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التغير المناخى
ضـــــارة  »ورب 
نــــافــــعــــة«

لقد أصبح العالم ومصيره األن قاب قوســن 
أو أدنــى وأنــه يحــاول جاهداً أن يقــاوم حتى 
النفــس األخير فى محاولة إلرجاء وقوع ذلك 
اخلطر الداهم وهو على يقن بأن الوقت قد 
فــات وأن الســيف قــد ســبق العــزل، وأصبح 
االمــل معقود األن على إلتزام الدول بإتفاقية 
باريــس للحد مــن ظاهرة اإلحتباس احلرارى 
اإللتــزام  أن  مــع  املناخــى  للتغيــر  املســبب 
باملعاهــدات الدوليــة أمــر غير مضمــون وأن 
احلنــث بالوعــود هــو مــا دأبــت عليــه الدول 

والسيما الدول الكبرى. 

ومع أن األمال تتعلق بتوحد أهداف املصلحة 
املشتركة واملصير املشترك الذى بات يواجهه 
العالم وأن التغير املناخى لن يسلم  من إيذائه 
أحد وســوف يطول شره اجلميع إال أن إتفاق 
الــدول أمــر غيــر مضمــون .. ومــع ذلك فقد 
أثبتــت أحــد الدراســات احلديثــة أنــه إذا ما 
التزمــت الــدول بتنفيذ إتفاقيــة باريس للحد 
مــن التغيــر املناخــى وذلــك بتخفيــض درجــة 
احلرارة إلى 1,5 درجة سوف يصبح هناك 
إمكانيــة لزيــادة حصيلــة األســماك إلــى 6 

مليون طن سنوياً. 

ويعــزى الباحثون ذلك أن املحيطات تعد أكثر 
حساســية للتقلبات فــى درجات احلرارة وأنه 
ميكــن أن يكــون هنــاك العديــد مــن الفوائــد 
مــن جــراء اإللتــزام بإتفاقيــة باريــس للمناخ، 
وأن الفوائد ســوف تصبح ذات قيمة عظيمة 
بالنســبة للمناطــق اإلســتوائية وهــو مايعطى 
سببا قويا لإللتزام بتخفيض درجات احلرارة 
إلى 1,5 درجة مئوية ذلك ما صرح به »وليم 
شــانخ« مديــر مؤسســة ينيــون للعلــوم وزميل 
معهــد املحيطــات واملصايــد، فمــن املعلوم أن 
تلــك الــدول األكثر حساســية للتغيــر املناخى 
تعتمد على املصايد بإعتبارها مصدر رئيسى 
فــى احلصــول على غذائها فى الوقت نفســه 
فــإن كل الــدول ســوف تصبــح عرضــه للتأثر 
وذلــك بالنظــر للبعــد العاملى للغــذاء البحرى 
ومن ثم فإن كل طرف ســوف يكون مســتفيداً 

من اتفاقية باريس للمناخ. 

وفى هذه الدراسة قام الباحثون بعقد مقارنه 
مابن اإللتزام باملستهدف من تخفيض درجات 
احلــرارة وفقــاً إلتفاقيــة باريس للمنــاخ ومن 
بــن الســيناريوهات احلاليــة للوضــع الراهن 
لدرجات احلرارة والتى تصل إلى 3.5  درجة 
مئويــة وذلك من خالل تطبيق مناذج املحاكاة 
علــى احلاســوب بالنســبة للتغيــرات املتوقعة 
فــى كميــات إنتــاج املصايــد وكذلــك كميــات 
الفاقــد، فقــد وجــد أنه مــع كل إنخفاض فى 
درجــات احلــرارة إلى درجة واحــدة فإن ذلك 
ســوف يؤدى إلى زيادة الكميــات التى تنتجها 
املصايــد مبا يزيــد عن 3 مليون طن ســنوياً، 
وقد قدرت الدراسة الكميات احلالية املنتجة 
مــن املصايد بحوالــى 109 مليون طن، ومن 
املؤكــد وذلــك طبقاً ملا توصلت إليه الدراســة 
أن التقلبــات التــى حتــدث فــى املحيط والتى 
تؤثر بصورة مباشــرة على املخزون الســمكى 
مثــل درجات احلرارة وتركز اإلكســجن وهى 
ذات عالقــة بظاهــرة الدفء العاملــى وعوادم 

الكربون.

