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هناك عدة تعريفات ملفهوم الرتبية، تتفق جميعها على أن 
الرتبية تعني السلوك اإلنساين وتنميته وتطويره وتغيريه... 

وق��د مت حتديد مفهوم الرتبي��ة البيئية على أنها عملية بناء 
امل��دركات واملهارات واالجتاهات والقي��م الالزمة لفهم وتقدير 
العالق��ات املعق��دة التي تربط االنس��ان وحضارت��ه مبحيطه 
احلي��وي الطبيعي، وتوض��ح حتمية احملافظ��ة على مصادر 

البيئة وضرورة حسن استغاللها.
وتأت��ي أهمي��ة الرتبي��ة البيئي��ة نتيج��ة لألخط��ار املتزاي��دة 
احلدي��ث،  عص��ره  يف  اإلنس��ان  يواجهه��ا  الت��ي  واملتفاقم��ة 
ونتيجة للممارسات السلوكية اخلاطئة ونقص الوعي البيئي. 
ومن هنا أصبحت الرتبية البيئية هي الوسيلة املستخدمة يف 
إع��داد األجي��ال للتعامل الس��وي والس��ليم مع البيئ��ة. فالرتبية 
مل تع��د جم��رد تعلي��م اإلنس��ان كيفي��ة التعام��ل أو التكي��ف مع 
جمتمع��ه، بل تعدى مفهومه��ا اىل أن أصبح��ت تعنى بتكيفه 
مع بيئته املادية الطبيعية التي من خاللها يستطيع احلفاظ 

على وجوده.
وته��دف الثقاف��ة البيئية إىل تطوي��ر الوعي البيئ��ي وإيجاد 
املعرف��ة البيئي��ة األساس��ية بغية بلورة س��لوك بيئ��ي إيجابي 
ودائم، والذي يعترب هو ش��رط أساسي كي يستطيع كل شخص 

أن يؤدي دوره بشكل فّعال يف حماية البيئة.
إن رفع الوع��ي البيئي لدى األفراد واجملتمعات الكتس��اب 
امله��ارات واملعرف��ة يعت��رب هدف��ًا يس��عى إلي��ه املس��ؤولون 

عن ش��ؤون البيئ��ة يف دول جمل��س التعاون، حت��ى يتحمل كل 
إنس��ان املس��ؤولية الكاملة حلماية بيئته ومواردها الطبيعية، 
لذل��ك أصبح من الضروري تعزيز املفاهي��م البيئية يف املناهج 
املدرس��ية ويف كل املراحل العمرية لتعميق الوعي والثقافة 
عن��د الطالب لرتس��يخ األخ��الق والقي��م التي تدع��و إىل احرتام 
البيئ��ة وربطه��ا بالتنمية املس��تدامة، أي االس��تفادة من البيئة 
وثرواته��ا مع احملافظة عليها وترك ما يفي��د األجيال القادمة 

دون استنزافها. 

م��ن هن��ا ت��ربز أهمي��ة الرتبي��ة البيئي��ة بارتباطه��ا الوثيق مع 
الثقاف��ة البيئية والوع��ي البيئي ملواجهة األخط��ار التي تنتج 

يف األساس عن اإلنسان وممارساته اخلاطئة.

 كلمة د/ عبدالله الهاشماإلفتتاحية
األمني العام املساعد لشؤون اإلنسان والبيئة

املرشف العام عىل نرشة بيئتنا الخليجية 

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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الرتبية البيئية والثقافة البيئية..  عالقة متالزمة
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أخبار األمانة العامة
 اجتماع هيئة جائزة البيئة

   عق�د يف مدين�ة جدة االجتم�اع )27( لهيئة جائزة مجلس التع�اون ألفضل األعمال 
البيئي�ة خالل الفرتة  9���10 أغس�طس 2011م. وتم يف ه�ذا االجتماع إعداد األوزان 
الخاص�ة بجائزة التوعية البيئية، واألوزان الخاص�ة بجائزة اإلعالم البيئي، كما تم يف 
هذا االجتماع االطالع عىل املشاركات املقدمة من الدول األعضاء، واختيار الفائزين يف 
جائ�زة التوعية البيئية وجائزة اإلعالم البيئي وجائزة أفضل ش�خصية بيئية وجائزة 
أفضل مؤسس�ة صناعية تلتزم باالش�رتاطات والقوانني البيئي�ة. ونظراً ألن البحوث 
تحت�اج إىل محكم�ني متخصص�ني يف مج�ال القوان�ني والترشيعات البيئي�ة، فقد تم 
االتفاق عىل 3 محكمني متخصصني يف هذا املجال وترسل إليهم البحوث مع استمارات 
التقيي�م ليت�م التحكيم من قبلهم. وس�يتم رفع نتائج الفائزين يف األقس�ام املختلفة 
للجائ�زة العتمادها م�ن قبل معايل األمني العام ملجلس التع�اون الرئيس األعىل لهيئة 
الجائزة. وس�وف يق�ام حفل تكريم الفائزين بالجائزة يف حف�ل يتزامن مع االجتماع 
)15( للوزراء املس�ؤولني عن شؤون البيئة الذي س�يقام يف مدينة أبوظبي خالل عام 

2011م.  

عق�دت مجموع�ة العم�ل ب�دول مجلس التع�اون املكلف�ة بدراس�ة ومتابع�ة تطورات 
ومس�تجدات اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري�ة لتغري املناخ وبروتوك�ول كيوتو اجتماعها 
الراب�ع والثالث�ني يف مدينة جدة باململكة العربية الس�عودية خالل الفرتة 30-29 ش�وال 
1432ه�� املواف�ق  28-27 س�بتمرب 2011م بحض�ور أعضاء مجموع�ة العمل، إضافة 
إىل ممث�ل عن املكتب اإلقليمي لغرب آس�يا التابع لربنامج األم�م املتحدة، واألمانة العامة 

ملجلس التعاون.
وقد تم خالل االجتماع استعراض عدد من املوضوعات، أهمها : 

•مخرج�ات ونتائ�ج االجتماع�ات واملفاوضات للهيئ�ات الفرعية وفريق�ي التفاوض يف 
االتفاقي�ة اإلطارية وبروتوكول كيوتو التي عقدت يف  تايلند  خالل الفرتة  من 8-1 ابريل 
2011م،  وبون خالل الفرتة من  17-6 يونيو 2011م، واالستعداد للدورة السابعة عرشة 
ملؤتم�ر ال�دول األطراف يف االتفاقية اإلطارية والدورة الس�ابعة ملؤتم�ر الدول األطراف يف 

بروتوكول كيوتو.   
•مالحظ�ات ال�دول األعضاء عىل  املتطلبات األساس�ية إلع�داد اإلس�رتاتيجية اإلقليمية 

للتكيف مع تغري املناخ لدول املجلس.
• توصيات االجتماع الثاني لشبكة التغريات املناخية يف دول غرب آسيا.

• التط�ورات املتعلقة بإعداد  تقارير البالغات الوطنية  بش�أن تغري املناخ بدول املجلس، 
وتبادل خربات دول املجلس بش�أن تكوين واختصاصات الجهة الوطنية املعنية باعتماد 

مشاريع آلية التنمية النظيفة  )DNA(  واملشاريع  التي تم  تنفيذها يف هذا الشأن.

ابوظبي تستضيف االجتماع الخاص لفريق عمل االوزون

مجموعة العمل بدول مجلس التعاون املكلفة 
بدراسة تطورات ومستجدات اتفاقية األمم املتحدة
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3 � بن�اًء ع�ىل التنس�يق الذي تم ب�ني األمانة 
العام�ة ملجلس التعاون ل�دول الخليج العربية 
وب�ني برنامج األم�م املتحدة للبيئ�ة – املكتب 
اإلقليمي لغرب آس�يا، عق�د االجتماع الخاص 
لفري�ق عم�ل األوزون يف دول مجلس التعاون 
يف مدين�ة أب�و ظبي بدول�ة اإلم�ارات العربية 
املتح�دة بتاريخ 19 ش�وال 1432ه�� املوافق 
17 س�بتمرب2011م. وق�د ش�ارك يف االجتماع 
ممثل�ني عن جميع ال�دول األعضاء، باإلضافة 
إىل األمانة العامة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

– املكتب اإلقليمي لغرب آسيا. 
وقد ت�م أثناء االجتماع اس�تعراض مالحظات 
ال�دول األعض�اء عىل مس�ودة النظ�ام املوحد 
بش�أن املواد املستنفذة لطبقة األوزون يف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سبق 
لفريق العمل االتفاق عليها يف اجتماعه املنعقد 
يف مملك�ة البحري�ن خ�الل الف�رتة 5-6 يناير 
2011م، حي�ث ت�م االتفاق ع�ىل إدخال بعض 
املالحظات عىل املسودة النهائية وعرضها عىل 
االجتماع القادم للوزراء املسؤولني عن شئون 

البيئ�ة للموافق�ة عىل التعدي�الت التي أدخلت 
ع�ىل النظام تمهي�داً لرفع�ه إىل املجلس األعىل 

ملجلس التعاون العتماده. 
كما ت�م خالل االجتم�اع اس�تعراض أولويات 
دول مجل�س التع�اون فيم�ا يتعل�ق بتجميد 
 ،)HCFCs( الهيدروكلوروفلوروكربون  امل�واد 
والتحدي�ات الت�ي تواجه دول املجل�س للوفاء 
التخفي�ض  متطلب�ات  تج�اه  بااللتزام�ات 
التدريج�ي وص�والً إىل التخل�ص النهائي لهذه 

املواد بحلول 2030م.

امللتقى الشبابي
اس�تضافت اململكة العربية الس�عودية ممثلة يف الرئاسة العامة لألرصاد 
وحماي�ة البيئ�ة بالتعاون م�ع قطاع اإلنس�ان والبيئ�ة يف األمانة العامة 
ملجلس التع�اون امللتقى البيئي الخامس لش�باب دول مجلس التعاون يف 
مدين�ة أبها خالل الفرتة 1 �� 8 يونيو 2011م تحت ش�عار »االس�تهالك 
املس�تدام .. أنماط حياة« ويهدف امللتقى الذي يقام س�نوياً بشكل دوري 
يف الدول األعضاء إىل تدريب الش�باب وتنمي�ة مهاراتهم وصقل مواهبهم 
وتنمي�ة روح العم�ل الجماعي وخدم�ة املجتمع وتوطي�د أوارص األخوة 
والصداق�ة بني ش�باب دول املجلس. وش�اركت كل دولة بخمس�ة طالب 
من املرحل�ة الثانوية ومرشف واحد من كل دولة بناًء عىل معايري محددة 
ورشوط خاصة يتطلب توافرها يف املش�اركني. وتضم�ن برنامج امللتقى 

محارضات علمية وتوعوية وزيارات ميدانية ملعالم مدينة أبها.
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اإلمارات العربية املتحدة

ابن فهد: وضع سياسات للتكيف مع تأثيرات التغير املناخي في الوطن العربي
خالل حلقة العمل التشاورية حول التكيف مع تغير املناخ بدبي

أكدت على أهمية التقيد بالتشريعات التي تنظم أنشطة الصيد 

البيئة واملياه: األسماك القاعية في تناقص مستمر بسبب الصيد الجائر
تعزيزا لحجم املخزون السمكي يف الدولة، وحمايته 
من االس�تنزاف واس�تدامته لألجي�ال القادمة، فقد 
رك�زت وزارة البيئ�ة واملي�اه جهوده�ا ومبادراتها 
لحماي�ة هذه الثروة الوطني�ة باعتبارها أحد ركائز 

األمن الغذائي يف الدولة.
وتعمل الوزارة عىل تقديم الربامج اإلرش�ادية وعقد 
ورش العم�ل، التي يتم من خاللها التعريف بأهمية 
هذه الثروة والدعوة للمحافظة عليها واس�تدامتها، 
من خالل تطبيق الترشيعات من القوانني والقرارات 

املرتبطة. 
وق�د حرصت ال�وزارة خ�الل الفرتة الس�ابقة عىل 
التعريف بآلية تطبيق القرار الوزاري رقم 16 لسنة 
2010 بش�أن عدم صيد وبيع وتسويق 15 نوعاً من 
األس�ماك التي يق�ل طولها عن الحد املس�موح به، 
وذل�ك يف إطار خطة ال�وزارة لتأهي�ل ورفع كفاءة 
الك�وادر الوطني�ة بالدول�ة، وترس�يخا لتوجه�ات 
الحكومة االتحادية وتعزي�زا لرؤية اإلمارات 2021 
بتوف�ري محيط س�ليم وبيئة طبيعي�ة غنية ليتمتع 

الجميع برغد العيش.
وتؤك�د وزارة البيئ�ة واملي�اه ع�ىل أهمي�ة اعط�اء 
االس�ماك الصغرية فرص�ة للتكاث�ر ووضع البيض 
وعدم صيدها وذلك بالتقيد بقرار اطوال االس�ماك، 
بغ�رض  الصغ�رية،  االس�ماك  يمن�ع صي�د  ال�ذي 
املحافظ�ة ع�ىل الثروة الس�مكية الت�ي تعترب ثروة 
وطنية وتمثل مورداً غذائي�اً مهماً للمجتمع وجزءاً 

مهماً يف منظومة األمن الغذائي.
وتعم�ل الوزارة عىل إجراء الدراس�ات واملس�وحات 
لتقيي�م املخزون الس�مكي بالدول�ة، حيث أظهرت 
بس�بب  الس�مكي  املخ�زون  يف  تده�وراً  النتائ�ج 
املمارس�ات الخاطئة التي غزت هذه املهنة الس�يما 
يف مجال أنش�طة الصيد، والوس�ائل املتبعة يف صيد 
االس�ماك الت�ي تعم�ل ع�ىل تجري�ف البح�ر وعدم 
الس�ماح لالس�ماك بالتكاث�ر، وبن�اء ع�ىل نتائ�ج 

الدراس�ات وضعت الوزارة السياسات والترشيعات 
املناس�بة للحفاظ عىل املخزون والتي يتم إصدارها 
اس�تنادا إىل القان�ون االتح�ادي رق�م )23( لس�نة 
1999م بش�أن اس�تغالل وحماية وتنمي�ة الثروات 
املائية الحية، وذلك بهدف حماية املخزون السمكي، 
وتخفي�ف جهد الصيد ملا يمثله م�ن أهمية لألجيال 
الحالي�ة ولألجيال القادمة. كما ت�م إصدار قرارات 
تنظيمي�ة ملن�ع الصي�د يف الخريان والتش�جيع عىل 
إقام�ة املحميات الطبيعي�ة بهدف تنمي�ة مخزون 

الثروة السمكية.
وتش�ري دراس�ات وزارة البيئ�ة واملياه كذل�ك إىل أن 
األس�ماك القاعية والتي تعترب املخزون الحقيقي يف 
تناقص مستمر وأحد أهم األسباب يف ذلك هو الصيد 
الجائ�ر لصغاره�ا. لذل�ك تؤكد الوزارة ع�ىل أهمية 
إع�ادة األس�ماك الصغرية إىل البح�ر وهي حية فور 
وقوعها يف معدات الصيد، وعدم بيعها أو عرضها أو 

تداولها إذا كان طولها اقل من املسموح بصيده.
وق�د أص�درت ال�وزارة ن�رشات مص�ورة باألطوال 
الحقيق�ة لع�دد خمس�ة ع�رش نوعا من األس�ماك 
االقتصادية كالهامور والش�عري والكوفر والنيرس 
والصايف وغريها، وت�م توزيعها عىل كافة جمعيات 
الصيادين، والس�لطات املختصة بأس�واق الس�مك 
بالدولة، ودعت الصيادين بعدم صيد تلك األس�ماك 
لحماي�ة وتنمية املخزون الس�مكي كمورد ومصدر 

للغذاء ملختلف األجيال.

