ، لنيرى أن التفكر البيئي 
الغربيي ينطبق عليه القبعة الزرقاء التيي تعني الرزانة والرجاحة والرقابة والتنظييم ملراحل التفكر واإلنتاج 
الغزيير ، أميا التفكر البيئي العربيي فينطبق عليه القبعة البيضياء التي تعني الحياديية واالهتمام بالحقائق 
واألرقيام ،  ونحين هنيا ال نخجل مين طريقة التفكر العربيي يف الجانيب البيئي ولكن يجب علينيا أن نعرتف 
بالحقائيق لكي نحاول أن نجتاز تلك القبعات يف التفكر ، ونحاول أن نضع أيدينا عىل بعض مخرجات التفكر 
الضعيفة لدينا حتى نقويها ونسد ثغراتها ألننا مقتنعون بأن لدينا عقول جيدة تستطيع التفكر بايجابية   .

فجانب التفكر العربي ما زال متأخرا بعض اليشء يف الكثر من املجاالت البيئية وخصوصا يف جانب التكنولوجيا 
البيئيية التيي أصبحت اآلن يف مقدمة االهتمام يف املحافظة عىل البيئة مين كافة أخطار التلوث ، لنرى أن الدول 
الغربيية قد وصلت إىل مراحل متقدمة يف تكنولوجياتها البيئية املسيتخدمة سيواء يف مشياريعها الصناعية أو 
التنموية ، وانه يف كل يوم نسيمع ونقرأ عن تكنولوجيات بيئية جديدة تخرتعها الدول الغربية تسياهم يف حل 
الكثير مين القضايا البيئية ، يف حني أن الدول العربية يف سيبات عميق من هيذه التكنولوجيات ولم تحاول أن 
تسيتوردها لتحل الكثر من قضاياهيا البيئية املتمثلة يف تلوث الهواء والتلوث اإلشيعاعي والكيميائي والتلوث 
االلكرتوني ، وبقى العائد املادي للمشاريع الصناعية هو همها األول بدون النظر إىل االعتبارات البيئية الناتجة 
عنها والتي تهدد يف املقام األول صحة اإلنسيان والبيئة التي يعيش فيها ، هذا من جانب ، ومن جانب أخر نرى 
أيضا أن التفكر العربي البيئي ما زال محدودا يف أضيق حلقات التفكر املنطقي يف مجال األبحاث البيئية والتي 
قد خصصت لها الدول الغربية امليزانيات الكبرة وتنفق عليها ماليني الدوالرات من أجل الخروج ولو باخرتاع أو 
بحث جديد يسياهم يف حل مشيكلة بيئية واحدة ، فيما نرى أن هذا الجانب يعد بأصابع اليد الواحدة يف التفكر 
العربيي وذلك لعدم اهتمامهم بالبحث البيئي وعدم تخصيص امليزانيات املالية له ، أضف إىل ذلك تفوق التفكر 
الغربي عىل التفكر العربي يف مشياريع العمارة الخرضاء واملشياريع الصديقة للبيئة ومشياريع إعادة تدوير 
املخلفات الصلبة ومشاريع معالجة املخلفات الخطرة بالطرق العلمية ومشاريع التخلص السليم من املخلفات 
االلكرتونية ومشياريع إدماج البعد البيئي يف األنشطة الرياضية ومشياريع التوعية البيئية ومشاريع القوانني 

والترشيعات البيئية  . 
فهل توجد هناك أزمة حقيقية يف التفكر البيئي العربي أم يوجد قصور أو عدم اهتمام يف هذا الجانب ؟ بالفعل 
هيذا سيؤال محر بعض الييشء الن العقول العربيية ما زالت منتجية والدليل عىل ذلك كفياءة العقول العربية 
املهاجرة إىل الدول الغربية يف مختلف املجاالت الطبية والهندسية والفيزيائية والكيميائية والتي أثبتت جدارتها 
الحقيقيية يف نيلهيا جوائز نوبل ملختلف العلوم واالخرتاعات . ولكن لنرجع إىل األسيباب الرئيسيية لهجرة هذه 
العقيول وهو القصور وعيدم االهتمام وعدم الدعم املادي واملعنوي لها ، لنرى أن املشيكلة الحقيقة يف التفكر 
العربيي لييس ناتج عن خلل يف التفكر الدماغي لإلنسيان العربيي بل ناتج من عدم اهتميام وقصور من قبل 
الجهات العليا يف الدول العربية لهذه العقول أو باألحرى عدم إعطائها الثقة لإلنتاج واإلبداع سيواء من الناحية 
املاديية واملعنويية أومين الناحية الترشيعية والقانونيية  وفتح املجال لها ، أضف إىل ذلك سياسية بعض الدول 

العربية يف تكميم العقول املبدعة واملنتجة .  
لذلك يجب علينا لحل هذه اإلشكاليات يف قصور التفكر العربي أوال أن نصفي النفوس مع تلك العقول املبدعة 
وان نفتح لها املجال سيواء من ناحية الدعم املادي واملعنوي والترشيعي والبحثي واإلداري ، وقبل ذلك يجب يف 
البداية أن نؤمن بالعقلية العربية املنتجة واملبدعة وان ال نقيد أنفسينا بسيتة طرق للتفكر بل يجب أن نفتح 

املجال للعقل العربي يف اإلنتاج واإلبداع لكي نستطيع أن ترتقي بدولنا العربية إىل األمام . 

وجهة نظر 

قبعات التفكير البيئي
داود بن سليمان البلوشي 

 dawood4020@gmail.com
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السنة الدولية للغابات
2011



اليوم العالمي لالراضي الرطبة
2 فبراير
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