وقــد توصلت الدراســة إلى أن كل طن مكعب 
مــن العــوادم يتم إطالقه فــى الغالف اجلوى 
يقابلة تراجع كبير فى كميات اإلنتاج املتوقعة 
مــن األســماك، وأن ذلــك الــدفء واإلرتفــاع 
فــى درجــات احلرارة ســوف يجبر األســماك 
علــى الهجــرة إلى املياه األكثر بــرودة، كما أن 
كميات وأنواع األســماك التى يتم إصطيادها 
فــى كل أنحــاء العالــم ســوف يكون لهــا تأثير 
على املصايد املحلية وسوف تزيد من صعوبة 
إدارتها، وقد توصلت النتائج النهائية للدراسة 
إلــى أن املناطــق القريبة مــن املحيط الهندى 
ســوف تزداد حصيلــة املصايد فيهــا بحوالى 
%40 وذلــك فــى حالــة إنخفــاض درجــات 
احلــرارة مــن 3,5 درجــة إلــى 1,5 درجة 
بينما فى املناطق الثلجية سوف يكون الوضع 
أكثــر تأثــراً حيث  أن األســماك مع إســتمرار 
املناخ حتت درجة 3,5 وســوف تفقد الكثير 
مــن ســطح البحــر اجلليــدى وســوف توجــه 

لزيادة املصايد. 

حقيقة أن اهلل دائما مايخرج من قلب الظلمة نور وأن الظرف االسود 
القول  ذلك  أن   .. النتوقعها  وفائدة  مفرح  خبر  بداخلة  يكون  قد 
المأثور ورب ضارة نافعة هو قول مؤكد ومحقق فى ظروف الحياة 
وتفاصيلها ويؤكد على أن فى قلب األزمات توجد بارقة نور وأمل 
وأن مع العسر يسر. الكل يعلم أن التغير المناخى يشكل مصدر 
أن  يمكن  بالفعل شر مستطير  وأنه  المادى  للبقاء  خطر وتهديد 
كله للعالم  وإنزعاج  قلق  مصدر  وأنه  واليابس  االخضر  على  يأتى 
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رائــد تطــلـــق   
مشروعًا للتنمية اإلجتماعية  واإلقتصادية في محافظة األقصر

خطوة جديدة تخطوها الشبكة العربية للبيئة والتنمية »رائد« 
وجاءت  التنموية،  ورسالتها  لرؤيتها  تحقيقها  سبيل  في 
اإلجتماعية  التنمية  مشروع  خالل  من  الهامة  الخطوة  هذه 
غير  المنظمات  خالل  من  المحلية  للمجتمعات  واإلقتصادية 
الحكومية والذي يتم تنفيذه داخل محافظة األقصر بجمهورية 
مصر العربية. وتقوم »رائد« بتنفيذ المشروع كشريك رئيسي 
األوروبي  اإلتحاد  من  وبتمويل  الجوع  ضد  العمل  لمنظمة 

بالقاهرة.  

املؤمتر  فى  األقصر  محافظ  بدر  محمد  الدكتور  أكد  وقد 
الدور  أهمية  املاضى  ديسمبر  فى  للمشروع  اإلفتتاحى 
بن جهودها  الربط  األهلية وضرورة  تلعبه اجلمعيات  الذى 
وأنشطتها وبن أنشطة اجلهات احلكومية التنفيذية والقطاع 
اخلاص لتوحيد تلك اجلهود وتعظيم اإلستفادة لصالح املراكز 
استدامة  ضرورة  على  أكد  كما  احتياجا.  األكثر  والقرى 
املشروعات بعد انتهاء مبلغ املنحة لضمان استمرارية العمل.

ثم ألقى الدكتور عماد الدين عدلى الضوء على عمل الشبكة 
 1990 عام  نشأتها  منذ  »رائد«  والتنمية   للبيئة  العربية 
تخدم  مشروعات  تنفيذ  على  عملها  الدائم خالل  وحرصها 
نفس  وفى  إحتياجاً  واألكثر  فقرا  األكثر  املحلية  املجتمعات 
الوقت حتافظ على البيئة وحتقق التنمية املستدامة، كما أكد 
على أهمية هذا املشروع والذى سيوفر عدد كبير من فرص 

العمل للشباب من اجلنسن وسيعمل 
بقضايا  املجتمعى  الوعى  رفع  على 
البيئة والتنمية املستدامة، باإلضافة 
األهلية  اجلمعيات  قدرات  بناء  إلى 
فى  استمراريتها  لضمان  الشريكة 
وفى  به.  املنوط  بدورها  القيام 
للقيادات  بالشكر  توجه  كلمته  نهاية 
رأسها  وعلى  باملحافظة  التنفيذية 
لدعمه  املحافظ  الدكتور  السيد 
بدء  اجراءات  وتسهيل  للمشروع 

األطراف  كافة  بن  الفعالة  الشراكة  أن  على  وأكد  أنشطته 
املعنية هى الركيزة الرئيسية لنجاح املشروع وحتقيق النتائج 

املرجوة منه.