أك�د مع�ايل الدكتور راش�د أحمد ب�ن فهد وزي�ر البيئة 
واملي�اه عىل أهمي�ة تركيز االهتمام بقضي�ة تغري املناخ 
واملس�ائل املتعلق�ة بالتكي�ف مع تغريات�ه حالياً وخالل 
الس�نوات املقبلة، حي�ث إن الكثري م�ن األدلة والرباهني 
التي تراكمت يف الس�نوات املاضية ترسم صورة تدعو اىل 
القلق باملس�تقبل نتيجة اس�تمرار تفاقم ظاهرة التغري 
املناخ�ي، وإن كل تلك األدلة والرباهني  تش�ري بصورة ال 
ت�دع مجاالً للش�ك إىل أن التأثريات الس�لبية لتغري املناخ 
ستكون كبرية عىل كافة املناطق الجغرافية والقطاعات 

االقتصادية والنظم البيئية. 
ج�اء ذلك خالل كلم�ة معاليه التي ألقاه�ا بالنيابة عنه 
س�عادة الدكتور س�عد الدي�ن النمريي مستش�ار وزير 
البيئة واملياه خالل افتتاح حلقة العمل التشاورية حول 
التكي�ف مع تغري املناخ والتي عقدت بفندق جراند حياة 

بدبي بالتعاون مع البنك الدويل وجامعة الدول العربية.
وأش�ار معالي�ه يف الكلمة أن هذه الورش�ة تأتي يف إطار 
التع�اون املثمر مع جامعة الدول العربي�ة والبنك الدويل 
م�ن أجل وضع سياس�ات للتكي�ف مع تأث�ريات التغري 
املناخ�ي يف الوط�ن العربي، وذكر أن األدلة  تش�ري أيضاً 
إىل  أن  الدول العربية - بالرغم من مساهمتها املحدودة 
يف ظاه�رة تغري املناخ- س�تكون عرضة لتل�ك التغريات 
س�واًء ذات الصل�ة بارتف�اع درج�ة الح�رارة أو ارتفاع 
مس�توى س�طح البحر، باعتبارها مناطق تعاني أصالً 
من موجات الجفاف املتكررة وشح املياه، وستكون دول 
مجل�س التعاون ل�دول الخليج العربي�ة التي تعاني من 
ظروف مناخية قاس�ية، من بني املناط�ق األكثر قابلية 

للتأثر بتغري املناخ حتى يف حاالت االختالفات البس�يطة 
يف درجات الحرارة وكمي�ات األمطار عىل املدى الطويل، 
وسيكون لتلك التأثريات تداعيات اقتصادية واجتماعية 
عميقة، ال س�يما وأن معظم الس�كان والبني�ة التحتية 

واألنشطة االقتصادية تقع عىل الرشيط الساحيل.
ولف�ت معايل الوزير أنه إذا أخذن�ا دولة اإلمارات العربية 
املتح�دة عىل س�بيل املث�ال فق�د أك�دت الدراس�ة التي 
أجراها معهد س�توكهولم للبيئ�ة ونرشت يف عام 2010 
ح�ول التأث�ريات ووس�ائل التكي�ف م�ع تغ�ري املناخ يف 
دول�ة اإلمارات العربي�ة املتحدة بأن املناطق الس�احلية 
س�تتعرض للغمر باملاء بس�بب ارتفاع مس�توى سطح 
البح�ر، وأن خط الش�اطئ الحايل س�يزحف إىل  الداخل 

بصورة ملحوظة.
ولن تقف التأثريات املحتملة لتغري املناخ عند هذا الحد، بل 
ستكون كل  األنظمة البيئية عرضة لتلك التأثريات بما يف 
ذلك املوارد املائية، واألرايض الجافة، والتنوع البيولوجي، 
واملس�توطنات  الغذائ�ي،  واألم�ن  الزراع�ي،  واإلنت�اج 
البرشي�ة، والصحة العامة، والبني�ة التحتية، والتي قام 

البن�ك ال�دويل يف تقري�ره باس�تعراضها خالل الورش�ة 
بتغطية مفصلة لها ولغريه�ا من التأثريات االقتصادية 
واالجتماعي�ة، وض�م التقري�ر مجموع�ة واس�عة م�ن 
املقرتحات الالزمة لوضع خطط واسرتاتيجيات التكيف 
مع التغ�ريات املناخية ، ويناقش التقري�ر ثمان فصول 
رئيس�ية ه�ي تغري املناخ يح�دث اآلن وتأثر الس�كان يف 
البلدان العربية، ومس�تقبل الدراس�ات املناخية، واآلثار 
املتوقع�ة لتغ�ري املناخ عىل امل�وارد املائي�ة، وتغري املناخ 
يه�دد األم�ن الغذائي وس�بل كس�ب العي�ش يف املناطق 
الريفي�ة، وتأث�ري تغ�ري املناخ عىل س�بل كس�ب العيش 
واألحوال املعيش�ية يف املناطق الحرضي�ة، والتكيف مع 
تغ�ري املناخ بما يراعي احتياج�ات املرأة: ضمان تحقيق 
الفاعلية واالستدامة، إضافة إىل تحسني الصحة يف مناخ 

متغري، واتجاهات السياسات وإجراءات التكيف.
كم�ا أك�د معاليه أن دولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة ما 
زال�ت تؤكد عىل ال�دوام التزامها بالعم�ل بصورة فاعلة 
م�ع املجتمع ال�دويل للتخفيف من تغري املن�اخ والتكيف 
معه واتخذت العديد من الخطوات املهمة يف هذا الصدد، 
وتدع�و إىل  رضورة العم�ل عىل تحقيق أق�ى قدر من 
التضام�ن ال�دويل ملواجه�ة التغ�ري املناخي ال�ذي يمثل 
التحدي األب�رز لقدرتنا عىل تحقيق التنمية املس�تدامة، 

وترسيع وترية الجهود املبذولة يف هذا الصدد. 
ش�ارك يف الورش�ة ممثلني من مكتب مجل�س الوزراء، 
بلدي�ة دب�ي، بلدية الفج�رية، هيئ�ة البيئ�ة واملحميات 
الطبيعة يف الش�ارقة، ووزارة املالي�ة، وزارة الخارجية، 

هيئة البيئة أبوظبي، وجمارك الشارقة. 
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افتتحت س�عادة الدكتورة مريم حسن الش�نايص وكي�ل وزارة البيئة 
واملياه الن�دوة الوطنية حول اإلدارة املتكامل�ة للمحميات الطبيعية يف 
الدولة بفندق البس�تان روتانا بدبي. وأوضحت سعادتها خالل كلمتها 
االفتتاحية بأن الدولة ش�هدت وخالل الس�نوات القليلة املاضية إقامة 
مجموع�ة كبرية من املناط�ق املحمي�ة، الربية والبحري�ة، يف مختلف 
أنحاء الدولة، بلغ عددها 20 محمية طبيعية معلنة وتبلغ مس�احتها 
اإلجمالية التقديرية حوايل 5033 كيلومرتاً مربعاً، وبذلك فهي تش�كل 
ح�وايل %6.02 تقريب�اً م�ن مس�احة الدول�ة البالغة ح�وايل 83600 
كيلومرت مربع. وأش�ارت بأن عدد املناطق املحمية يف الدولة س�ريتفع 

إىل ثالثة أضعاف العدد املوجود حالياً بعد اإلعالن عنها.
وذكرت أن الندوة الوطنية تأتي يف إطار الربامج واألنشطة التي حددتها 
الوزارة من خالل مبادرة تحس�ني مس�توى حماي�ة املناطق اإلحيائية 
والهش�ة بيئي�اً يف الدول�ة، واهتم�ام دولة اإلم�ارات العربي�ة املتحدة 

اهتمام�اً كبرياً بإنش�اء املناطق املحمية كمدخل للمحافظة ع�ىل الحياة الفطرية والتنوع 
البيولوج�ي وتنميت�ه، خاصة بعد تغري النظرة م�ن االهتمام بحماية كل ن�وع من األنواع 
امله�ددة باالنقراض عىل حدة  إىل االهتم�ام باملحافظة عىل املوائ�ل واألنظمة اإليكولوجية 

والذي يعترب أحد السمات التي ميزت العمل البيئي يف الدولة خالل السنوات املاضية .
كم�ا أك�دت أن هذه الندوة تكتس�ب أهمي�ة خاصة يف ض�وء االهتمام املتزاي�د باملحميات 
الطبيعية يف دولة اإلمارات، وس�وف تتيح الفرصة للمش�اركني فيها لإلطالع واالس�تفادة 
م�ن التج�ارب والخ�ربات يف تطبي�ق مفاهي�م اإلدارة املتكامل�ة للمحمي�ات الطبيعي�ة. 
وأفادت الش�نايص أن وزارة البيئ�ة واملياه ح�ددت وضمن خطتها اإلس�رتاتيجية لألعوام 
2011 – 2013 املتعلق�ة بالتنوع البيولوجي والتي تس�عى من خاللها لتعزيز األمن البيئي 

كهدف إسرتاتيجي وتحسني مؤرش األداء البيئي.
وأضافت س�عادتها أن الوزارة تس�عى لتعزيز الجانب الترشيع�ي يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة من خالل إعطاء موضوع التنوع البيولوجي واملحميات الطبيعية مزيداً من االهتمام 
للواقع البيئي والذي يش�مل بالرضورة تعديالت تقوم بها الوزارة يف القانون االتحادي رقم 

)24( لسنة 1999، الخاص باستغالل وحماية وتنمية الثروات املائية الحية.
يذك�ر أنه يوجد يف دولة اإلم�ارات أكثر من 44 نوعا من الثدي�ات األرضية ، 3 أنواع مهددة 
باالنق�راض، 5 أنواع معرض لخطر االنقراض ، 29 ذات أهمية قليلة ، ونوع واحد ال يتوفر 
معلوم�ات كافي�ة عنه، ويوجد ع�دد 441 نوعا من الطي�ور يف الدولة منه�م 47 نوعا من 
الج�وارح حي�ث يوجد نوعان من املهدد باالنقراض ، و 5 أن�واع معرضة لخطر االنقراض، 
38 نوع�ا ذات أهمية قليل�ة ، كما يوجد عدد 54 نوعا من الزواح�ف مكونة من 12 عائلة، 
يوجد عدد 2 فقط من السالحف البحرية معرض لالنقراض ونوع واحد من الثعابني مهدد 
باالنق�راض، ويوج�د يف اإلمارات نوعان فقط من الربمائي�ات ) يف محمية وادي الوريعة ( 

هما الضفدع العربي وضفدع ظفار.
ويبل�غ ع�دد الحيوان�ات امله�ددة باالنق�راض يف الدولة 70 نوع�ا )وأهمها النم�ر العربي، 

الفهد، الوش�ق العربي، امله�ا العربي، الطهر العربي، غ�زال الرمال، الوعل 
النوبي، قط الغوردون، ق�ط ابيض الذيل، الذئب العربي، ومن أهم الطيور 
الحب�ارى، والصقر الحر، كما تم اكتش�اف نوع�ني جديدين من الحرشات 
يف محمية الوريع�ة بالفجرية وهما )خنفس�اء مائية( تنضوي تحت رتبة 
الحرشات غمدي�ة األجنحة، ونوع من الزنابري يعرف باس�م النمل املخميل 
وينض�وي تحت رتبة األجنحة ويبلغ طوله خمس�ة ملليمرتات، وأكثر من 
20 نوع�ا من الطي�ور اإلماراتية مدرجة عىل قائمة االتح�اد الدويل لألنواع 

املهددة باالنقراض منها )الصقر الحر، الحبارى، صقر الجراد(.
الجدي�ر بالذكر ب�أن الصحراء تغطي أكثر من %80 من إجمايل مس�احة 
الدول�ة أي ما يع�ادل ثالثة أرباع مس�احة الدول�ة، ومن أش�هر النباتات 
وأكثره�ا كثافة وازدهارا الغاف، الس�در، الس�مر، واألرط. ومن النباتات 
الن�ادرة املوج�ودة يف الدول�ة زه�رة األوركي�د، ش�جرية القصد وتس�مى 
محليا العث�وت ويوج�د منها 120 ش�جرية فقط تنب�ت يف الوديان وتزيد 
كثاف�ة انتش�ار النباتات الربية يف املناطق الش�مالية م�ن الدولة وتمثل ما نس�بته 70% 
م�ن مجموع األن�واع النباتات الربية املنت�رشة يف الدولة، وحوايل %60 م�ن هذه النباتات 
املوج�ودة يف الدولة حولية، تنبت وتزهر وتكمل دورة حياتها يف فرتة قصرية بعد س�قوط 
األمط�ار، ويوجد يف الدولة ما يقارب 200 غابة صحراوي�ة ترتكز يف )مدينة زايد ، غياثي 
، الوثب�ة( ومن هذه الغابات )الوضيحي- وادي الغ�زالن -الحيما والحلوة - وادي الدهس 
الباب�ا- بدع زايد - جبل الضنه- اوبوفريضة، غابة صفران بدع هزاع الخريجة الش�هرية 
-ابوارنب- غياثي -ابوطوق ، غابات يوالدبس�ا، غابات بوالقدر (، كما يوجد يف الدولة 10 

واحات رئيسية.
ويوج�د 640 نوع�ا نباتي�ا موزع�ة يف 78 عائلة و 416 جنس�ا ، يوجد حوايل ثل�ث نباتات 
اإلمارات ) 15 نوعا ( يف ثالثة عائالت، وتمثل غالبية نباتات اإلمارات نباتات عشبية )452 
نوع�ا تمثل %71 م�ن إجمايل النباتات ( ويوجد 159 نوعا ش�جرييا ويوجد فقط 25 نوعا 

شجريا )تمثل الشجريات واألشجار %25 و %4 عىل الرتتيب من إجمايل فلورا اإلمارات(.
ويتم حماية أنواع النباتات املهددة باالنقراض أو املعرضة للخطر بنفس القدر من االهتمام 
كأش�جار الغاف، وتم إنش�اء العديد من الغابات االصطناعية وإضفاء الحماية عىل العديد 
م�ن املناطق الربية به�دف املحافظة عىل التنوع النباتي، و اإلمارات حققت س�جالً حافالً 
يف ه�ذا املجال نتيجة لوض�ع وتنفيذ مجموعة من برامج الحماي�ة الرائدة والناجحة، مثل 
برامج حماية املها العربي والحبارى والصقور التي حققت نجاحات مهمة، ليس فقط يف 
مجال حمايتها من االنقراض وإنما إكثارها يف األرس وإطالقها يف مواطنها الطبيعية داخل 

وخارج الدولة، وكذلك برامج حماية النمر العربي.
وأش�ادت س�عادة وكيل وزارة البيئة واملياه بجهود املؤسس�ات والهيئات البيئية يف الدولة 
ودورها يف هذا املجال، وأشارت إىل أنه تتوفر لدى بعض السلطات املختصة برامج متكاملة 
لحماي�ة األنواع املهددة باالنق�راض. ومن برامج الحماية املتميزة حماي�ة املها العربي، و 

حماية الصقور والحبارى وأبقار البحر والسالحف البحرية والنمر العربي.

الشناصي: اإلمارات لديها اهتمام كبير بإنشاء املناطق املحمية 
كمدخل للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتنميته

خالل افتتاحها الندوة الوطنية حول اإلدارة املتكاملة للمحميات الطبيعية في الدولة 

تبدأ الحملة في نوفمبر الجاري 

البيئة واملياه تكافح الدوباس في نصف مليون نخلة
نظم�ت وزارة البيئ�ة واملياه حملة ملكافح�ة حرشة دوباس 
النخي�ل عىل  م�ا يقارب نص�ف مليون نخل�ة يف مناطق من 
ام�ارات الدول�ة . وتبدأ الحملة خالل ش�هر نوفم�رب القادم 
وتس�تمر حتى نهاية ديس�مرب 2011. حيث وضعت الوزارة 
اس�رتاتيجية عامة ملكافحة اآلفات الزراعي�ة، وذلك  الرامية 
لتحقيق أهدافها االس�رتاتيجية لرفع معدالت األمن الحيوي، 

وتحقيق األمن الغذائي.
وقد تم تش�كيل 18 فريق عمل لتنفيذ برامج الحملة، يتكون 
كل فري�ق م�ن 4 مختصني ينف�ذون أعم�ال الحملة يف فرتة 

تستمر من 8 إىل 9 ساعات يوميا.
وال�وزارة تتبع يف عملي�ة مكافحة الح�رشة املعايري العاملية 
املوىص بها يف الصحة والسالمة، والتخلص اآلمن من العبوات 
الخاصة باملبيدات ومالبس العاملني املستخدمة خالل تنفيذ 

الحملة. 
وتعمل الوزارة عىل مكافحة اآلفة من خالل الرش باملبيدات، 
واستخدام أسلوب املكافحة املتكاملة لهذه اآلفة والتي تشمل 
تهيئة بيئة غري مالئمة ال تس�مح للحرشة بالتكاثر وذلك عن 
طري�ق ع�دة وس�ائل أهمها إزال�ة وتخفيف أع�داد الخوص 

واألوراق والسماح ألشعة الشمس بالتخلل بني أوراق أشجار 
النخيل وتهيئة الظروف التي تساعد عىل قتل البيض يف طوره 
الكامن، وس�يتم البدء يف عمليات املكافحة تزامناً مع فقس 
البيض وبدء خروج الحوريات قبل زيادة اإلفرازات العس�لية 

املتكونة بواسطة انطالق الحرشات الكاملة والريقات.
ونس�بة إصابات النخي�ل بالحرشة ترتف�ع يف مواقع مزارع 

النخيل القريب�ة من األماكن املرتفعة والت�ي غالباً ما تكون 
فيه�ا زراعات متداخل�ة وغري منتظمة ومتزاحمة بأش�جار 
النخيل حيث تزيد بداخلها معدالت نسب الرطوبة ويقل فيها 

تخلل واخرتاق أشعة الشمس.
وقد ت�ّم رصد جيل�ني تقوم ح�رشة الدوب�اس بإكمالهما يف 
ظ�روف دولة اإلم�ارات العربية وهما “جي�ل ربيعي” وجيل 
خريفي” وتصل فرتة كل جيل حوايل ثالثة أش�هر حيث تضع 
االنثى خاللها 143 بيضة يف املتوس�ط ، ويبدأ الجيل الربيعي 
يف ش�هر مارس و ابريل بينما ينت�رش الجيل الخريفي خالل 

شهر اكتوبر و نوفمرب و ديسمرب. 
وحول نس�بة اإلصابة فقد أفادت الوزارة بأن نسبة اإلصابة 
يف عام 2010 قبل املكافحة كانت %90 وانخفضت النس�بة 
إىل %25 بع�د تنفيذ عمليات املكافح�ة. ويف هذا العام 2011 
بلغت نسبة اإلصابة بالحرشة %60 ومن املتوقع أن تنخفض 
إىل %10 بع�د تنفيذ الحملة. ويتم التوقف عن تنفيذ برنامج 
ال�رش باملبي�دات يف ح�ال اش�تدت الرياح ويف ح�ال ارتفعت 
درج�ة الحرارة إىل أكثر عن 30 درجة مئوية وذلك نظرا لقلة 

فعالية الرش يف هذه الظروف.