اإلجتماعى  التضامن  مديرية  مدير  عبيد  أحمد  السيد  أما 
تقدمه  الذى  الدعم  إلى  كلمته  فى  أشار  فقد  باملحافظة 
األنشطة  كافة  فى  إلشراكهم  األهلية  للجمعيات  املديرية 
تقدمي  على  املديرية  حرص  على  وأكد  باملحافظة،  التنموية 
املراكز  فى  املشروع  أنشطة  تنفيذ  لضمان  التيسيرات  كافة 
املقرر  املشروعات  من  املنشودة  النتائج  وحتقيق  املختارة 

تنفيذها.

منظمة  مكتب  مير  أوليفيرا  لوسيا  السيدة  عرضت  وقد 
املنظمة  أنشطة  العربية  بجمهورية مصر  اجلوع  العمل ضد 
على املستوى الدولى واإلقليمى ثم بداية نشاط املنظمة فى 
مصر منذ عام 2015، وأكدت على سعادتها بالشراكة مع 
بالنفع  والذى سيعود  فى مصر  املشروع  هذا  لتنفيذ  »رائد« 
على مواطنى محافظة األقصر وسيعمل على تعزيز الشراكة 

بن القطاع املدنى واحلكومى.

ومن اجلدير بالذكر أن املشروع يعتمد يف تنفيذه على منهجية 
تكاملية جتمع بناء قدرات اجلمعيات القاعدية باملشروعات 
إحتياجات  على  بناءاً  تلك اجلمعيات  من  املقترحة  الصغيرة 
وتطلعات املجتمع املحلى، وكذلك بناء الشراكات بن األجهزة 
خللق  املدني  والقطاع  اخلاص  والقطاع  واملحلية  التنفيذية 
منوذج ملسئولية مشتركة جتاه 

حتقيق التنمية املستدامة.

تعزيز  إلى  املشروع  ويسعى 
تضافر اجلهود بن الشبكات 
اإلجتماعية اآلمنة ونشاطات 
بصعيد  املدني  املجتمع 
األقصر(  محافظة   ( مصر 
فعالية  تعزيز  إلى  باإلضافة 
املحلية،  التنموية  السياسات 
الوحدات  تتبناها  والتي 
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املحلية بشراكة املجتمع املدني وخاصة اجلمعيات القاعدية.

ويهدف املشروع بوجه عام إلى املساهمة يف حتسن الظروف 
املجتمعات  بن  املعيشية  واألحوال  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
املحلية األكثر فقراً، وذلك من خالل تكوين الشراكات الفاعلة 
قدرات  وبناء  متكن  على  العمل  بغرض  املعنية  اجلهات  مع 

املجتمع املدني املحلي.

النسيج اإلجتماعي  تعزيز  إلى  املشروع  وبوجه خاص يسعى 
إحتياجاً  األكثر  احلضرية  والشبه  احلضرية  للمجتمعات 
املحلية  التنمية  مبحافظة األقصر من خالل تطوير مشروع 

إستناداً على اإلحتياجات التي يرصدها املجتمع املدني.

واإلقتصادية  اإلجتماعية  التنمية  مشروع  ويستهدف 
للمجتمعات املحلية من خالل املنظمات غير احلكومية أكثر 
من 40 جمعية أهلية قاعدية مبراكز إسنا األقصر وأرمنت، 
وذلك بعد تنفيذ حزمة من برامج بناء القدرات والتي متكنهم 
املحلية  التنمية  قيادة  وأساليب  واألدوات  املنهجيات  من 

مبجتمعاتهم.

أيضاً يستفيد من املشروع نحو 80.000 مستفيد يف املناطق 
املستهدفة، خاصة فئات النساء وذوي االحتياجات اخلاصة 
واملجموعات املهمشه. باإلضافة إلى أن املشروع يسعى إلى 
املحلية،  التنفيذية  اجلهات  مع  الفاعلة  الشراكات  تكوين 
االقتصادية  واملؤسسات  التدريب  ومراكز  اخلاص،  والقطاع 

بصفتها مشاركة يف املسئولية.

وتتلخص األنشطة الرئيسية للمشروع يف عمل تقييم مبدئي 
للقدرات املؤسسية، وذلك للجمعيات األهلية القاعدية حتي 
تنفيذ نشاط  يتم  يتم إختيار اجلمعيات املستهدفة. على أن 
رئيسي هام لتلك اجلمعيات القاعدية التي مت إختيارها وهو 
عمل بناء قدرات لهذه اجلمعيات من خالل تنفيذ حزمة من 
التنموية،  املشروعات  إدارة  مجاالت  يف  التدريبية  البرامج 
الفنية  األدوات  إستخدام  وآليات  املستفيدين،  وكيفية جذب 
الدعوة  منهجية  تناول  كيفية  من  متكنهم  كذلك  والتقنية، 
كالقضايا  والهامة  العامة  القضايا  من  لعدد  التأييد  وكسب 

البيئية، وقضايا النوع االجتماعي، وذلك كمرحلة أولى.

التمويل  تقدمي  على  املشروع  سيعمل  الثانية  املرحلة  ويف 
إختيارها عالوة  التي سيتم  واملشروعات  للمبادرات  الالزمة 
املشروعات  وتنفيذ  تصميم  الفنية يف  املساعدة  تقدمي  على 
على  العمل  مع  اجلمعيات  بتنفيذها  ستقوم  التي  الصغيرة 
ويتم  نتائجها.   من  والتحقق  املشروعات  هذه  تنفيذ  متابعة 
للمشروع  التنسيقية  واللجنة  املشروع  عمل  فريق  من  ذلك 
ووزارة  البيئة  كوزارة  املعنية  اجلهات  من  ممثلن  واملتضمنه 
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التضامن  وزارة  والرى  املائية  املوارد  ووزارة  الصحة 
باإلضافة  للمرأة  القومي  واملجلس  واملحافظة  اإلجتماعي 

إلى ممثلي اإلعالم والقطاع اخلاص.

ومن النتائج املتوقعة للمشروع أنه سيحقق زيادة يف قدرات 
اجلمعيات القاعدية بنسبة %60. أيضاً سيتم تنفيذ 80 
مشروع صغير وبشكل قابل للقياس فس مجاالت مختلفة، 
والتي تهدف إلى حتسن الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية 
ملجتمعاتهم األكثر إحتياجاً وذلك بالشراكة الكاملة مع كل 

اجلهات املعنية وأصحاب املصلحة.

وهكذا متضي مسيرة الشبكة العربية للبيئة والتنمية »رائد« 
يف تكوين الشراكات الفاعلة مع كافة املنظمات واملؤسسات 
املدنية يف سبيل العمل على حتقيق أهدافها. ومن اجلدير 
بالذكر أن منظمة العمل ضد اجلوع هى منظمة إنسانية 
يف  مهمتها  تتمثل  ومستقلة  سياسية  غير  حيادية،  دولية 
مكافحة اجلوع وسوء التغذية، وضمان احلصول على املياه 
وسبل املعيشة للمجتعات األكثر ضعفاً من خالل خبراتها 
والصرف  واملياه  والتغذية،  الصحة  مجاالت  يف  املمتدة 

والصحي، والنظافة واملساعدة الغذائية والزراعية. 



املجهـــودات  كل  تتضافـــر  أن  البـــد  جماعيـــة  مســـئولية  كونهـــا  مـــن  ويقينـــاً 
إطـــالق مصـــر  مـــع  وإتســـاقاً  أجلهـــا.  مـــن  واملدنيـــة واخلاصـــة  احلكوميـــة 
إلســـتراتيجية التنميـــة املســـتدامة : رؤيـــة مصـــر 2030. فـــكان لزامـــاً علينـــا 
أن ندعـــو ونعمـــل لإلصطفـــاف املدنـــي للعمـــل علـــى حتقيـــق هـــذه الرؤيـــة، مـــن 
خـــالل عـــدة محـــاور أهمهـــا الترويـــج ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة وآليـــة دمـــج 
مفاهيمهـــا علـــى املســـتوى املحلـــي والوطنـــي ومـــدى إرتباطهـــا برؤيـــة مصـــر 
ـــم مـــن املشـــاركة اجلـــادة  ـــاء قـــدرات املجتمـــع لتمكينه ـــى بن ـــة إل 2030 باإلضاف