مريم الشنايص
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بتوجيهات وإرشاف مبارش من س�مو الشيخ عبدالله بن 
حمد آل خليفة املمثل الشخيص لجاللة امللك رئيس الهيئة 
العامة لحماي�ة الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،  
أنه�ت الهيئة العامة بالتعاون مع وزارة ش�ئون البلديات 
والتخطي�ط العمران�ي إعداد وبل�ورة الخط�ة التنفيذية 
ملرئيات ح�وار التواف�ق الوطن�ي ذات العالق�ات بالهيئة 

ورفعها إىل ديوان صاحب السمو امللكي رئيس الوزراء.
وقد ق�ام فريق العمل بالهيئة بإع�داد الخطة ووضع كل 
الخطوات التنفيذية الالزمة لتفعيل تنفيذ مرئيات الحوار 
ذات العالق�ة بالبيئة س�واء ع�ىل صعيد اإلج�راءات التي 
تتطلب إصدار ترشيعات جديدة أو تعديالت ترشيعية،  أو 

عىل صعيد اإلجراءات التنفيذية املطلوبة.
وق�د اعتمدت الخط�ة التنفيذي�ة ملرئيات ح�وار التوافق 
الوطن�ي الخاصة بالبيئ�ة عىل رؤية اس�رتاتيجية الهيئة 

العامة املس�تقبلية التي تتماىش مع رؤية اململكة االقتصادية 2030. وتؤكد 

الهيئة أن العمل البيئ�ي وحماية البيئة يف اململكة بحاجة 
إىل تضافر الجهود واملسئولية املشرتكة من الجميع تجاه 
ه�ذه البيئة واملحافظة عىل املوارد الحية فيها. كما يعتمد 
ع�ىل الرشاك�ة الحقيقية ب�ني جميع املؤسس�ات العامة 
والخاصة واألهلية تجاه العمل وتفعيل إجراءات الحماية 

الرضورية لهذه البيئة.
من جهة أخرى بادرت الهيئة العامة بالتواصل والتنسيق 
مع بعض الوزارات واملؤسس�ات املعنية بش�كل مبارش يف 
تنفيذ املرئيات املش�رتكة مع الهيئ�ة لالتفاق عىل اآلليات 

واإلجراءات الالزمة للتنفيذ.
وأعرب�ت الهيئ�ة عن ش�كرها لكل م�ن س�اهم يف تنفيذ 
توجيه�ات القي�ادة السياس�ية يف مملك�ة البحري�ن من 
مؤسس�ات رس�مية وجهات معنية بتنفيذ هذه املرئيات 
ع�ىل أرض الواقع،  وس�يتم الب�دء باتخ�اذ كل الخطوات 

لتفعيل هذه اإلجراءات التنفيذية ليتلمسها املواطن البحريني.

مملكة البحرين

06

بتوجيهات املمثل الشخصي لجاللة امللك

" البيئة " ترفع الخطة التنفيذية ملرئيات الحوار

رأس سند على رأس أولويات املحميات الطبيعية الجديدة
خالل مشاركته في اجتماع دولي عن اإلنسان ومحيطه الحيوي .. الزياني :

• الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة

كش�ف مدي�ر ع�ام اإلدارة العامة 
للبيئ�ة والحياة الفطري�ة الدكتور 
ع�ادل الزيان�ي أن الهيئ�ة تعكف 
حالياً وبالتعاون مع وزارة ش�ئون 
العمران�ي  والتخطي�ط  البلدي�ات 
عىل إعداد م�رشوع طموح يهدف 
إىل حماي�ة بيئ�ة الق�رم يف منطقة 
رأس س�ند الت�ي تحظ�ى بأولوية 
عالي�ة من قبل الهيئ�ة،  منوهاً إىل 
أنه سيتم الكشف عن تفاصيل هذا 
امل�رشوع الرائ�د ف�ور االنتهاء من 

التصاميم الهندسية.
التوجيه�ات  إىل  الزيان�ي  وأش�ار 
العامة  الهيئ�ة  الس�امية لرئي�س 
س�مو الش�يخ عبدالله بن حمد آل 
خليف�ة واملتعلق�ة بتعزي�ز تدابري 
الحماي�ة يف محمية خلي�ج توبيل،  
واس�تغالل ه�ذه املحمي�ة بصورة 
مس�تدامة من خ�الل إقامة رصح 
حضاري يتألف من معالم تعليمية 
وترفيهية توظ�ف لخدمة املجتمع 
املحيل،  مضيفاً إىل أن الهيئة تعمل 
عىل تنفيذ هذه التوجيهات من أجل 
إص�الح الوض�ع يف الخليج وإعادة 
تأهي�ل ما يمك�ن تأهيل�ه ليصبح 
أكثر عطاًء وبيئة منتجه وجميلة.

وف�د  ت�رأس  ق�د  الزيان�ي  وكان 
 23 ال�دورة  اجتم�اع  إىل  اململك�ة 
للمجل�س الدويل لتنس�يق برنامج 

اإلنس�ان واملحي�ط الحي�وي الذي 
اختتم يف مدينة دريس�دن بأملانيا،  
بدع�وة ال�دول األعض�اء إىل إجراء 
خط�ة  ض�وء  يف  ش�امل  تقوي�م 
مدري�د لفاعلية محمي�ات املحيط 
الحيوي الخاضعة لس�يادتها. كما 
أقر االجتماع تس�جيل 18 محمية 
محيط حيوي جدي�دة،  مما يرفع 
الع�دد اإلجم�ايل ملحمي�ات املحيط 
الحيوي املس�جلة من قبل برنامج 
اإلنس�ان واملحيط الحي�وي التابع 
ملنظم�ة اليونس�كو إىل قرابة 580 

محمية تنتمي إىل 114 دولة.
كما أق�ر االجتماع قائم�ة من 14 
متقدم�اً م�ن الباحث�ني الش�باب،  
واختي�ار بحوثه�م للدع�م لجائزة 
العلماء الش�باب لهذا العام للقيام 
بتنفي�ذ البحوث املختارة واملوجهة 
إىل دراس�ة الجوان�ب البيئي�ة م�ن 
عالق�ة  ل�ه  م�ا  خاص�ة  الحي�اة 
بمحميات املحي�ط الحيوي،  حيث 
تبلغ قيم�ة هذه الجائ�زة التي بدأ 
العم�ل بها منذ ع�ام 1998م نحو 
5000 دوالر أمريك�ي.  كم�ا أعلن 
يف االجتم�اع ع�ن فوز ن�زار هاني 
م�ن الجمهوري�ة اللبنانية بجائزة 
امل�رشوع  ع�ىل  باتي�ي  ميش�يل 
الخ�اص بمحمي�ة أرز الش�وف يف 

لبنان.
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إنشاء » األرياف الصناعية السمكية« نهاية العام  بكلفة 4 ماليين دينار
365 بانوشًا وقاربًا يبدؤون صيد الروبيان.. القصير:

اجتمع الدكتور عادل الزيان�ي مدير عام اإلدارة العامة لحماية البيئة والحياة 
الفطرية بس�عادة الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة حيث اطلع الوزير عىل 
آخ�ر ترتيبات واس�تعدادات اإلدارة لتنظي�م معرض البحري�ن األول للتقنيات 
الخرضاء الذي يقام برعاية املمثل الشخيص لجاللة امللك املفدى ورئيس الهيئة 
العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية س�مو الشيخ عبدالله 

بن حمد آل خليفة.
وخالل املقابلة أشاد الوزير بأهمية ودور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية 
والبيئة والحياة الفطرية والجهود التي تتواىل بذلها عىل صعيد تنظيم مثل هذه 
املع�ارض والفعاليات،  مؤكداً عىل دعم ال�وزارة ورعايتها ملثل هذه الفعاليات 
ال س�يما أنها تستهدف اس�تخدام التقنيات الحديثة يف حماية البيئة للحيلولة 
دون تفاقم هذه املش�كلة البيئية ولكي تخطو املؤسس�ات الصناعية خطوات 
سباقة يف عالم االستثمارات النظيفة بيئياً التي تعترب من أولويات واهتمامات 

حكومة البحرين.

أكد مدير إدارة الثروة الس�مكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة 
الفطرية جاس�م القص�ري أن نس�بة املخالفات خ�الل مزاولة مهنة صي�د الروبيان يف 
املناط�ق املحظ�ورة انخفض�ت مقارنة بالس�نوات املاضي�ة،  مرجعاً ذل�ك إىل األوضاع 
األمني�ة واملناطق التي ال يس�تطيع البحارة الوصول إليها ما س�اعد يف تقليص نس�بة 

التجاوزات.
يأت�ي ذل�ك فيما أعلن�ت اإلدارة العامة لحماية الث�روة البحرية الس�ماح بمزاولة صيد 

الروبي�ان اعتب�اراً م�ن 
فجر ي�وم الجمعة ) 15 
يوليو 2011 ( يف جميع 
املناط�ق املس�موح بها 
ضم�ن املي�اه اإلقليمية 

ململكة البحرين.
من جهته ق�ال القصري 
يف ترصي�ح إن " حج�م 
املعروض م�ن الروبيان 
يف أول أي�ام رفع الحظر 
ال يمك�ن تقديره. إال أنه 
م�ن املمك�ن الق�ول إن 
أعىل  الكميات س�تكون 
نس�بة النخفاض معدل 

التج�اوزات واملخالف�ات 
األمر الذي سيكون عامالً إيجابياً يف توافر الروبيان بكثرة.

وبخص�وص م�ا إذا كانت لدى الهيئة خط�ة إلنعاش إنتاج البحرين م�ن الروبيان ذكر 
القص�ري أن العنرص األس�اس يف املحافظة عىل تواف�ر كميات من الروبي�ان هو التزام 
البح�ارة بأوق�ات فرتة الحظر واملناط�ق املمنوعة يف فرتة التكاثر وهو ما سيس�اعد يف 
حماي�ة الروبي�ان،  إال أن الهيئة ال توجد لديها أية خطة من ه�ذا القبيل،  وكان للهيئة 

دور يف وضع مواصفات شباك الصيد.

"وزارة التجارة " تعلن دعمها ملعرض 
التقنيات الخضراء

" الثروة السمكية " : تراجع املخالفات 
املتعلقة بصيد الروبيان

كش�ف املدي�ر الع�ام لحماي�ة الثروة 
البحرية جاس�م القصري عن ترس�ية 
مرشوع " األرياف الصناعية السمكية 
" والتي تتكون من أجس�ام إسمنتية 
إلقام�ة املجمع�ات الس�مكية. وق�ال 
القص�ري أنه س�يتم الب�دء يف املرشوع 
نهاي�ة الع�ام الجاري وذل�ك بكلفة 4 

ماليني دينار عىل عدة مناطق.
وأوض�ح أن املرحل�ة األوىل للم�رشوع 
رشق  ش�مال  منطق�ة  يف  س�تقام 

املناط�ق  أكث�ر  البحري�ن باعتباره�ا 
مالءم�ة إىل هذا النوع والتي تعترب من 
املناطق الصحراوية تحت املاء،  وتأتي 
عملي�ة إنزال الفش�وت الصناعية من 
أجل إع�ادة إحيائها لتك�ون الكائنات 
الحي�ة عليه�ا،  وس�يتم تنفيذها عىل 

مساحة 4 كيلو مرتات.
وب�ني أنه بع�د عملية إنزال الفش�وت 
االصطناعي�ة س�تكون هن�اك عملية 
متابعة لنمو األحي�اء البحرية،  وهي 

إح�دى متطلب�ات إنش�اء املجمع�ات 
تح�ت  س�تخضع  والت�ي  الس�مكية 
الرقابة ملدة س�نة،  ويف حالة نجاحها 
األخ�رى  للمراح�ل  طرحه�ا  س�يتم 
من امل�رشوع،  وه�و إنش�اء األرياف 

الصناعية يف املناطق األخرى.
وأشار إىل فكرة الفشوت االصطناعية 
جاءت من أجل تعويض البيئة البحرية 
وخاص�ة األماك�ن التي ت�م تدمريها. 
والت�ي ج�اءت الخط�وة م�ن خ�الل 

إنشاء مس�تعمرات بحرية يف املناطق 
الصحراوية إلعادة إحيائها وإنعاشها 

بدل البيئة البحرية التي دمرت.
وذكر أن إنش�اء املجمعات الس�مكية 
" األري�اف الصناعي�ة " تتك�ون م�ن 
أجس�ام معينة تك�ون عىل ن�وع من 
بيوت�ات وحضائن األس�ماك الصغرية 
الت�ي  امل�ادة  به�ا  توض�ع  والكب�رية 
تس�تخدم يف اإلس�منت وتتكون عليها 

األعشاب والطحالب البحرية.
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اململكة العربية السعودية

كش�ف األم�ري بن�در بن س�عود 
ب�ن محمد األم�ني الع�ام للهيئة 
الفطري�ة  للحي�اة  الس�عودية 
بالس�عودية، ع�ن توج�ه الهيئة 
إىل إحكام وتأم�ني حدود محمية 
بمحافظ�ة  العري�ق‹‹  ›‹نف�ود 
ال�رشوع  أج�ل  م�ن  النبهاني�ة 
يف إع�ادة توط�ني بع�ض أن�واع 
الحي�اة الفطرية النادرة واملهددة 
والت�ي  باالنق�راض م�ن جدي�د 
يج�ري إكثاره�ا يف مراكز أبحاث 
الهيئ�ة، الفتاً النظ�ر إىل أنه ال بد 
من االس�تغالل األمثل للمحميات 
وتسليمها لألجيال القادمة وهي 

يف حال طيبة.
للهيئ�ة  الع�ام  األم�ني  وق�ال 
الفطري�ة  للحي�اة  الس�عودية 

خالل افتتاح فعالي�ات الربنامج 
بأهمي�ة  ›بالتعري�ف  التوع�وي 
الحف�اظ ع�ىل الحي�اة الفطرية 

يف  والتعلي�م  الرتبي�ة  لط�الب 
أهمي�ة  النبهاني�ة  محافظ�ة 
املحافظة عىل الحياة الفطرية يف 

املحافظة وأن الدولة لم تأل جهداً 
يف نرش التوعية عرب كل الوسائل ، 
فالب�د أن نكون فاعلني متعاونني 
عىل الرب والتقوى ملا فيه مصلحة 

الوطن‹‹.
وأش�ار إىل أن االهتم�ام بالبيئ�ة 
يأت�ي كموضوع يحظ�ى بعناية 
عاملية ورعاية محلية توليه الدولة 
جانباً كبرياً من االهتمام لضمان 
اس�تمرارية ق�درة الطبيع�ة عىل 
مؤازرة التنمية البرشية وكتفاعل 
املقوم�ات  ه�ذه  م�ع  إيجاب�ي 
الطبيعية ، مؤكداً أهمية الرشاكة 
املس�تدامة ب�ني الرتبي�ة والهيئة 
والجه�ات الحكومي�ة األخرى يف 
الدولة يف نرش الوعي لدى الطالب 

يف املدارس.

تأمين محمية »نفود العريق« إلعادة توطين الحياة الفطرية

اختت�م االجتم�اع اإلقليمي ح�ول إدارة مصاي�د األس�ماك يف دول البحر 
األحم�ر وخليج ع�دن، الذي نظمت�ه الهيئ�ة اإلقليمي�ة للمحافظة عىل 
بيئ�ة البحر األحم�ر وخليج عدن بمقرها بمدينة ج�دة باململكة العربية 
الس�عودية بدعم من منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )فاو(، عىل 

مدار ثالثة أيام.
 وتمخض االجتماع عن اتفاق عىل تنفيذ خطة عمل إقليمية وفق برنامج 
زمن�ي محدد، واتفاق عىل إعداد مذكرة تفاه�م إقليمية لرتتيب التعاون 
والتنس�يق يف إدارة مصائد األس�ماك يف االقليم، وأسست مجموعة عمل 
فنية إقليمية ملتابعة وتنفيذ خطة العمل اإلقليمية، عىل أن يتم استكمال 
اإلطار القانوني والتنفيذي والبدء يف تطبيق أنش�طة التنس�يق والتعاون 

اإلقليمي يف إدارة املصايد بنهاية العام املقبل 2012.
وكان االجتم�اع ق�د ضم وف�ودا رفيعة املس�توى من الجه�ات الوطنية 

املعنية بإدارة املصايد الس�مكية يف الدول األعضاء بالهيئة، والتي تشمل 
بجان�ب اململكة العربية الس�عودية كال من األردن وجيبوتي والس�ودان 
وم�رص والصومال واليمن، باالضافة إىل خرباء من منظمة األمم املتحدة 
لألغذية والزراعة )فاو( والهيئة اإلقليمية التي نظمت االجتماع يف مقرها 

الرئيي بمدينة جدة.
وَع�رب أمني الع�ام الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أب�و غرارة عن ارتياحه 
لنتائج االجتماع، باعتبار أن مذكرة التفاهم اإلقليمية وأنشطة مجموعة 
الفريق اإلقليمي س�وف تتيح تفعيل العمل املش�رتك بني إدارات املصايد 
يف مج�االت البح�وث وتب�ادل اإلحصائيات الس�مكية، وتنس�يق خطط 
االدارة واإلجراءات املتخذة لحماية الثروة الس�مكية وترش�يد استغاللها 
مما يس�اهم يف تحقيق اس�تدامة امل�وارد البحرية يف اإلقلي�م والحد من 

استنزافها.

اجتماع مصايد األسماك يقر تأسيس مذكرة 
تفاهم  ومجموعة عمل للتنسيق بين دول اإلقليم
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السعودية: تعاملنا مع 58 حادثًا بيئيًا خالل ستة أشهر عام 2011

تقدير "أممي" لبرنامج التنمية النظيفة في السعودية

لألرص�اد  العام�ة  الرئاس�ة  أعلن�ت 
البيئ�ة باململك�ة العربي�ة  وحماي�ة 
الس�عودية يف تقرير حدي�ث لها أنها 
تعاملت خالل الس�تة أشهر املاضية 
من ع�ل م�ع 58  بالغا بيئي�ا بأنواع 

متعددة من التلوث.
حي�ث تنوعت البالغات م�ن امللوثات 
الناتج�ة ع�ن الكس�ارات، ال�رصف 
الصح�ي، التل�وث النفط�ي، املرادم، 
الح�رق  إىل  الكيميائ�ي،  التل�وث 
املكشوف. وقد استحوذت الكسارات 

عىل نسبة كبرية من عدد البالغات.
وأم�ا يخ�ص التل�وث الكيمائي فقد 
بلغ عدد البالغات الناتجة عن التلوث 
النفط�ي يف البح�ر األحم�ر خمس�ة 
بالغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد 
الشكاوى والبالغات املتعلقة بالتلوث 
أربعة ش�ملت ثالث�ة للنفطي وواحد 

من مواد كيميائية.
كم�ا أن معظم البالغات والش�كاوى 
تنجم عن املمارسات الخاطئة وكذلك 
وج�ود التج�اوزات البيئية فضال عن 
مخالف�ات املقايي�س البيئي�ة، ومن 
مس�ببات التلوث النفط�ي الحوادث 
أو  الس�فن  جن�وح  م�ن  الناجم�ة 
تصادمه�ا أو ترسيب أثن�اء التفريغ 
، واش�ار التقري�ر إىل أن ع�دم اإلبالغ 

عن الح�وادث والترسيب�ات النفطية 
والكيماوي�ة واملواد الض�ارة األخرى 
يؤثر وبش�كل كبري عىل تفعيل مهام 
دور الجه�ات املعني�ة بتنفيذ الخطة 
الوطنية ملكافحة تلوث البيئة البحرية 
بالزي�ت وامل�واد الض�ارة األخ�رى يف 
الح�االت الطارئ�ة، والتي ق�د تؤدي 
إىل إغالق بعض املنش�آت الحساس�ة 
واالس�رتاتيجية مثل محطات تحلية 
املي�اه والكهرباء واملوان�ئ، إىل جانب 
األرضار البيئية واالقتصادية  البالغة 

عىل الدولة.
وأش�ار التقري�ر أن جمي�ع الجهات 
الحكومية املس�ئولة عن املرشوعات 
اململك�ة  يف  بالبيئ�ة  العالق�ة  ذات 
العربي�ة الس�عودية ملتزم�ة بوضع 
خط�ط الط�وارئ الالزم�ة لحماي�ة 
البيئة م�ن مخاطر التلوث التي تنتج 
عن الحاالت الطارئة التي قد تحدثها 
املرشوع�ات التابعة له�ا أثناء القيام 
الوطنية  الخطة  بأنش�طتها، وتعترب 
ملكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت 
وامل�واد الض�ارة األخ�رى يف الحاالت 
الطارئ�ة ملزمة للجه�ات الحكومية 
والخاصة بالتنس�يق والتعاون للحد 
من التل�وث ولجعل البيئ�ة أكثر أمناً 

وسالمة.

األرصاد وحماية البيئة في تقريرها النصف سنوي عن حوادث البيئة

ف�ازت اللجن�ة الوطني�ة آللي�ة التنمي�ة 
النظيف�ة يف اململكة العربية الس�عودية يف 
املس�ابقة العاملية التفاقي�ة األمم املتحدة 
اإلطاري�ة للتغ�ري املناخ�ي، حي�ث نال�ت 
جائزة أفضل هيئ�ة قدمت برنامجاً لنرش 
ثقافة آلية التنمية النظيفة، والتي تهدف 
إىل عرض أفضل حاالت التواصل للتعريف 
بمش�اريعها، ودوره�ا يف الرتوي�ج له�ذه 
املشاريع التي تهدف إىل الحد من انبعاثات 
االحتب�اس  لظاه�رة  املس�ببة  الغ�ازات 
الح�راري والتخفي�ف م�ن آث�ار التغ�ري 
املناخ�ي، وذل�ك يف حف�ل أقي�م يف مدينة 
)ديرب�ان( يف جنوب إفريقي�ا عىل هامش 
اجتم�اع مؤتم�ر األطراف الس�ابع عرش 
التفاقي�ة األم�م املتحدة اإلطاري�ة للتغري 
املناخ�ي، الذي أقيم خ�الل الفرتة من 28 

ترشي�ن الثاني )نوفم�رب( املايض واختتم 
أعماله التاسع من ديسمرب 2011.

ق�د أطلق�ت اتفاقي�ة األمم املتح�دة هذه 
املسابقة السنوية، بإرشاف لجنة تحكيم 
مش�كلة من خ�رباء دوليني، وبمنافس�ة 
العديد من املشاركني من الهيئات الوطنية 
املعنية، لتس�ليط الضوء ع�ىل العمل الذي 
قامت به هذه الهيئات الوطنية من تعزيز 

آللية التنمية النظيفة يف بلدانها.
م�ن جهت�ه، أك�د األم�ري عب�د العزيز بن 
س�لمان ب�ن عب�د العزي�ز مس�اعد وزير 
البرتول والثروة املعدنية لشؤون البرتول، 
رئي�س اللجن�ة الوطني�ة آللي�ة التنمي�ة 
النظيف�ة  التنمي�ة  آلي�ة  "إن  النظيف�ة: 
تش�جع عىل التع�اون بني اقتص�اد الدول 
الناش�ئة، والنامي�ة،  املتقدم�ة، وال�دول 

وذلك يف سعي الدول املتقدمة إىل تخفيض 
كميات انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة 
االحتب�اس الح�راري، ويف نف�س الوق�ت 
مساعدة الدول النامية عىل تحقيق أهداف 
التنمية املستدامة واملس�اهمة يف تحقيق 
أه�داف اتفاقية األم�م املتح�دة اإلطارية 

بشأن تغري املناخ".
وأض�اف "يف إط�ار آلية التنمي�ة النظيفة 
يمكن للمستثمرين يف مشاريعها الحصول 
عىل شهادات خفض االنبعاثات التي تبني 
الكمي�ة الفعلية التي ت�م خفضها، والتي 
يمك�ن اس�تخدامها كدلي�ل ع�ىل امتثال 
الحكومات التفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
بش�أن التغري املناخي، واالستفادة املادية 
من تلك الش�هادات عرب تداولها يف س�وق 

سندات الكربون العاملي".
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سلطنة عمان

وزير البيئة والشؤون املناخية يزور منطقة شمال الباطنة لالطالع على العمل البيئي 

وفد مؤسسة كوريا للبيئة يطلع على التجارب البيئية بالسلطنة  

أصدر معايل محمد بن سالم بن سعيد التوبي وزير البيئة والشؤون املناخية 
، قرار وزارياً رقم )44/2011( قىض بإنش�اء "دائرة الحماية من اإلشعاع" 
تتبع املديرية العامة للشؤون البيئية التابعة للوزارة، ونص القرار عىل تقوم 
ه�ذه الدائرة بإعداد وتحديث وتنفيذ اللوائح الخاصة بالحماية من اإلش�عاع 
س�واء اإلش�عاع املؤين أو غري املؤين، وإعداد وتنفيذ إس�رتاتيجية السلطنة 
للحماي�ة من اإلش�عاع، وتش�غيل محط�ات اإلن�ذار املبكر لرصد اإلش�عاع، 
وأخ�ذ القياس�ات الخاصة بمس�تويات اإلش�عاع يف مختلف أوس�اط البيئة 
العماني�ة، والتعاون والتنس�يق عىل مختلف املس�تويات املحلي�ة واإلقليمية 
والدولية لتبادل املعلومات املتعلقة بالتعامل مع املواد املش�عة يف التطبيقات 
الس�لمية لها، وتقديم املش�ورة الفنية للجهات املتعاملة مع املواد املش�عة، 
وإص�دار املخالفات ومحارض الضبط بموجد اللوائح والقوانني املعتمدة لدى 
الوزارة، ومنح الرتاخيص والتفتيش عىل الجهات املتعاملة مع املواد املش�عة 

بالسلطنة.
ونص القرار يف مادته الثانية أن يتبع هذه الدائرة ثالثة أقسام رئيسية،وهي 
قس�م الرصد اإلشعاعي الذي يعنى بتش�غيل وصيانة محطات اإلنذار املبكر 

لرصد اإلش�عاع، والقيام بدراس�ة ومس�وحات الرصد اإلش�عاعي، وتسجيل 
وحف�ظ قياس�ات الرصد اإلش�عاعي، ومراجعة وتقس�يم أعم�ال محطات 
اإلنذار املبكر لرصد اإلشعاع، وإعداد التقارير الخاصة بها. وقسم الرتاخيص 
الذي يقوم بتس�جيل الجهات املتعاملة مع املواد املشعة بالسلطنة، ودراسة 
وتقيي�م الجهات املتعاملة مع املواد املش�عة، وإدخال بيانات تراخيص املواد 
املش�عة يف قاعدة بيانات ال�وزارة، ومراجعة الرتاخي�ص منتهية الصالحية، 
متابعة الجهات بشأن عمليات إعادة تصدير املواد املشعة منتهية الصالحية 
أو التي ال يوجد لها أي إس�تخدام يف السلطنة، و إصدار املخالفات ومحارض 
الضبط بموج�ب اللوائح والقوانني املعتمدة لدى الوزارة. أما القس�م الثالث 
فهو قس�م الرقابة والتفتيش ويق�وم بمهام التفتيش عىل الجهات املتعاملة 
مع املواد املش�عة سواء باالسترياد والنقل أو االستخدام والتخزين، و متابعة 
تطبيق الجهات للوائح والقرارات واشرتاطات تراخيص املواد املشعة، و أخذ 
قياسات اإلشعاع يف مواقع عمل الجهات املتعاملة مع املواد املشعة، و تقديم 
املشورة الفنية للجهات يف مواقع العمل، وإصدار املخالفات ومحارض الضبط 

بموجب اللوائح والقوانني املعتمدة لدى الوزارة، وإعداد تقارير التفتيش.

      ق�ام وف�د م�ن مؤسس�ة كوريا 
للبيئة بزيارة عمل رسمية للسلطنة 
بنتظيم من وزارة البيئة والش�ؤون 
املناخي�ة التق�وا خاللها بع�دد من 
املس�ؤولني يف الجه�ات الحكومي�ة 
والخاص�ة بالس�لطنة لالطالع عىل 
تج�ارب الس�لطنة يف مج�ال إدارة 
البيئ�ة ومواردها  وحماية وص�ون 
الطبيعية وجهودها يف مجال حماية 
الغالف الجوي وإدارة مياه الرصف 
. وكذل�ك ملناقش�ة ع�دد  الصح�ي 
م�ن املواضيع الهام�ة إدارة وطرق 
معالج�ة مي�اه ال�رصف الصحي يف 
مس�قط وصحار ، ونظ�ام مراقبة 
نس�ب التلوث الصحي يف الس�لطنة 
، ونظ�ام وح�دات معالج�ة مي�اه 
ال�رصف الصحي يف املناطق الريفية 

، ونظ�ام مراقبة االنبعاثات الغازية 
من املناطق الصناعية يف السلطنة . 
     وق�د التق�ى الوفد باملس�ئولني يف 
وزارة البيئة والش�ؤون املناخية ويف 
مقدمته�م نجي�ب بن ع�يل الرواس 
مستشار الوزير للش�ؤون البيئية ، 
وتم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون 

املش�رتك ب�ني البلدي�ن الصديق�ني 
وس�بل تعزيزهما ، كما تم التباحث 
يف عدد من القضاي�ا البيئية الهامة 
واه�م الحل�ول املناس�بة له�ا م�ع 
اس�تعراض تجارب السلطنة يف هذا 
املج�ال ، وإمكانية تب�ادل الخربات 
بني الدولتني يف مجاالت البيئة . كما 

قام الوف�د باالجتماع أيضا مع عدد 
املس�ئولني يف دائرة الرصف الصحي 
ب�وزارة البلدي�ات اإلقليمية وموارد 
املؤسس�ة  يف  واملس�ئولني   ، املي�اه 
يف  الصناعي�ة  للمناط�ق  العام�ة 
إىل   ، الصناعي�ة  الرس�يل  منطق�ة 
االلتق�اء باملختصني برشكة  جانب 
مجيس للخدمات الصناعية ورشكة 

حيا للمياه . 
   يذك�ر بأن مؤسس�ة كوريا للبيئة 
هي مؤسس�ة حكومية تعمل تحت 
إرشاف وزارة البيئة الكورية وتقوم 
مراقب�ة  ش�بكات  وإدارة  بإنش�اء 
التلوث وتحلي�ل البيانات والتفتيش 
ع�ىل مص�ادر التل�وث وتعم�ل عىل 
وش�بكات  الرص�د  أجه�زة  توف�ري 

املراقبة وربطها الكرتونيا . 

ق�ام مع�ايل محمد بن س�الم بن س�عيد التوب�ي وزير 
البيئة والش�ؤون املناخية بزيارة عم�ل إىل إدارة البيئة 
والش�ؤون املناخي�ة بمنطقة ش�مال الباطنة ووحدة 
بيئة صحار التي ت�رشف عليها الوزارة وميناء صحار 
الصناعي ومنطقة صحار الصناعية  لالطالع عىل سري 

العمل البيئي باملنطقة  . 
  وق�د أطل�ع معالي�ه ع�ىل س�ري العم�ل ، وناقش مع 
املختصني آليات وس�بل تطوير العمل بما يكفل صحة 
املواطن واملقيم . واس�تمع إىل رشح وايف من املختصني 
ع�ن االنجازات التي تم تحقيقها يف الس�نوات املاضية 
فيما يخص إدارة املخلفات وتحقيق السالمة الصناعية 
واآلليات التي تنتهجه�ا وحدة بيئة صحار يف ترصيف 
مخلفات املياه ، كما ناقش معاليه مدى التأثري البيئي 

للتنمية الصناعية باملنطقة والحلول املناسبة لها .  
وق�د أعط�ى معالي�ه التوجيه�ات ب�رضورة تكثي�ف 

الجه�ود للنهوض بالعمل البيئي إىل أفضل املس�تويات 
خاص�ة وان منطق�ة ش�مال الباطن�ة أصبح�ت م�ن 
الوجه�ات االقتصادية والتجارية والس�ياحية الهامة 
األم�ر الذي يتطلب تضافر كاف�ة الجهود واإلمكانيات 
لتوافر الخدمات الالزمة  ، كما وجه إىل رضورة تسهيل 

وتبسيط اإلجراءات بما ال يخل بتطبيق النظم واللوائح 
التي وضعتها ال�وزارة لتنظيم العم�ل البيئي وحماية 
مفردات البيئة وصون الطبيعة ويكفل تحقيق التنمية 

املستدامة يف مختلف املجاالت . 
وأك�د معايل وزير البيئة والش�ؤون املناخية  من خالل 
لق�اءه ع�ىل أن حماية البيئ�ة واملحافظ�ة عىل صحة 
اإلنس�ان من جميع امللوثات وتحقي�ق أركان  التنمية 
املستدامة  تعد هدفا من أهداف اإلسرتاتيجية الوطنية 

لحماية البيئة العمانية . 
الجدي�ر بالذك�ر أن وزارة البيئ�ة والش�ؤون املناخية  
تس�عى إىل تحقي�ق ه�ذه اإلس�رتاتيجية بالتعاون مع 
جهات االختصاص من خالل عدد من املداخل واآلليات 
أهمها  التخطيط البيئي الس�ليم للموائمة بني التنمية 
والبيئة وصوال إىل تنمية مستدامة للمجتمع يف مختلف 

مجاالته.  

إنشاء دائرة الحماية من اإلشعاع بوزارة البيئة 
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وزارة البيئة تنظم دورة حول مكافحة االتجار غير املشروع بالحياة الفطرية في السلطنة
سعيًا لرفع مستوى الوعي البيئي بالحياة الفطرية

وزارة البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا إدارة طوارئ وطرق التعامل مع الحوادث 
نفذت وزارة البيئة والشؤون املناخية برنامجا تدريبيا 
يف مج�ال إدارة الطوارئ وط�رق التعامل مع الحوادث 
لع�دد من موظفي ديوان عام الوزارة وموظفي إدارات 
البيئة والش�ؤون املناخية التابعة للوزارة باملحافظات 

واملناطق .
وتم خالل الربنامج مناقش�ة عدد م�ن املحاور الهامة 
الت�ي تنمي الق�درات الوطني�ة يف كيفي�ة التعامل مع 
الحوادث يف حاالتها الطارئة منها التعرف عىل مفاهيم 
إدارة الط�وارئ ، وإدارة التحقي�ق يف ح�وادث العمل ، 
واإلدارة الفعال�ة يف املواقف الطارئ�ة ، كما تم التطرق 
إىل تعريف الحدث والحادث ، والخطة العلمية والعملية 
إلدارة األزم�ات واإلخالء يف حاالت الط�وارئ ، وأهداف 

التحقيق يف حوادث العمل ، وخطوات التحقيق ، وطرق 
التعامل مع حوادث الحريق . 