ــة. ــذه الرؤيـ ــق هـ يف حتقيـ

وإســـتكماالً للـــدور الـــذي يقـــوم بـــه املنتـــدى املصـــري للتنميـــة املســـتدامة فـــكان 
لزامـــاً علينـــا أن نتخـــذ مســـاراً جـــاداً وجديـــداً نحـــو املشـــاركة مـــع اجلهـــات 
ــة يف  ــة القاعديـ ــة خاصـ ــات األهليـ ــال اجلمعيـ ــرة أعمـ ــة مبباشـ ــة واملنوطـ املعنيـ
املناطـــق ذات األولويـــة، ملزيـــد مـــن رفـــع وعيهـــم وإداركهـــم ملفهـــوم التنميـــة 
املســـتدامة وبأهميـــة البعـــد املســـتدام علـــى مســـتوى كل القطاعـــات، وقـــد حـــدث 
ذلـــك خـــالل ورشـــة العمـــل التـــي أقيمـــت يـــوم اخلميـــس 26 ينايـــر 2017 
باملؤسســـة العماليـــة بشـــبرا اخليمـــة ضمـــن أنشـــطة مشـــروع إدمـــاج مفاهيـــم 
وأبعـــاد التنميـــة املســـتدامة علـــى املســـتوى الوطنـــي واملحلـــي، والـــذي تقـــوم 
بتنفيـــذه جمعيـــة الثنـــاء لتنميـــة املجتمـــع املحلـــي بالبحيـــرة، وبدعـــم فنـــي مـــن 
املنتـــدى املصـــري للتنميـــة املســـتدامة، وإســـتهدفت الورشـــة القيـــادات التنفيذيـــة 
ــئون  ــة وإدارات شـ ــة القليوبيـ ــة مبحافظـ ــئون اإلجتماعيـ ــة وإدارات الشـ مبديريـ
البيئـــة وعـــدد مـــن اجلمعيـــات املحليـــة باملحافظـــة ومـــن اخلبـــراء واملهتمـــن 

ــة. ــة والتنميـ بالبيئـ

وقـــد أكـــد األســـتاذ الدكتـــور املحمـــدي عيـــد اخلبيـــر البيئـــي الدولـــي وعضـــو 
مؤســـس املنتـــدى علـــى التطـــور املفاهيمـــي للتنميـــة املســـتدامة موضحـــاً أنهـــا 

لتحقيـــق  الوحيـــد  الســـبيل 
نأملهـــا  التـــي  التنميـــة 
الثالثـــة  وأركانهـــا  فهـــى 
واإلجتماعيـــة  اإلقتصاديـــة 
مراعاتهـــا  مت  إن  والبيئيـــة 
فهـــى  وحســـم  جهـــد  بـــكل 
مـــن  تتحقـــق  بـــأن  كفيلـــة 
معـــدالت  أعلـــى  خاللهـــا 
الوقـــت  ذات  ويف  التنميـــة 
حقـــوق  علـــى  حتافـــظ 

لنـــا. أجيا

ـــة املســـتدامة وأهدافهـــا مت مراعاتهـــا ضمـــن  ـــى أن التنمي وشـــدد د.املحمـــدي عل
رؤيـــة مصـــر 2030 هـــذا األمـــر الـــذي يحتـــم علينـــا جميعـــا ســـواء كنـــا حكوميـــن 
او مدنيـــن أو خبـــراء أن نســـعى بـــكل جهـــد لتعظيـــم اإلســـتفادة مـــن هـــذه الرؤيـــة 
اإلســـتراتيجية وإن هـــذا لـــن يتـــم ســـوا باحلـــوار الفعـــال واملشـــاركة احلقيقيـــة 

بـــن كافـــة األطـــراف.     