كما تم مناقش�ة طرق التعامل م�ع الحوادث الناجمة 
عن الكهرباء ، والحوادث الناجمة عن اس�تخدام املواد 
الكيميائي�ة ، والح�وادث امليكانيكي�ة يف بيئ�ة العمل ، 
وح�وادث املنش�آت الصناعي�ة ، والح�وادث املنزلية ، 
والحوادث الناتجة يف املنش�آت التعليمي�ة ، والحوادث 
املروري�ة ، والح�وادث الناتج�ة عن عمال�ة األطفال ، 

وأهمية اإلسعافات األولية وطرقها الصحيحة . 
ويأت�ي تنفي�ذ ه�ذا الربنامج به�دف تدري�ب الكوادر 
الوظيفي�ة يف ال�وزارة مهني�ا بكيفي�ة إع�داد خط�ط 
الطوارئ والتخطيط املس�بق له�ا ، وتعريفهم بمبادئ 

التقييم األس�ايس للمخاطر ، وكيفية إجراء التنس�يق 
مع الجه�ات الرس�مية املعنية بالط�وارئ ، وتوضيح 
أهم أس�باب وقوع الحوادث التي تنتج عنها اإلصابات 
، وأهمي�ة تطبي�ق مب�ادئ اإلدارة يف ح�االت الطوارئ 
. كما يه�دف الربنامج إىل توضيح العوامل الس�لوكية 
يف ح�االت الطوارئ ووصف النظ�م القانونية واملعايري 
له�ا ، ووص�ف مب�ادئ االتص�االت الفعال�ة يف حاالت 
وق�وع الكوارث ، وفهم أساس�يات إدارة طوارئ املواد 
الخط�رة ، وأهمية تحديد مخ�ارج الطوارئ ، ومعدات 
اإلطف�اء الالزمة ، ومعرفة إج�راءات اإلخالء ، وكيفية 
إجراء تمارين اإلطفاء ، وكيفية إجراءات اإلس�عافات 

األولية . 

نظمت وزارة البيئة والشؤون املناخية دورة التدريبية حول 
مكافحة االتجار غري املرشوع بالحياة الفطرية، بالتعاون 
م�ع الصن�دوق ال�دويل للرفق بالحي�وان، وبمش�اركة 60 
مش�اركاً من مختلف الجهات الحكومية بالسلطنة، وهي 
وزارة البيئة والش�ؤون املناخي�ة ،ووزارة الزراعة والثروة 
الس�مكية، ووزارة التج�ارة والصناع�ة، واملديرية العامة 
ملكتب حف�ظ البيئ�ة بديوان الب�الط الس�لطاني، واإلدارة 

العامة للجمارك برشطة عمان السلطانية .
وت�م خالل ال�دورة مناقش�ة عدد م�ن املح�اور الهامة يف 
مج�ال الحفاظ ع�ىل الحي�اة الفطرية ومكافح�ة االتجار 
غري املرشوع بها أهمها التعري�ف بالصندوق الدويل للرفق 
بالحي�وان وأهدافه ومج�االت عمله، والتعري�ف باتفاقية 
التج�ارة الدولية بالحيوان�ات والنبات�ات الفطرية املهددة 
باالنقراض )سايتس(، وآلية عملها وسلطتها وتصاريحها، 
ومعرف�ة امله�ارات الالزمة ملكافحة االتج�ار غري املرشوع 
بالحي�اة الفطري�ة، وأه�م الط�رق العلمي�ة للحفاظ عىل 
الحياة الفطرية والعمل عىل تنميتها. كما ستشمل الدورة 
عىل مناقش�ة إجراءات اتفاقية الس�ايتس حول النباتات، 
ورشح ع�ن األنواع املدرج�ة يف االتفاقية التي تبيح تداولها 
يف املنطق�ة، وه�ي حيوان�ات القطط والرئيس�ات والفيلة 
ووحيد القرن وظبي التبت، ورشح عن األنواع املختلفة من 
الج�وارح وخصوصا الصق�ور، وأن�واع الزواحف واألحياء 

البحري�ة، وأس�ماك الحفش وإج�راءات تج�ارة الكافيار، 
وتتضمن الدورة أيضا تدريب املش�اركني عىل كيفية كشف 
تهري�ب األحي�اء الفطرية بني ال�دول، وكيفي�ة التأكد من 

التصاريح وطرق كشف االحتيال والتزوير للتصاريح. 
تهدف الدورة إىل تقديم صورة شاملة عن اتفاقية التجارة 
الدولية بالحيوانات والنباتات الفطرية املهددة باالنقراض، 
وتقديم الس�لطات املحلية املس�ئولة عن تطبي�ق اتفاقية 
س�ايتس للمش�اركني ورشح دورهم يف تطبيق االتفاقية، 
وتعريف املش�اركني بأكث�ر األنواع الربي�ة تعرضا للتجارة 
واملش�مولة باالتفاقي�ة ورشح أه�م معوقاته�ا باملنطقة، 
وتعريف املش�اركني بالترشيعات املحلية وإجراءات إصدار 

الشهادات والجهات املسئولة عنها، وتزويدهم بمعلومات 
عن اإلجراءات املتبعة يف املعابر الحدودية للتأكد من صحة 

شهادات سايتس ومنع االتجار غري املرشوع.
   وتأتي هذه الدورة يف إطار التزام الس�لطنة ببنود اتفاقية  
االتج�ار ال�دويل بالحيوان�ات والنبات�ات الفطري�ة املهددة 
باالنق�راض ) CITES ( والت�ي انضم�ت إليه�ا الس�لطنة 
بموجب املرس�وم الس�لطاني رقم )117/2007(  الصادر 
بتاري�خ 19 نوفم�رب 2007م ، حي�ث يأتي ه�ذا االنضمام 
ضم�ن اهتمامات الس�لطنة بالحي�اة الفطري�ة والعناية 
بمفرداته�ا وص�ون موارده�ا الطبيعي�ة وتوف�ري البيئات 
املناس�بة لنمو وتكاثر مختلف األحياء الفطرية التي تزخر 
به�ا البيئة العمانية ، وكذلك حرصا من الس�لطنة بأهمية 
التنس�يق والتعاون ال�دويل يف مجال املحافظ�ة عىل األنواع 
الفطري�ة امله�ددة باالنقراض .  كم�ا أن االنضمام إىل هذه 
االتفاقي�ة سيس�اعد الس�لطنة يف التحك�م والتعام�ل مع 
األنواع التي يتم استجالبها إىل السلطنة . حيث أنه بموجب 
بن�ود هذه االتفاقية ال يج�وز تصدير أو إع�ادة تصدير أو 
استرياد حيوانات حية أو ميته  أو نباتات أو أجزاء منها أو 
مشتقاتها إال بترصيح سايتس من وزارة البيئة والشؤون 
املناخي�ة )دائ�رة التن�وع األحيائ�ي( التي تق�وم بإصدار 

الرخص والشهادات الرضورية الخاصة بهذه الشأن .

      نف�ذت وزارة البيئ�ة والش�ؤون املناخي�ة دورة التدريبية 
ملراقب�ي الحي�اة الفطرية ملنطقتي ش�مال وجن�وب الباطنة 
وذل�ك بمنى إدارة البيئة والش�ؤون املناخي�ة بمنطقة جنوب 

الباطنة . 
  وتم خالل الدورة مناقش�ة برنامج الدوريات املش�رتكة بني 
وحدات حماي�ة الحياة الفطرية يف مختل�ف مناطق وواليات 
الس�لطنة ، وأهداف هذا الربنامج ، ومحاوره ، وطرق تنفيذه 
بم�ا يكفل الحفاظ عىل التنوع األحيائ�ي يف البيئة العمانية . 
كما تم التطرق إىل أهم الصعوبات التي تواجه مراقبي الحياة 

الفطري�ة واهم الحلول املقرتحة للتغلب عليها . ويف نهاية الدورة تم عملية تقييم 
للدورة ومعرفة سلبياتها وايجابياته ووضع الحلول املناسبة لتطويرها لتعميمها 
عىل مختلف مناطق وواليات السلطنة . وأوصت الدورة إىل رضورة زيادة دوريات 
حماي�ة الحي�اة الفطرية يف الس�لطنة وتكثيفها وذلك س�عيا من ال�وزارة لصون 
الطبيعة العمانية وحماية الحياة الفطرية و إنمائها بهدف الحفاظ عىل مفرداتها 
والعمل عىل تنميتها باس�تمرار وملكافحة ومنع الصيد الجائر للحيوانات الربية يف 

السلطنة . 
 ويه�دف برنام�ج الدوري�ات املش�رتكة بني وح�دات حماية 
الحي�اة الفطرية الحف�اظ عىل الحياة الفطرية يف الس�لطنة 
ومنع انقراضها والعم�ل عىل تنميتها ، كما يهدف إىل  ضبط 
عملي�ات القنص والصي�د غري املرشوعة وعملي�ات التهريب 
خ�ارج الحدود ومن�ع التج�اوزات والتعديات الت�ي تتعرض 
له�ا وذلك من خالل تطبيق القوان�ني والترشيعات التي توفر 
اإلطار القانوني لحماية املفردات الفطرية وعدم التعدي عىل 
موائلها الطبيعية ، كما يهدف أيضا إىل حفز املراقبني البيئيني 
وإعادة تأهيلهم وتنش�يطهم بما يتناس�ب مع املعطي�ات التكنولوجية الحديثة ، 
والعم�ل ع�ىل  االرتقاء بمس�تواه�م يف أداء مه��ام عملهم  من اج�ل الوصول إىل 
الرسع�ة والدق�ة يف اإلنجاز ، إضاف�ة إىل تدريبهم عىل  القي��ام بواجبه��م عل�ى 
أكمل وج��ه ورفع معنوياتهم وصقل معارفهم وقدراته�م لبذل املزيد من الجهد 
والعط�اء يف مجال حماية الحياة الفطرية وصون مفرداتها ومقوماتها الطبيعية 

التي تزخر بها السلطنة. 
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دولة قطر

تطبيق الدليل اإلرشادي إلدارة النفايات
ب�دأت وزارة البيئة م�ع الصحة 
بتطبيق الدليل اإلرش�ادي إلدارة 
الصحي�ة ويهدف هذا  النفايات 
الدلي�ل إىل وضع أس�لوب تحكم 
ومراقبة مناسبة لعمليات إنتاج 
وف�رز وتحزين ونق�ل ومعالجة 
نفايات الرعاية الصحية الخطرة 

والتخلص منها بطرق آمنه 
وأك�د مص�در مس�ئول ب�وزارة 
البيئ�ة أن�ه ت�م الب�دء يف إل�زام 
والصناعي�ة  الطبي�ة  الجه�ات 
بتطبيق الدليل اإلرش�ادي إلدارة 
نفايات الرعاية الصحية كما أن 
الدليل يقوم بدور إرش�ادي ملدة 
ثالثة شهور وستتحول تعليماته 
إخط�ارات  إىل  واش�رتاطاته 
قانونية بعد ه�ذه الفرتة ليكون 
الزامياً لجميع املنش�ات الطبية 

والصناعية يف البالد .
الدلي�ل اإلرش�ادي بمثابة  ويعد 
الالئحة التنفيذي�ة لتطبيق قرار 
لع�ام   )8( رق�م  البيئ�ة  وزارة 
2006م بش�أن تنظي�م عمليات 
إدارة النفايات الرعاية الصحية.

كم�ا يعت�رب الدلي�ل ثم�رة عمل 
البيئ�ة  وزارة  ب�ني  مش�رتك 
وجه�ات عدي�دة منه�ا الرعاية 
العىل للصحة  الصحية باملجلس 
ومؤسس�ة حمد الطبي�ة وقطر 

للبرتول .

ويأتي الدلي�ل من ضمن مرحلة 
تويف الوعي واملعرفة واإلجراءات 
مخلف�ات  لت�داول   املعتم�دة 

الرعاية الصحية .
وق�د بذل�ت وزارة البيئ�ة به�ذا 
العدي�د من اإلج�راءات  الص�دد 

والخط�ط لتنفيذ ه�ذا املرشوع 
وتركز الخطة عىل فرص الوعي 
أوالً ومن ثم خلق املعرفة بطرق 
ت�داول ه�ذه النفاي�ات وص�والً 
اىل الف�رض القانون�ي واإلجراء 

الرقابي .

الحقلية  الدراس�ة  ضمن 
وزارة  به�ا  تق�وم  الت�ي 
رص�د  ح�ول  البيئ�ة 
اس�ماك القرش يف البيئة 
البحري�ة فق�د ت�م رصد 
100 سمكة قرش  حوايل 
متجهة يف منطقة واحدة 
األحج�ام  مختل�ف  ويف  
واألعمار وش�كلت نسبة 

الذكور 80% .
وق�ال امل�رشف ع�ىل هذه 

الدراس�ة الخبري محمد الجيدة م�ن الصعب وجود ه�ذه الكمية يف منطقة 
متجمع�ة بهذا العدد يف مختلف أنحاء العالم , مما يش�ري أن دولة قطر تعد 
الدول�ة الثانية يف العالم بعد املكس�يك من حيث حجم وعدد تجمع أس�ماك 
القرش)الحوت( وهذا يدل عىل معدل النمو يف البيئة البحرية لهذه األسماك 
يف تزايد نتيجة عدم صيد مثل هذه األس�ماك ويبدو أن املنطقة التي تعيش 
فيه�ا تدل كذلك عىل س�المة البيئة فيها ومن خالل هذه االكتش�افات قام 

فريق العمل املرشف عىل الدراسة برتكيب أجهزة عىل أثنني من الذكور.
كما لوحظ كميات كبرية من بيض األسماك حيث تم أخذ عينات من البيض 
للفحص عليها بمختربات البيئة للتعرف عىل البصمة الجينية والفصيلية .

وكم�ا هو معروف س�ابقاً ب�أن وزارة البيئ�ة وقع�ت يف 26 ابريل 2011م 
م�ع قناة الجزي�رة الوثائقية مذكرة تفاهم إلنتاج فيلم وثائقي عن س�مك 

القرش.

قامت وزارة البيئة بحملة تفتيش�ية ع�ىل املنطقة الصناعية ووجهت 609 
إنذارا ومخالفة للرشكات املخالفة لرشوط السالمة و للترشيعات والقوانني 

البيئية . 
وهدفت الحملة اىل تحديث شامل 
للبيانات واملعلومات البيئية داخل 
املنطقة الصناعية وزيادة الوعي 

البيئي للمنشات الصناعية . 
برئاس�ة  الحمل�ة  وتأت�ي ه�ذه 
الس�يد/ عبدالله نارص النعيمي 
البيئي�ة   الحماي�ة  إدارة  مدي�ر 
وتحت إرشاف املهندس / حسني 
الكبي�ي رئيس قس�م التفتيش 
تش�كيل  ت�م  حي�ث  الصناع�ي 
خم�س ف�رق عم�ل تتك�ون من 
أخصائي�ني وخ�رباء بيئي�ني من 
إدارات القطاع البيئي وهي فرق 
التفتيش الصناعي واإلش�عاعي 
والكيميائ�ي وتفتي�ش النفايات 
فري�ق  إىل  باإلضاف�ة  الخط�رة 

الرصد البيئي .
وأك�د الكبيي أن الرشكات الت�ي لن تتعاون مع الوزارة يف تعديل أوضاعها 
س�يتم تطبيق القوانني البيئية بحقها والتي تصل إىل حد سحب الرتاخيص 

املسموحة لها.
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أصدرت وزارة البيئة قرار يحظر الرعي يف جميع 
مناطق الدولة وذلك ملدة عامني حفاظاً عىل البيئة 
الطبيعية والنباتية ويأتي هذا الحظر مس�اهمة 
منها يف إثراء الحياة الربية عامة والروض خاصة 

بالدولة.
 وقد أهاب�ت وزارة البيئة بجمي�ع أصحاب اإلبل 
التعاون معها وتقدير دواعي وأس�باب هذا املنع 
وس�وف يتم اتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية 

حيال كل من يخالف هذا القرار .