االجتماعـــى  التضامـــن  وزارة  وكيـــل  طنطـــاوى  األســـتاذة صفـــاء  وصرحـــت 
ـــارز ويســـاهم بشـــدة  ـــه دور ب ـــي يف مصـــر ل ـــة أن العمـــل املدن مبحافظـــة القليوبي
يف إيجـــاد حلـــول بديلـــة للعديـــد مـــن اإلشـــكاليات واألزمـــات، وبالرغـــم مـــن ذلـــك 
ــات  ــاد اآلليـ ــوا بإيجـ ــم سـ ــن يتـ ــذا لـ ــل وأن هـ ــى األفضـ ــاً إلـ ــعى دائمـ ــا نسـ فإننـ
ــاء  ــوار البنـ ــى احلـ ــة الـ ــة باإلضافـ ــة واملدنيـ ــات احلكوميـ ــن اجلهـ ــاركية بـ التشـ
ـــق  ـــي تســـاهم يف حتقي ـــة الت ـــرؤى التنموي بـــن كافـــة األطـــراف والتوافـــق حـــول ال

ــتدامة. ــة املسـ التنميـ

 وأكـــدت الدكتـــورة ســـناء مصطفـــى رئيـــس جمعيـــة الثنـــاء لتنميـــة املجتمـــع علـــى 
أهميـــة هـــذا املشـــروع الـــذي يهـــدف بوجـــه عـــام إلـــى رفـــع الوعـــى وزيـــادة اإلدراك 
بأهميـــة التنميـــة املســـتدامة وآثرهـــا علـــى الواقـــع التنمـــوي يف مصـــر خاصـــة يف 
ظـــل التحديـــات التـــي تواجهنـــا ســـواء احلاليـــة أو املســـتقبلية األمـــر الـــذي يتطلـــب 
منـــا جميعـــاً أن نعمـــل مـــن خـــالل رؤيـــة واحـــدة ذات أبعـــاد توافقيـــة نســـتطيع مـــن 

خاللهـــا أن نحقـــق التنميـــة املســـتدامة التـــي نأملهـــا.

ـــي أســـتاذ األقتصـــاد وعضـــو مؤســـس  ـــورة ميـــن احلماق ـــدت األســـتاذة الدكت وأك
ـــي  ـــرة الت ـــات الكبي ـــن التحدي ـــن وجـــود مجموعـــة م ـــه بالرغـــم م ـــى أن ـــدى عل املنت
تواجهنـــا إال أنـــه يوجـــد بعـــض اجلهـــود التـــي تبـــذل مـــن إجـــل إيجـــاد حلـــول لهـــذه 
ــذه  ــم هـ ــة وتقييـ ــن مبتابعـ ــوم نحـ ــاً أن نقـ ــام ايضـ ــن الهـ ــات ومـ ــاكل واألزمـ املشـ
احللـــول مـــن خـــالل رصدنـــا 
ســـواء  مســـئولة  كجهـــات 
ــة. ــة أو مدنيـ ــات حكوميـ جهـ

كمـــا طالبـــت د.ميـــن بضـــرورة 
برصـــد  قائمـــة  عمـــل 
ذات  املوجـــودة  اإلشـــكاليات 
اخلطـــورة علـــى وضعنـــا البيئـــي 
ـــب  ـــى ترتي والصحـــي والعمـــل عل
أولوياتهـــا علـــى أن يتـــم تســـليمها 
املنتـــدى  مـــع  ومناقشـــتها 
املســـتدامة  للتنميـــة  املصـــري 
ليتـــم رفعهـــا للجهـــات املعنيـــة.

        شهدت فعاليتها المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة :
ورشة عمل حول إدماج مفاهيم وأبعاد التنمية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي
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يتزايد اإليمان يومًا بعد يوم بأن التنمية المستدامة هى السبيل ليس فقط للتنمية بل للحياة الكريمة التي نصبوا إليها ألبناء 
هذه األمة العظيمة وألجيالها القادمة. ونؤمن أيضًا بأن تحديد المسئوليات والمهام هو اآللية التي نستطيع من خاللها ان 
نحقق حلمنا، ومن المهم اننا نعلم وندعو الجميع الى ان التنمية المستدامة ليست مسئولية تشريعات أو قرارات فقط لكنها 
وليست  جميعًا  مسؤليتنا  المستدامة  التنمية  وأن  متزن،  بشكل  جميعها  تعمل  ان  البد  متداخلة  وحلقات  متكاملة  منظومة 

مسؤلية جهة معينة. 