نظم�ت وزارة البيئ�ة ورش�ة عم�ل خاصة 
ملناقش�ة إس�رتاتيجيتها العام�ة يف مجاالت 
التوعي�ة والحفاظ عىل البيئة واملش�اركة يف 
رص�د ومتابعة املش�اريع املختلف�ة تحقيقاً 
ملب�دأ التنمي�ة بالتزام�ن م�ع رؤية ال�وزارة 
الرامي�ة إىل اإلس�هام بفعالية ح�ول تحقيق 

األهداف البيئية لحماية البيئة القطرية. 
كذل�ك ت�واءم رؤية ال�وزارة م�ع رؤية قطر 
الوطني�ة 2030م م�ن بينها ركي�زة البيئة . 
كما أنهت الوزارة حالياً إىل أعداد إسرتاتيجية 
أولي�ة  لتنفي�ذ مش�اريع وطني�ة  وخط�ط 
والتعري�ف بأهدافها الس�بعة الت�ي حددتها 
وذل�ك يف إط�ار رؤي�ة دول�ة قط�ر الوطنية 

2030م.
وقد حارض الدكتور/ راش�د الكواري الوكيل 
املس�اعد لش�ؤون البيئي�ة  يف ورش�ة العمل 
الخاصة حول إس�رتاتيجية ال�وزارة متناوالً 
أهمي�ة الورش�ة ورضورة أن يك�ون ل�كل 
إدارة م�ن إدارات ال�وزارة فك�رة كاملة عن 
اختصاصاتها وواجباتها فضالً من الوقوف 
ع�ىل ما تم انج�ازه يف الس�ابق واملتوقع من 

انجازات ومخرجات خالل املرحلة القادمة .
هذا وقد تم اعتماد سبعة أهداف إسرتاتيجية 
لإلدارات املختلفة بالوزارة مش�رياً إىل أهمية 
التعريف باملشاريع التي تم تنفيذها لتحقيق 
كل ه�دف م�ن أه�داف اإلس�رتاتيجية م�ن 
أنش�طة ومخرجات وفرتات زمنية وميزانية 
التنفي�ذ وامل�وارد البرشي�ة الت�ي تحتاجه�ا 
ال�وزارة لتنفي�ذ إس�رتاتيجيتها للف�رتة من 
2012 إىل 2016 , وتش�مل  ه�ذه األه�داف 
تحقيق التوازن الكفيل بالحفاظ عىل البيئة 
للم�وارد  األمث�ل  واالس�تغالل  وحمايته�ا , 
الطبيعي�ة مم�ا يضم�ن تنميته�ا, ضم�ان 
الجودة والسالمة والصحة البيئية , االرتقاء 
بالكفاءة املؤسس�ية وج�وده األداء, تطوير 
السياس�ات والترشيع�ات لحماي�ة البيئي�ة 
, تعزي�ز الوع�ي والثقاف�ة البيئي�ة , ودع�م 
وتفعيل التعاون الوطني واإلقليمي والدويل. 
وقد ش�ارك يف الورش�ة الوكالء املس�اعدين 
األقس�ام  ورؤس�اء  اإلدارات  وم�دراء 
واملوظف�ون  والخ�رباء  واملستش�ارون 

املختصون بالوزارة .

13

جامعة قطر تطلق برنامجيين

ماجستير العلوم البيئية ودراسات الخليج
اعتبارا م�ن الفصل الدرايس حري�ف 2011م من 
س�بتمرب  أطلق�ت جامع�ة قط�ر خ�الل الفصل 
الدرايس خريف 2011 سبتمرب برنامج ماجستري 
العلوم البيئية وماجس�تري دراسات الخليج حيث 
تب�دأ الدراس�ة يف الربنامجني اعتب�ارا من الفصل 
الدرايس خري�ف 2011م ويه�دف الربنامجني إىل 
إع�داد كوادر قطرية مؤهل�ة وذات خربة وكفاءة 
علمي�ة له�ا القدرة ع�ىل التواص�ل والتفاعل مع 
العال�م املحيط وقضاياه املتنوعة   بش�كل علمي 
ودقي�ق ومتوازن ويلب�ي برنامج العل�وم البيئية 
احتياج�ات س�وق العم�ل املحلي�ة يف دولة قطر 
خاص�ة أن التنمية املس�تدامة واالهتمام بالبيئة 
ورعايتها تعد م�ن ركائز الرؤية الوطنية 2030 . 
والربنامج يتألف من 24 س�اعة وحس�ب الخطة 
تستغرق الدراسة مدة عامني أو 4 فصول دراسية 

إذا كانت الدراسة بنظام الدوام الكامل. ويتضمن 
الربنامج مرشوعاً بحثي�ًا يتعلق بالبيئة القطرية 
كما أن هناك ثالثة تخصصات يس�تطيع الطالب 
الرتكي�ز ع�يل أي منها وه�ي : الصح�ة البيئية , 

حماية البيئة، التنمية املستدامة .
أما برنامج ماجستري دراس�ات الخليج برنامج 
بيئ�ي  ال يرك�ز عىل تقدي�م املعرفة م�ن جانب 
مح�دد يف العل�وم  , ودائم�اً يرب�ط ب�ني العل�وم 
االجتماعية واإلنس�انية وهو برنامج ماجستري 
ملدة س�نتني , وعدد الساعات املكتسبة للربنامج 
36 ساعة ومن بني املقررات التي سيتم دراستها 
يف  ,السياس�ة  املع�ارص  التاري�خ  الربنام�ج  يف 
الخليج, الدول واملجتمع, الجغرافيا السياس�ية, 
الطاقة والعالم , أمن الخليج, حقوق اإلنس�ان , 
باإلضافة إىل مقررات  دراس�ية إعالمية وثقافية 

وأدبية . 
ويع�د ه�ذا الربنام�ج األول من نوع�ه يف املنطقة 
وسيساهم يف إضافة العديد من األبحاث املتعلقة 

بمنطقة الخليج إىل املكتبات العامة.

حظر الرعي
في البيئة البرية

دراسة حول أهداف إستراتيجية الوزارة

بيئتنا الخليجية | العدد )13( | يوليو  - سبتمبر 2011



دولة الكويت

أعل�ن مدي�ر ادارة البيئ�ة الصناعية رئيس 
فرق التفتيش يف الهيئة العامة للبيئة محمد 
العنزي عن حجز البالد أخريا مقعد عضوية 
له�ا يف لجنة اس�تعراض امل�واد الكيميائية 
التابع�ة التفاقي�ة نوتردام الخاص�ة باملواد 
الكيميائي�ة، الفت�ا إىل اعتم�اد ح�وايل 150 
دولة ترش�يح الكويت لت�ويل العضوية التي 
س�تمنحها مهمة تمثيل دول آسيا واملحيط 
الهادي كاملة يف االتفاقية، التي تعد لجنتها 
املطب�خ الرئي�ي للق�رارات بجمي�ع املواد 
منعه�ا  أو  تداوله�ا  وق�رارات  الكيميائي�ة 

عامليا.  
وقال العنزي إن حجز املقعد للكويت تم بعد 
تنسيق قام به وفد البالد املشارك يف اجتماع 
اتفاقي�ة نوتردام الذي عق�د يف جنيف أخريا 
مع ممث�يل دول مجلس التع�اون الخليجي 
الذين دعموا ترش�يح الكويت والس�عودية 
ممثلتني عن آس�يا اضاف�ة إىل الهند وكوريا 
الجنوبية، حت�ى تم اقرار ذل�ك يف االجتماع 

الرئيي للدول األطراف.  
وأشار إىل ان الهيئة تعكف حاليا عىل اختيار 

اح�د الخرباء املختصني يف امل�واد الكيميائية 
ليمثل البالد يف اللجنة ويتابع عملها، مضيفا 
ان الهيئة هي الطرف األس�ايس يف ترش�يح 
الخب�ري املنتدب، س�واء كان م�ن الهيئة أو 
م�ن معهد الكويت لألبح�اث العلمية أو من 
جامعة الكويت، أو أي جهة مختصة بذلك، 
عىل ان يتم رفع املعلومات الخاصة بالخبري 

إىل لجن�ة االتفاقيات الدولية يف الهيئة، ومن 
ثم إىل وزارة الخارجية الكويتية ثم إىل لجنة 

االتفاقية.  
ولف�ت العنزي إىل أن ه�ذه االتفاقية معنية 
باإلجراءات الخاصة بتداول املواد الكيميائية، 
الدولي�ة  االتفاقي�ات  أه�م  م�ن  وتعت�رب 
الرتباطه�ا باتفاقيات أخ�رى منها اتفاقية 
بازل واتفاقية اس�توكهولم، مؤك�داً التزام 
الجه�ات املعنية يف الب�الد ببن�ود االتفاقية 
التزاماً كامالً، كما ان هذا اإلنجاز يضاف إىل 
فوزنا س�ابقاً بحجز مقعد للكويت يف لجنة 
اتفاقي�ة اس�توكهولم الخاص�ة بامللوث�ات 
العضوي�ة الثابتة وتم ترش�يح ممثل إليها 
وه�ي الباحثة يف معه�د الكوي�ت لألبحاث 

العلمية د. لولوة العيل ملتابعتها.
وبني العنزي أن هذه االتفاقية ستمنح البالد 
دافعاً أكرب لتطبيق اسرتاتيجية اإلدارة املثىل 
إلدارة امل�واد الكيميائية، كاش�فاً عن اتفاق 
س�يتم قريباً ب�ني الهيئة وجامع�ة الكويت 
لتطبيق هذه االسرتاتيجية من خالل إنشاء 

مركز خاص بإدارة هذه املواد.

محمد العنزي

بترشيح من 150 دولة لتمثل دول آسيا واملحيط الهادي

الكويت عضو لجنة املواد الكيميائية باتفاقية نوتردام
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مراقبة مصافي النفط وعملياته لحظة بلحظة

هيئة البيئة: 5 طرق إلكترونية
ملراقبة مصادر التلوث في البالد

أعل�ن نائ�ب مدير ع�ام الهيئ�ة العامة 
للبيئة للش�ؤون البيئية باإلنابة، محمد 
األحمد، ع�ن بدء الهيئة حاليا يف املرحلة 
اإللكرتون�ي  الرب�ط  مل�رشوع  الثاني�ة 
املبارش م�ع جهات الدول�ة التي ترتبط 
أنش�طتها بالبيئ�ة، اضاف�ة اىل املصادر 
املحتمل�ة للتلوث الثابتة أو املتنقلة، عرب 
5 طرق تس�تخدم فيها أحدث التقنيات، 
الفت�ا اىل ان بدء العمل بها س�يتم بداية 
الع�ام املقب�ل، وين�درج ه�ذا امل�رشوع 
ضمن برنامج الرؤية البيئية املستقبلية 

2010/2025 لنظ�ام الرقاب�ة البيئي�ة 
الخاصة بمسح البيئات الكويتية وربط 

مصادر التلوث فيها.   

تنسيق مع القطاع النفطي

وقال األحم�د أن الهيئة بدأت التنس�يق 
م�ع القط�اع النفط�ي وط�رح إلزامية 
رب�ط جميع املص�ايف النفطية وعمليات 
مرك�ز  م�ع  الب�الد  يف  النف�ط  رشكات 

الرقاب�ة البيئي�ة يف الهيئ�ة ع�ن طريق 
الرب�ط االلكرتون�ي املب�ارش، بم�ا يوفر 
لنا رقاب�ة لحظية ألنش�طتها عىل مدار 
الس�اعة، كاش�فا عن عقد الهيئة لعدد 
م�ن االجتماع�ات م�ع مدي�ري ادارات 
البيئ�ة يف رشكات القط�اع النفطي لهذا 
الغرض، الفتا اىل اتفاق هذه الجهات عىل 
عقد ورش�ة عمل خاص�ة بهذا املرشوع 
خالل ش�هر أكتوبر املقب�ل.  وأضاف أن 
م�رشوع الربط املبارش سيش�مل ايضا 
ع�ددا من الجهات األخ�رى، منها وزارة 
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عزا نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
لش�ؤون البيئة الكابتن عيل حيدر نفوق 
نحو ثالث�ة أطنان من أس�ماك العوم يف 
منطقة نقع�ة االنقاذ البح�ري يف اليوم 
التاس�ع ع�رش م�ن الش�هر امل�ايض إىل 
انعدام األكسجني يف هذه املنطقة يف ظل 
االرتفاع الشديد يف درجات حرارة املياه. 

ووص�ف حي�در  منطقة نقع�ة االنقاذ 
أن ه�ذه  إىل  بامليت�ة، مش�ريا  البح�ري 
املنطق�ة بات�ت خاوية من االكس�جني 
ال�ذي وصلت نس�بته إىل الصف�ر، الفتا 
إىل أن انع�دام االكس�جني يف ظل ارتفاع 
درجات الحرارة كانا الس�بب الرئيي يف 
نفوق هذه الكميات الكبرية من أسماك 
العوم، فض�ال عن ان ه�ذه النوعية من 
االس�ماك تدخ�ل إىل املنطق�ة بطريق�ة 
األف�واج املكون�ة م�ن ماليني االس�ماك 
والت�ي عند دخوله�ا تش�عر باالختناق 

فتموم بكميات كبرية.  
وكشف عن مخاطبة الهيئة العامة للبيئة 
لالدارة العامة لالطفاء بهدف مطالبتها 

نقع�ة  منطق�ة  يف  فتح�ة  باس�تحداث 
االنق�اذ البحري لزيادة حرك�ة التيارات 
البحرية وزيادة نسبة االكسجني لحماية 
الثروة السمكية والحد من حاالت نفوق 
االس�ماك، مش�ريا إىل ان ه�ذه املنطق�ة 
شهدت قبل فرتة ليست بالطويلة حادثة 
نف�وق مماثلة لنفس االس�باب حيث لم 

يثبت وجود أي أس�باب أخرى قد تكون 
وراء نفوق األسماك بها.  

وذك�ر حيدر أن فرقاً م�ن الهيئة العامة 
للبيئ�ة قام�ت باخ�ذ عينات م�ن املياه 
واألس�ماك يف موق�ع النف�وق لفحصها 
ودراس�ة األس�باب، مس�تبعدا ان تكون 
النف�وق،  يف  س�ببا  الكيميائي�ة  امل�واد 
مش�ريا إىل ان الهيئة س�تواصل عمليات 
الفح�ص للتأكد من عدم وجود اس�باب 
اخرى عىل الرغم من انها قامت بجوالت 
بحرية بالتعاون م�ع هيئة الزراعة ولم 
تكتش�ف وجود اي حاالت نفوق يف املياه 

االقليمية.  
وأكد أن اللجن�ة الوطنية ملكافحة نفوق 
األس�ماك والجه�ات التابع�ة له�ا تعقد 
اجتماع�ات مس�تمرة ملتابع�ة ظاه�رة 
النفوق يف نقعة االنق�اذ البحري، مؤكدا 
ان اللجنة سوف تستعني بكافة الخرباء 
واملختص�ني يف حال تبني لها ان اس�باباً 
اخ�رى غ�ري قل�ة االكس�جني وارتف�اع 

الحرارة تقف وراء نفوق االسماك. 

الكابتن علي حيدر

بمنطقة نقعة اإلنقاذ البحري

حيدر: نقص األكسجين مسؤول عن نفوق 3 أطنان من أسماك العوم
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األش�غال، يف ما يخص رب�ط مخرجات 
مي�اه ال�رصف الصح�ي وج�ودة املياه 
الناتجة عن املعالجة، مش�ريا اىل تنسيق 
جار حاليا مع احد البيوت االستش�ارية 
العاملي�ة ملراقبة جودة املي�اه املرصوفة 
يف ش�بكات األمطار واملتجه�ة اىل البيئة 

البحرية.

مصانع
ولفت األحمد اىل ربط مبارش س�يتم مع 
مصانع القطاع الخ�اص يف البالد، التي 
تع�د مصادر للتلوث الغازي أو املخلفات 
الصناعي�ة، ومنه�ا مصان�ع الش�عيبة 
الغربي�ة، حي�ث يتم االنته�اء حاليا من 
ترتيب العملي�ات الفنية للربط، مضيفا 
ان العملية ستش�مل ايض�ا عمل برامج 
كمبيوتر متخصصة ملواقع ردم النفايات 
ورشكات النظافة ملعرفة أنواع وكميات 

النفايات التي تجمع وتردم.
ربط مبا�شر والكتروني مع القطاع النفطي
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ملف العدد

16

| عنود القبندي |
عن مجلة »بيئتنا«

االقتصاد البيئي »األخضر«:

العالم في
»ريو«  طريقه لـ

مرة أخرى

االقتص�اد األخ�رض نم�وذج جديد من نم�اذج التنمي�ة االقتصادية 

الرسيع�ة النمو، والذي أساس�ه يقوم ع�ىل املعرف�ة لالقتصاديات 

البيئية والتي تهدف إىل معالجة العالقة املتبادلة ما بني االقتصاديات 

اإلنس�انية والنظ�ام البيئ�ي الطبيع�ي، واألثر العكي للنش�اطات 

اإلنس�انية عىل التغري املناخي، واالحتباس الح�راري، وهو يناقض 

نموذج ما يعرف »باالقتصاد األسود« والذي أساسه يقوم عىل الوقود 

الحجري مثل الفحم والبرتول والغاز الطبيعي. إذا االقتصاد األخرض 

يحت�وي ع�ىل الطاقة الخ�رضاء والت�ي توليدها يقوم عىل أس�اس 

الطاقة املتجددة، بدال من الوقود األحفوري، واملحافظة عىل مصادر 

الطاقة واس�تخداماتها كمصادر طاقة فعالة، ه�ذا عدا عن أهمية 

نموذج االقتصاد األخرض يف خلق ما يعرف بفرص العمل الخرضاء، 

وضمان النمو االقتصادي املستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، 

واالحتباس الحراري، واستنزاف املوارد والرتاجع البيئي.