تفعيل مواجهة جرائم الحياة البرية

وأوضحـــت األســـتاذة الدكتـــورة هالـــة يســـري عضـــو مؤســـس املنتـــدى بأهميـــة 
ــن  ــدور الـــذي مـ ــى الـ ــتويات وعلـ ــل اجلماعـــي علـــى مختلـــف املسـ ــم العمـ تنظيـ
املمكـــن أن تلعبـــة اإلدارات احلكوميـــة املعنيـــة مبتابعـــة وتقييـــم أنشـــطة اجلمعيـــات 

ـــة. ـــات املحلي ـــوي داخـــل املجتمع ـــا التنم ـــل دوره ـــى تفعي ـــل عل ـــى تعم حت

وأكـــدت د.هالـــه علـــى اجلمعيـــات األهليـــة ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي بالرغـــم 
ـــوق  ـــي تع ـــة الت ـــات الهام ـــة كإحـــدى التحدي ـــة الالزم ـــوارد املالي ـــة امل ـــن محدودي م
عملهـــا إال إنهـــا تتميـــز عـــن اجلهـــات احلكوميـــة بأنهـــا حـــرة الفكـــر والتنفيـــذ 
والتواصـــل مـــع اجلمهـــور املســـتهدف طاملـــا كان ذلـــك يف إطـــار القانـــون هـــذا 
األمـــر الـــذي يســـاهم يف حتســـن الوضـــع البيئـــي واملعيشـــي للمجتمعـــات املحليـــة.

وأوضـــح الدكتـــور محمـــد محمـــود اخلبيـــر البيئـــي بـــأن هـــذا اللقـــاء يأتـــي ضمـــن 
إحتفاليـــة مصـــر بيـــوم البيئـــة الوطنـــي املصـــري ملقيـــاً الضـــوء علـــى مناســـبة هـــذا 
اليـــوم والتـــي جـــاءت مبناســـبة إصـــدار أول قانـــون بيئـــة ملصـــر يف عـــام 1994، 
والتـــي كانـــت مبـــادرة اإلحتفـــال بهـــذا اليـــوم جلمعيـــة املكتـــب العربـــي للشـــباب 

والبيئـــة منـــذ عـــام 1997، ومـــن حينهـــا أصبـــح الســـابع والعشـــرين 
ـــة  ـــه كل املؤسســـات الوطني ـــل في ـــاً حتتف ـــداً وطني ـــر هـــو عي مـــن يناي

بيـــوم البيئـــة الوطنـــي. 

ــداف  ــوي لألهـ ــور التنمـ ــى التطـ ــه إلـ ــود يف عرضـ ــار د.محمـ وأشـ
األمميـــة وصـــوالً إلـــى أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، والتـــي مت 

إســـتعراضها ومناقشـــتها مـــع املشـــاركن. 

وشـــدد د. محمـــد علـــى أهميـــة الـــدور التوعـــوي الـــذي ميكـــن 
وخاصـــة  عامـــة  احلكوميـــة  باجلهـــات  العاملـــن  بـــه  يقـــوم  أن 
يتميـــزون  إنهـــم  الشـــئون اإلجتماعيـــة حيـــث  العاملـــن بقطـــاع 
بســـهولة التواصـــل مـــع اجلمعيـــات القاعديـــة علـــى إعتبـــار إنهـــم 

هـــم املنوطـــن مبتابعـــة أعمـــال اجلمعيـــات وتقييمهـــا بشـــكل مســـتمر مطالبـــاً 
بضـــرورة تعميـــق الفكـــر املســـتدام داخـــل أنشـــطة هـــذه اجلمعيـــات مـــع حتميـــة 
ـــى مســـتوى  ـــة عل ـــة واجلهـــات املدني ـــن اجلهـــات التنفيذي ـــة تشـــاركية ب وجـــود آلي

املحافظـــة وعلـــى مســـتوى اإلدارات.

ـــة العمـــل مـــن  ـــة بأهمي ـــس املؤسســـة العالجي ـــور محمـــود شـــبل رئي وأشـــار الدكت
أجـــل حتســـن املســـتوى املعيشـــي ومـــن الهـــام أيضـــاً أن يبـــدأ ذلـــك علـــى مســـتوى 
املجموعـــات الصغيـــر ثـــم يتـــدرج علـــى مســـتوى املجموعـــات الكبيـــرة وذلـــك 
ـــر مشـــيراً  ـــة الصغ ـــرة واملشـــروعات متناهي ـــة املشـــروعات الصغي ـــن خـــالل آلي م
ـــي تثمـــن  ـــادرات الت ـــد مـــن املب ـــة العدي ـــات املحلي ـــة ان ترعـــى اجلمعي ـــى إمكاني إل
عمـــل هـــذه املشـــروعات الصغيـــرة باإلضافـــة إلـــى اإلســـتعانة بـــذوي اخلبـــرات 
واإلهتمـــام بالشـــق التدريبـــي وطـــرح النمـــاذج الناجحـــة وقصـــص النجـــاح مثـــل 

املشـــروعات اليدويـــة وتدويـــر قـــش األرز.