ال يوج�د حالي�ا تعريف متف�ق عليه دولي�ا للمصطل�ح »االقتصاد 

األخ�رض«، اس�تحدث برنامج األمم املتح�دة للبيئ�ة تعريفا عمليا، 

يفه�م بناء عليه االقتص�اد األخرض بأنه اقتصاد يؤدي إىل تحس�ني 

حال�ة الرفاه الب�رشي واإلنصاف االجتماعي، م�ع العناية يف الوقت 

نفس�ه بالحد عىل نحو ملحوظ من املخاطر البيئية وحاالت الش�ح 

اإليكولوجية. وأما عىل مس�توى عميل أكثر، فيمكن إدراك االقتصاد 

األخ�رض بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو يف الدخل والعمالة بواس�طة 

اس�تثمارات يف القطاع�ني الع�ام والخ�اص م�ن ش�أنها أن تفيض 

إىل تعزي�ز كفاءة اس�تخدام امل�وارد، وتخفيض انبعاث�ات الكربون 

والنفاي�ات والتل�وث ومن�ع خس�ارة التن�وع اإلحيائ�ي وتده�ور 

النظ�ام اإليكولوجي. وهذه االس�تثمارات هي أيض�ا تكون موجهة 

بدوافع تنامي الطلب يف األس�واق عىل الس�لع والخدمات الخرضاء، 

واالبتكارات التكنولوجية، وكذلك يف حاالت كثرية بواسطة تصحيح 

السياس�ات العام�ة الرضيبي�ة والقطاعية فيما يضم�ن أن تكون 

األسعار انعكاسا مالئما للتكاليف البيئية. 

وقد اكتس�ب مفهوم االقتصاد األخرض شهرة دولية إضافية عندما 

قررت الجمعي�ة العامة لألم�م املتحدة بمقت�ىض قرارها 236/64 

امل�ؤرخ 24 ديس�مرب 2009، أن تنظ�م يف ع�ام 2012 مؤتم�ر األمم 

املتح�دة للتنمية املس�تدامة، الذي من ش�أنه أن يركز عىل املوضوع 

املح�وري الخاص باالقتصاد األخرض يف س�ياق التنمية املس�تدامة 

والقضاء عىل الفقر.

واالنتق�ال إىل االقتصاد األخرض يتطلب معرفة التنمية املس�تدامة، 

وبما تحتويه من مهارات وظيفية وأنظمة صحية جديدة. 

فمثال االس�تثمار يف الطاق�ة النظيفة وحركة مواصالت مس�تدامة 

وغاب�ات وزراع�ة صديق�ة للبيئة عن�ارص جوهرية لبن�اء اقتصاد 

أخ�رض والوص�ول إىل أهداف مقبول�ة عامليا لتقلي�ص الفقر. فعىل 

سبيل املثال استثمار 2% من الناتج املحيل اإلجمايل العاملي يف عرشة 

قطاعات رئيسية يمكن أن يبدأ مرحلة انتقالية نحو اقتصاد أخرض 

يمتاز بانخفاض الكربون وكفاءة املوارد. 

وس�يعمل هذا املبلغ املس�تثمر، الذي يقدر حاليا بنحو 1.3 تريليون 

دوالر أمريكي سنويا يف املتوسط، والذي تدعمه السياسات الوطنية 

والدولية املتطلعة إىل املس�تقبل، عىل نمو االقتص�اد العاملي باملعدل 

نفس�ه تقريب�ا، إن ل�م يكن أعىل من ذل�ك املتوقع يف إط�ار النماذج 

مدينة م�شدر النموذجية
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الزراعة الم�شتدامة يمكن اأن توؤدي اإلى رفع م�شتوى الغالل وتح�شين خ�شوبة التربة والحّد من اإزالة الأحراج

االقتصادي�ة الحالية؛ لك�ن الفارق أن هذا النمو س�يحدث من دون 

ارتف�اع املخاط�ر والصدمات والن�درة واألزمات الواس�عة عىل نحو 

متزايد يف »االقتصاد البني« عايل الكربون املس�تنزف للموارد، وهذه 

تعت�رب من أهم توصيات تقرير أص�درة برنامج األمم املتحدة للبيئة 

بعن�وان »نحو اقتص�اد أخ�رض.. مس�ارات إىل التنمية املس�تدامة 

والقضاء عىل الفقر«. 

االنتقال إلى االقتصاد األخضر

يقوم العالم باالنتقال إىل االستثمار يف االقتصاد األخرض وذلك بسبب 

خيبة األمل من النظام االقتصادي العاملي الس�ائد حاليا واألزمات 

العديدة املتزامنة وانهيارات األسواق التي حدثت أثناء العقد األول 

م�ن األلفية الجديدة، بما يف ذلك األزم�ة املالية واالقتصادية العام 

2008 عىل وجه الخصوص قد أس�همت يف تلك القوة الدافعة التي 

اكتس�بها مبدأ االقتصاد األخرض. وأيضا أزمة الغذاء التي تخطى 

عدد الجياع فيها عامليا البليون نس�مة ع�ام 2009 نتيجة ارتفاع 

أس�عار الغذاء ونسبة البطالة عىل أثر األزمة املالية، وكذلك األزمة 

املناخي�ة والتي تمثل�ت يف ظواهر وتقلبات مناخية ش�ديدة تأتي 

بكوارث وتداعيات عىل نطاق واس�ع. فمب�دأ »االقتصاد األخرض« 

ال يح�ل مح�ل التنمية املس�تدامة، بل إن هناك فهم�ا مطردا اآلن 

لحقيقة أن تحقيق االس�تدامة يرتكز بالكامل تقريبا عىل إصالح 

االقتصاد، فالعق�ود املتتالية من خلق الثروات الجديدة عن طريق 

نم�وذج »االقتص�اد البني« ل�م تتعامل مع التهمي�ش االجتماعي 

واس�تنفاد املوارد، وال نزال بعيدي�ن عن تحقيق األهداف اإلنمائية 

لأللفية. إن االس�تدامة ال تزال هدفا حيويا بعيد األمد، ولكننا البد 

أن نعمل عىل تخضري االقتصاد لنصل إىل هذا الهدف. 

باإلضاف�ة إىل تحقي�ق معدل نمو أع�ىل، فإن التحول الش�امل إىل 

االقتص�اد األخ�رض من ش�أنه تحقيق دخ�ل أعىل للف�رد مقارنة 

بنظ�ريه يف ظ�ل النماذج االقتصادي�ة الحالية م�ع تقليل البصمة 

البيئية بنس�بة 50% تقريبا يف الع�ام 2050، مقارنة بنهج العمل 

املعتاد. 

تحديات التحول إلى االقتصاد األخضر 

پ تح�ول الوظائ�ف م�ن قطاعات إىل أخ�رى: زي�ادة وظائف يف 

قطاع�ات معين�ة يقابلها تراج�ع يف عدد الوظائ�ف يف قطاعات 

أخرى، خاصة يف املرحلة االنتقالية. 

پ تف�اوت الفرص من بلد آلخر وم�ن منطقة ألخرى ومن قطاع 

آلخر. 

 Green protectionism پ إمكاني�ة نش�وء سياس�ات حماي�ة

وحواجز فنية إضافية أمام التجارة. 

پ خي�ار مكل�ف ق�د ال ينت�ج عنه ف�وز تلقائي ومتس�اوي عىل 

الصعيدي�ن االقتص�ادي والبيئ�ي، وق�د يكون ذلك عىل حس�اب 

تحقيق أهداف انمائية أخرى. 
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مكونات 
االقتصاد 
األخضر

أوال: فرص خضراء جديدة 
پ  خلق فرص اقتصادية واجتماعية جديدة 

بناء عىل أنشطة خرضاء جديدة الت ين 

خاللها يتم:

پ  تحس�ني التدفقات التجارية مع الرتكيز 

عىل السلع والخدمات البيئية. 

پ  إنتاج وتوزيع الطاقة املتجددة. 

پ  دع�م االب�داع، البح�ث والتطوي�ر ونقل 

التكنولوجيا. 

پ  تش�جيع ريادة األعمال، التعليم وإعادة 

التدريب. 

والفوائد املتوقعة تتمثل في التالي: 
پ  تعزيز األنشطة املنخفضة الكربون. 

پ  مجاالت جديدة للنمو االقتصادي. 

پ  فرص عمل جديدة. 

التوجه نحو زيادة العتماد على الطاقة ال�شم�شية
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األمم املتحدة 

يق�ول آكي�م ش�تاينر وكيل األم�ني العام لألم�م املتح�دة واملدير 

التنفي�ذي لربنام�ج األمم املتح�دة للبيئة إن العال�م يف طريقه إىل 

ري�و مرة أخرى، لكنه عالم مختل�ف تماما عما كان عليه يف قمة 

األرض يف ريو العام 1992. وتأتي ريو 2012 عىل خلفية الرتاجع 

الرسيع يف املوارد الطبيعية وتس�ارع التغيري البيئي، بدءا بفقدان 

الشعاب املرجانية والغابات إىل الندرة املتنامية يف األرايض املنتجة 

جراء الحاجة امللحة إىل الغذاء والوقود من جانب االقتصاد واآلثار 

املحتملة لتغري املناخ دون رادع. 

وأكد شتاينر أنه يجب علينا تجاوز استقطابات املايض كالتنمية 

يف مقابل البيئة والدولة مقابل الس�وق والشمال مقابل الجنوب. 

ويف ظ�ل وجود 2.5 مليار نس�مة يعيش�ون عىل أق�ل من 2 دوالر 

يوميا، وأكثر من ملياري نسمة يضافون إىل سكان العالم بحلول 

الع�ام 2050، فمن الواضح أنه يجب علينا االس�تمرار يف تطوير 

وتنمي�ة اقتصاداتن�ا، ولك�ن هذا التط�ور ال يمك�ن أن يأتي عىل 

حس�اب نظم دعم الحياة ذاتها ع�ىل األرض أو يف املحيطات أو يف 

الغالف الج�وي إذ إنها تحافظ عىل اقتصاداتنا وبالتايل عىل حياة 

كل واحد منا.

استثمارات في االقتصاد األخضر 

االقتصاد األخرض يقدر رأس املال الطبيعي ويستثمر فيه، حيث 

تم تخصيص ربع االس�تثمارات الخ�رضاء التي تم تحليلها - أي 

0.5% م�ن النات�ج املحيل اإلجم�ايل (325 ملي�ار دوالر أمريكي) 

- لقطاع�ات رأس امل�ال الطبيع�ي: الحراجة، والزراع�ة، واملياه 

العذب�ة، ومصايد األس�ماك. وترتفع القيم�ة املضافة يف صناعة 

الغاب�ات بنحو 20% يف العام 2050 مقارنة بنهج العمل املعتاد. 

ويمكن الستثمارات يف االقتصاد األخرض ترتاوح بني 100 و300 

مليار دوالر أمريكي س�نويا يف الفرتة من 2050-2010، أن تؤدي 

بم�رور الوقت إىل ارتف�اع جودة الرتبة وزي�ادة العائدات العاملية 

من املحاصيل الرئيسية بما يمثل زيادة قدرها عرشة يف املئة عما 

يمكن تحقيقه من خالل اس�رتاتيجيات االستثمار الحالية. كما 

يمك�ن أن تقلل الكف�اءة الزائدة يف قطاع�ات الزراعة والصناعة 

والبلدي�ات م�ن الطلب ع�ىل املاء بح�وايل الخمس بحل�ول العام 

2050، مقارنة بالتوجهات املتوقعة، مما يقلل الضغط عىل املياه 

الجوفية والسطحية عىل املديني القصري والطويل. 

ويمك�ن لالقتصاد األخرض أن يس�اهم يف التخفي�ف من الفقر، 

وهناك رابط ال ينفصم بني التخفيف من الفقر واإلدارة الحكيمة 

للموارد الطبيعية واألنظمة االيكولوجية نظرا لتدفق املنافع من 

رأس امل�ال الطبيعي لتص�ل إىل الفقراء مب�ارشة، وهو أمر مهم 

بالنس�بة لل�دول منخفض�ة الدخل بصف�ة خاصة، ح�ني تمثل 
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پ  مصادر جديدة للدخل. 

قطاع�ات  يف  للش�باب  پ  وظائ�ف 

جديدة. 

ثانيا: جعل األنشطة 

االقتصادية القائمة أكثر

مالءمة للبيئة:

پ  خلق ف�رص اقتصادية واجتماعية 

»تخض�ري«  خ�الل  م�ن  جدي�دة 

األنش�طة االقتصادية القائمة من 

خالل: 

پ  تعزيز النقل املستدام. 

پ  تخضري البناء والتصميم. 

پ  تخضري إنتاج الكهرباء.

وعملي�ات  املي�اه  إدارة  پ  تحس�ني 

التحلية. 

پ  تعزيز الزراعة العضوية. 

ومن الفوائد املتوقعة: 
پ  خفض انبعاثات الكربون. 

پ  تحسني النقل العام. 

پ  تقليص االجهاد املائي. 

پ  تحسني األمن الغذائي. 

پ  تخفيف تدهور األرايض والتصحر. 
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س�لع وخدمات النظام االيكولوجي أحد أكرب مكونات املعيش�ة 

للمجتمع�ات الريفي�ة الفق�رية ويوفر ش�بكة أم�ان تحمي من 

الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصادية.

وس�يتم خل�ق وظائ�ف جدي�دة أثن�اء االنتق�ال إىل االقتص�اد 

األخ�رض، وبمرور الوقت س�تزيد تل�ك الوظائف عم�ا هو متاح 

يف »االقتص�اد البن�ي«، ويالحظ هذا بصفة خاص�ة يف قطاعات 

الزراعة والنبات�ات والطاقة والحراجة والنق�ل. ولكن التخضري 

س�يتطلب فق�دا يف الدخ�ل والوظائ�ف، ع�ىل املدي�ني القص�ري 

واملتوس�ط يف بعض القطاعات التي اس�تنزفت بصورة ش�ديدة 

مثل مصايد األسماك لكي تستعاد املخزونات املستنزفة ولتجنب 

الفق�د الدائم يف الدخ�ل والوظائف، وقد يتطل�ب التخضري أيضا 

 االس�تثمار يف إعادة بن�اء املهارات وإعادة تعلي�م القوة العاملة.

إن التح�رك نح�و االقتص�اد األخ�رض يحدث عىل مس�توى غري 

مس�بوق وبرسع�ة لم تعه�د من قب�ل. فقد كان م�ن املتوقع يف 

العام 2010 أن تصل االس�تثمارات الجدي�دة يف الطاقة النظيفة 

إىل قيمة قياسية تبلغ 200-180 مليار دوالر أمريكي بزيادة عن 

قيمته�ا البالغة 162 مليار دوالر أمريك�ي يف العام 2009 و173 

ملي�ار دوالر أمريكي يف الع�ام 2008. وتدفع الدول غري األعضاء 

يف منظمة التع�اون والتنمية يف امليدان االقتصادي عجلة التنمية 

بصورة متزايدة والتي ارتفعت حصتها من االس�تثمار العاملي يف 

مج�االت الطاق�ة املتجددة من 29% يف الع�ام 2007 إىل 40% يف 

العام 2008، يأتي معظمها من الربازيل والصني والهند.

ومن املتوقع أن يولد االقتصاد األخرض قدرا من النمو والوظائف 

يماث�ل أو يزيد عن س�يناريو نه�ج العمل املعت�اد الحايل ويفوق 

التوقع�ات االقتصادي�ة عىل املدي�ني املتوس�ط والطويل يف حني 

يؤدي إىل منافع اجتماعية وبيئية أكثر، ولكن مثل هذا التحول إىل 

االقتصاد األخرض لن يكون بال مخاطر وتحديات- من »تخضري« 

القطاع�ات البني�ة التقليدية إىل تلبية متطلبات الس�وق رسيعة 

التغ�ري يف عالم يقيده الكرب�ون، لذا يجب أن يتحد ق�ادة العالم، 

واملجتم�ع املدني، واألعم�ال الرائدة، وأن يتعاون�وا عىل التدبر يف 

املقايي�س التقليدية للثروة والرخاء والرفاهية وإعادة تعريفها، 

ومن الواضح أن أكرب املخاطر هو االستمرار يف األمر الواقع.

مبادرات القت�ضاد الأخ�ضرالبلد

الصني

حددت هدفا ترمي إليه إلنتاج ما نسبته %16 

م�ن طاقتها األولية من املوارد املتجددة بحلول 

الع�ام 2020، وتضمن�ت خطته�ا الخمس�ية 

للف�رتة 2010-2006 اس�تثمارات ملحوظ�ة 

يف طاق�ة الري�اح والطاقة الشمس�ية وس�ائر 

مصادر الطاقة املتجددة، كما يتضمن مرشوع 

خطتها للفرتة 2015-2011 املزيد من التدابري 

لتعزيز إنتاج الطاقة املتجددة واستخدامها.

مرص

إىل  لالنتق�ال  م�رص  اس�رتاتيجية  تش�تمل 

االقتصاد األخ�رض يف صميمها عىل الكثري من 

مب�ادئ االقتصاد األخرض وأهدافه املنش�ودة. 

وترمي هذه االس�رتاتيجية العامة إىل توس�يع 

مدى األهداف املحددة لقطاعات معينة، ومنها 

مث�ال قط�اع الطاق�ة. ويركز آخ�ر تقرير عن 

التنافس�ية صدر عن املجلس الوطني املرصي 

للتنافسية عىل االس�رتاتيجيات واالستثمارات 

والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار 

التحول االقتصادي األخرض.

إثيوبيا

أعلن�ت خططا لب�دء إنتاج طاق�ة الرياح. ومن 

املتوقع أن تسهم محطات توليد الكهرباء بطاقة 

الرياح يف زيادة س�بل الحصول ع�ىل الطاقة يف 

بلد ال يتمتع فيه حاليا بتلك الس�بل سوى %25 

من سكانه. كما تنفذ إثيوبيا سياسة عامة من 

أجل زيادة مس�احة غطائها الحرجي وتحسني 

إدارة األحراج املوجودة حاليا.

ملحات عن مبادرات االقتصاد األخضر الوطنية
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مبادرات القت�ضاد الأخ�ضرالبلد

الأردن

ُيعنى األردن حاليا بالرتويج ملجموعة متنوعة من 

السياس�ات العامة واملبادرات والربامج الرامية إىل 

تحقيق االقتصاد األخرض، ومنها مثال منتدى املدن 

البيئية وندوة التمويل البيئي ومرشوع اس�تصالح 

منطق�ة نه�ر الزرق�اء، إضاف�ة إىل مجموع�ة من 

الحوافز الرضيبية للرتويج ملصادر الطاقة املتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة. ويبني الربنامج التنفيذي 

الصادر عام 2010 الهدف الخاص بتحويل البلد إىل 

مركز إقليمي للخدمات والصناعات الخرضاء.

المك�سيك

واح�د من أوائل البلدان التي قطعت عىل نفس�ها 

التزاما ببلوغ هدف تخفيض االنبعاثات الكربونية 

عىل نحو طوعي بالتعه�د بالتقليل من انبعاثات 

غازات االحتباس الح�راري »الدفيئة« إىل النصف 

بحل�ول الع�ام 2050. وتضطلع املكس�يك أيضا 

بعدد من السياس�ات العامة واملش�اريع بش�أن 

كفاءة اس�تخدام املوارد. والطاقة النظيفة وغري 

ذل�ك من املجاالت ذات الصلة باالقتصاد األخرض. 

ويف قطاع الطاقة نفسه، وضعت خططا إلضافة 

500 ميغ�اواط م�ن الق�درة الكهربائي�ة املولدة 

بطاقة الرياح إىل سعة الشبكة الكهربائية بحلول 

العام 2012.

جمهورية 

كوريا

اعتمدت اسرتاتيجية وطنية وخطة خمسية بشأن 

النمو األخ�رض للف�رتة 2013-2009، بتخصيص 

2% من ناتجها املحيل اإلجمايل لالس�تثمار يف عدة 

قطاع�ات خ�رضاء، كالطاق�ة املتج�ددة وكفاءة 

استخدام الطاقة والتكنولوجيا النظيفة واملياه.

المملكة 

المتحدة

اعتم�دت خطة لخفض انبعاثات الكربون تس�عى 

به�ا إىل تحقيق تخفيض بنس�بة قدرها 34% من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري »الدفيئة« من 

مس�تويات ع�ام 1990 بحل�ول الع�ام 2020. ويف 

ماي�و 2010، أعلنت تدابري جدي�دة لتعزيز كفاءة 

اس�تخدام الطاق�ة يف املن�ازل، وتخط�ط إلقام�ة 

مرصف لالستثمارات الخرضاء.

اأوروغواي

اط�الق خططا إلنتاج نصف إمدادات البلد بالطاقة 

من مصادر الطاقة املتج�ددة بحلول العام 2015، 

وتخطط أيضا القتطاع استهالك الوقود األحفوري 

بنسبة قدرها 15% بحلول العام 2015.

نماذج ناجحة 

املدينة النموذجية »مصدر« في اإلمارات العربية 
املتحدة

تم إنشاء مدينة نموذجية مستدامة منخفضة االستهالك للمياه 

والطاق�ة، ويت�م فيها إع�ادة تدوير املياه العادمة لالس�تخدام يف 

الري. واس�تخدام 200 ميجاواط م�ن الطاقة النظيفة »بالطاقة 

الشمسية« مقابل أكثر من 800 ميجاواط بالنسبة ملدينة تقليدية 

بنفس الحجم. واس�تهالك 8.000 مرت مكعب م�ن مياه التحلية 

يومي�ا مقارنة بأكث�ر من 2.0000 م�رت مكعب يوميا بالنس�بة 

ملدينة تقليدية.

الكهرباء بالطاقة الشمسية باليمن

لقد كان يصع�ب امداد خطوط الطاق�ة الكهربائية التقليدية إىل 

املناطق الريفية البعيدة بس�بب التكلفة وخسارة الطاقة وغريها 

من املعوقات، حيث كان البديل استخدام الطاقة الشمسية املجانية 

واملتج�ددة النظيف�ة والت�ي تتميز فيه�ا اليمن بكمي�ات هائلة، 

حيث أطلقت اإلس�كوا مب�اردة إنتاج الكهرباء بواس�طة الطاقة 

الكهربائية الشمس�ية يف املناطق الريفي�ة النائية يف اليمن والتي 

م�ن بعدها تم توف�ري العديد من الخدمات للس�كان منها تخزين 

الغذاء واستخدام التكنولوجيا وباء املدارس واملستوصفات. 

تخفيف حدة الفقر 

إن االس�رتاتيجية التي تعنى باالقتصاد األخرض يمكن أن تس�هم 

يف تحقي�ق النمو األخرض وأن تعود بالنفع ع�ىل البيئة من خالل 



ملف العدد

21
ح�شن اإدارة الأحراج في العالم يمكن اأن يوؤدي اإلى زيادة في اأرا�شي الأحراج

انبعاثات ثاني اأك�شيد الكربون ذات ال�شلة بالطاقة - الأمم المتحدة

االستثمار في االقتصاد األخضر 
سببه خيبة األمل في النظام 

االقتصادي السائد حاليا

بيئتنا الخليجية | العدد )13( | يوليو  - سبتمبر 2011

تجدي�د رأس املال الطبيعي وتعزي�زه، باإلضافة إىل التخفيف من 

حدة الفقر. وهنالك عدد من القطاعات االقتصادية ذات األهمية 

الوثيق�ة الصلة بالتخفيف من وطأة الفقر واالنتقال إىل االقتصاد 

األخرض. وعىل س�بيل املثال، يعد قطاع مصائد األس�ماك قطاعا 

أساس�يا للتنمي�ة االقتصادي�ة والعمالة واألم�ن الغذائي لصالح 

املالي�ني من الب�رش يف العالم قاطبة. ذلك أن ه�ذه الصناعة تدعم 

معيش�ة ما يقدر بنحو 520 مليون نسمة - من األشخاص الذين 

يعملون يف مصائد األس�ماك بدوام كام�ل أو بدوام جزئي، ويعيل 

كل عامل صيد منهم ثالثة أفراد، يف التقدير املتوسط، من عائلته، 

وم�ع ذلك فإن اس�تدامة جوان�ب كبرية من ه�ذه الصناعة باتت 

تتهددها املخاطر من جراء املمارسات والسياسات العامة املتبعة 

يف صيد األس�ماك يف الوقت الراهن. كما أن تعزيز القطاع الزراعي 

بجعله قطاعا مس�تداما ومفعما بالنشاط عامل حاسم أيضا يف 

التخفي�ف من ح�دة الفقر. كذلك فإن طرائق الزراعة املس�تدامة 
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يمكن أن تزيد املس�اواة واإلنص�اف يف توزيع األغذية املنتجة، ويف 

الوق�ت نفس�ه تتيح الوس�ائل الكفيلة بتحقيق زي�ادات يف غالل 

املحاصي�ل. ويمك�ن أن تكون ظواه�ر الجوع والفق�ر والصحة 

والبيئ�ة وثيقة االرتباط باملمارس�ات املتبع�ة يف الزراعة والناتج 

املس�تمد منه�ا؛ وم�ن ثم ف�إن الزراع�ة املس�تدامة تنطوي عىل 

إمكان�ات جديرة باالعتبار لالرتق�اء بنوعية الحياة يف املجتمعات 

املحلية الريفية. 

املنافع البيئية لالقتصاد األخضر 

النقل�ة إىل االقتصاد األخرض يمكن أن تؤدي إىل تخفيض ملحوظ 

يف انبعاثات غازات االحتباس الح�راري. ففي املخطط التصوري 

االس�تثماري، الذي يس�تثمر فيه ما نسبته 2% من الناتج املحيل 

اإلجم�ايل يف قطاعات رئيس�ية من االقتص�اد األخرض، يخصص 

أكث�ر من نص�ف مقدار ذلك االس�تثمار لزيادة كفاءة اس�تخدام 

الطاقة وتوس�يع إنتاج واستخدام موارد الطاقة املتجددة، بما يف 

ذلك الجيل الثاني من الوقد الحيوي. والنتيجة هي تحقيق خفض 

بنس�بة قدره�ا 36% يف كثاف�ة اس�تخدام الطاقة ع�ىل الصعيد 

العاملي، تقاس بماليني األطنان من معادل النفط يف كل وحدة من 

الناتج املحيل اإلجمايل بحلول العام 2030. ويف املخطط التصوري 

االستثماري، من شأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة 

بالطاق�ة أن ينخفض حجمه�ا من 30.6 جيغا طن يف عام 2010 

إىل 20.0 جيغا طن يف عام 2050 ولذلك فإن االستثمار يف االقتصاد 

املنخفض انبعاثات الكربون ينطوي عىل إمكانات كبرية ملواجهة 

التحدي�ات التي يفرزها تغري املن�اخ، مع أن من الرضوري القيام 

باستثمارات إضافية واتخاذ تدابري يف إطار السياسات العامة من 

أجل الحد من تركزات غاز ثاني أكسيد الكربون يف الغالف الجوي 

إىل 450 جزءا من املليون أو أقل من ذلك.

وم�ن املنافع البيئية اإلضافية الت�ي تجنى من االقتصاد األخرض 

ما يمكن أن يتأتى من االس�تفادة عىل نحو مس�تدام مما يسمى 

خدم�ات النظ�م اإليكولوجية. وتب�ني البحوث الت�ي أجريت من 

أج�ل تقرير برنامج األم�م املتحدة للبيئة ع�ن االقتصاد األخرض 

كيف يتس�نى إنجاز تقدم كبري نحو هذا الهدف من خالل القيام 

بمبادرات ترمي إىل إدارة الطلب عىل الخدمات املستفادة من النظم 

اإليكولوجي�ة، عىل أن تكملها اس�تثمارات من أجل تعزيز عرض 

تلك الخدمات وتوريدها طوال الفرتة من األجل املتوسط إىل األجل 

الطويل. ذلك أن اتباع أس�لوب أفضل وأكثر عناية باالس�تدامة يف 

إدارة األحراج يف العالم يمكن أن يؤدي إىل زيادة يف أرايض األحراج، 

مما يسهم يف زيادة خصوبة الرتبة وتوافر املياه وخدمات تخزين 
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انبعاثات الكربون. وعالوة عىل ذلك، فإن تحسني كفاءة استخدام 

املياه يمكن أن يخفض بقدر كبري استهالك املياه، كما إن تحسني 

إدارة اإلمداد باملياه وس�بل الحصول عليها يمكن أن يس�اعد عىل 

الحف�اظ ع�ىل املياه الجوفية واملياه الس�طحية. وتبني دراس�ات 

النمذجة االقتصادية التي أُجريت من أجل التقرير أن االستثمارات 

يف مجال إدارة وزيادة اإلمدادات وتحسني سبل الحصول عىل املياه 

من ش�أنها أن تدعم الحفاظ عىل املياه الجوفية واملياه السطحية 

عىل حد س�واء. وكذلك فإن الزراعة املس�تدامة يمكن أن تؤدي إىل 

رف�ع مس�توى الغالل وتحس�ني خصوبة الرتبة والح�د من إزالة 

األحراج واستخدام املياه العذبة.
- منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة – الفاو.

- برنامج األمم املتحدة للبيئة »نحو االقتصاد األخرض«.

- لجن�ة األم�م املتح�دة االقتصادي�ة واالجتماعية لغرب آس�يا – 

االسكوا.

- املوس�وعة الجغرافية – املجلة الجغرافي�ة – البيئية والتخطيط 

البيئي.

- االقتص�اد األخرض.. االس�تثمار األخرض – د. أس�امة الفاعوري 

- بريطانيا.
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يفي���د تقري���ر جدي���د لمجموعة من العلم���اء المتخ�س�س���ين باأن اأو�س���اع الحياة في 

المحيط���ات باتت اأ�س���واأ مما كان يعتق���د. وينبه التقرير اإلى اأن بع����ض اأنواع الحياء 

البحرية يهددها »خطر الإنقرا�ض ب�سكل غير م�سبوق في تاريخ الب�سرية«.

ويخل�ض وا�سعو التقرير اإلى اأن مجموعة من العوامل ت�سافرت، كل بطريقته، للو�سول 

اإلى هذا الو�سع المقلق، خ�سو�ساً �سيد الأحياء البحرية اإلى حد ال�ستنزاف، وتلوث 

البيئة، والتغير المناخي. ويقولون اإن نتائج تاأثير هذه العوامل ال�سلبية على الإن�سانية 

يبدو جلياً.

ونظ���م اجتماع هيئة العلماء والمخت�س���ين ه���ذه »البرنامج العالم���ي للنظر في حال 

المحيط���ات، المعروف اخت�س���اراً ب����»IPSO«، حيث تداول هوؤلء ف���ي النتائج التي 

تو�س���لوا اإليها، كل ح�س���ب اخت�سا�سه، الذي توزع بين خبراء في ال�سعب المرجانية، 

وعلماء في ال�سميات، واآخرون في �سيد ال�سم.

عندم���ا نظر العلماء في التاأثير ال�س���لبي الجماعي للإن�س���ان عل���ى المحيطات، فاإن 

تداعيات هذا التاأثير اأ�س���بحت وا�س���حة للعيان، وتبين اأنه اأ�س���واأ مما كان يعتقد كل 

منا منفرداً.

ب�س���كل ع���ام، تولدت لدى الكثير من العلماء قناعة باأن وتي���رة التغيرات التي تحدث 

للأحياء البحرية اأ�سرع بكثير مما كنا نظن، اأو لنقل تغيرات لم تحدث اإل عبر مئات 

ال�س���نين. وت�سمل هذه التغيرات المت�س���ارعة ذوبان جليد البحر المنجمد ال�سمالي، 

وجرينلند واألواح الجليد في القطب المنجمد الجنوبي، وارتفاع منا�س���يب البحار، 

وانطلق غاز الميثان المح�سور في قيعان البحار.

لكن مما جعل اأع�ساء الفريق يقلقون اأكثر هو ملحظتهم للطريقة التي تتفاعل فيها 

الأمور المختلفة وتتعاون فيما بينها لزيادة المخاطر التي تتهدد الأحياء البحرية.

فعلى �سبيل المثال، اأن بع�ض الملوثات التي تلت�سق باأ�سطح بع�ض المواد البل�ستيكية 

الدقيقة توجد الآن في قيعان المحيطات. 

وتجد هذه المواد طريقها اإلى �سل�سلة المواد الغذائية التي تقتات عليها بع�ض انواع 

الأ�سماك التي تتخذ من قاع المحيط موطنا لها. وهناك ملوثات اخرى تجد طريقها 

اإلى المحيطات وت�ستقر في قيعانها، كف�سلت الحيوانات ومخلفات المزارع.

وب�س���كل ع���ام، فاإن زيادة حام�س���ية مياه المحيط���ات، وارتفاع درجات ه���ذه المياه، 

وزيادة �س���يد الأ�سماك التي تتهدد وجود اأنواع مختلفة منها، كلها تزيد من الأخطار 

المحدق���ة بال�س���عاب المرجانية، اإلى درجة اأن ثلثة اأرب���اع الموجود منها في العالم 

قد يختفي عاجًل.

وق���د �س���هدت الحياة عل���ى الأر�ض »خم�ض ح���وادث اأتت على جمي���ع مظاهر الحياة 

فيها«، ومن بينها ارتطام كويكب �سيار بها. ويقال اإن الحادث ال�ساد�ض المتوقع الذي 

يلحق الأذى بالر�ض الآن هو تاأثير �سكانها مجتمعين على الحياة فيها.

وي�ستنتج تقرير »البرنامج العالمي للنظر في حال المحيطات« اأنه من المبكر ح�سم 

الأمر ب�س���كل ل لب�ض فيه، ولكن جميع المعطيات ت�س���ير اإلى اأن الأمر محتمل الوقوع 

وبوتيرة تفوق اأي من الحوادث الخم�ض ال�سابقة.

يذكر التقرير اأن الحوادث الكارثية الخم�ض التي وقعت على الأر�ض ارتبطت بتغيرات 

نلحظ مثيلتها اليوم، ومنها عدم انتظام الدورة الكاربونية، وزيادة ن�سبة الحوام�ض، 

ومعدلت ن�سوب الأوك�سجين في مياه البحر.

ويختتم التقرير النتائج التي تو�س���ل اإليها بالقول »اإن ن�س���بة امت�س���ا�ض المحيطات 

لثاني اأك�س���يد الكربون اأعلى بكثير مما كانت عليه عندما وقعت الكارثة التي ق�س���ت 

على الأحياء البحرية في الأر�ض عن بكرة اأبيها قبل نحو 55 مليون �سنة«.

وتت�س���من تو�س���يات التقرير الفورية اإيقاف �س���يد الأحياء البحرية غير الم�س���ئول 

وغي���ر المنظ���م، والعمل على تخفي�ض ن�س���بة الملوثات التي تج���د طريقها اإلى مياه 

المحيطات، والتخفي�ض الهائل في ن�س���بة انبعاث الغاز الم�س���بب لظاهرة الحتبا�ض 

الحراري.

اإن التحديات التي يواجهها العالم في الحفاظ على المحيطات جمة، ولكن، بخلف 

الأجيال الما�سية، فاإننا نعلم ما يجب فعله. اإن الوقت لحماية القلب الأزرق لكوكبنا 

قد حان.

مـــحـــيـــطـــات الـــعـــالـــم 
مهددة باالنقراض
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