منتدى البيئة
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مدنية  منظمة  وهي   -  EIA البيئية  التحقيقات  وكالة  أعلنت 
تعنى مبواجهة اجلرائم التي ترتكب ضد احلياة البرية –أعلنت 
أنها سنقوم بتقييم تعامل كل دولة مع احليوانات البرية لديها 
الدول  تلك  تتخذها  التي  واإلجراءات  فيها  باالجتار  واملهددة 
االلتزامات  من  العديد  أن  الواضح  من  حيث  ذلك،  من  للحد 
التي مت توقيعها على الورق لم تترجم إلى أفعاملنذ مؤمتر لندن 

للحياة البرية.
والواليات  بريطانيا  البيئية يف  التحقيقات  وكالة  وقد شاركت 
املتحدة يف مجال البحوث والتوعية جلمع املعلومات حول أفضل 
املمارسات والتحديات يف اجلهود اجلارية ملعاجلة التجارة غير 
الشرعية للحياة البرية، مع التركيز على 15 دولة رئيسية،ومت 
التركيز على ثالثة محاور يف إطار إعالن لندن وهي التشريعات 

لتوفير فعالية أحكام رادعة، وجهود اإلنفاذ،مع خفض الطلب.
وتشير النتائج الرئيسية للبحث التمهيدي للوكالة أنه على الرغم 
العدالة  واستجابة  للتقدم،  اإليجابية  األمثلة  بعض  وجود  من 
اجلنائية جلرائم احلياة البرية إال أنها غير كافية لتحويل الدفة 
املتورطة يف جرائم احلياة  العصابات االجرامية املنظمة  ضد 

البريةوالتي ال تزال األعلى ربحاً، واألقل مخاطر.
عام  عقد  والذي  لندن  مؤمتر  يف  سعى  قد  العالم  أن  ويذكر 
2014 حيث اجتمع رؤساء وممثلي الدولواحلكومات ملناقشة 
إلى  سعى  البرية،  احلياة  يف  املشروعة  غير  التجارة  ازدياد 
حتديد العديد من االلتزامات التي وردت يف إعالن هذا املؤمتر 
حول التجارة غير املشروعة للحياة البرية ولكنها لم تنفذ بعد.



هـــذا الشـــعار الـــذي يؤكـــد حتميـــة حشـــد اجلهـــود احلكوميـــة واملدنيـــة باإلضافـــة 
ـــة  ـــق إســـتراتيجية مصـــر للتنمي ـــة تطبي ـــة واملتخصصـــن نحـــو آلي ـــراء التنمي ـــى خب ال
املســـتدامة: رؤيـــة مصـــر 2030 والتـــي قـــد أطلقتهـــا احلكومـــة املصريـــة يف عـــام 
ــة  ــوزارات املعنيـ ــن الـ ــد مـ ــة العديـ ــة برعايـ ــذه اإلحتفاليـ ــرفت هـ ــد شـ 2016. وقـ
كـــوزارة البيئـــة ووزارة املـــوارد املائيـــة والـــري ووزارة التضامـــن اإلجتماعـــي ووزارة 
التخطيـــط واملتابعـــة واإلصـــالح اإلداري ووزارة اإلســـتثمار، وبحضـــور الســـيد وزيـــر 
البيئـــة وممثلـــي الـــوزارات املعنيـــة باإلضافـــة إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن ممثلـــي اجلامعـــات 
واملتخصصـــن  واخلبـــراء  األهليـــة  واجلمعيـــات  البحثيـــة  واملراكـــز  املصريـــة 

ــن.   واإلعالميـ

يوم البيئة الوطني.. دعوة مدنية وإستجابة شعبية
ـــي للشـــباب  ـــب العرب ـــس إدارة املكت ـــس مجل ـــي رئي ـــن عدل ـــاد الدي ـــور عم ـــد الدكت وأك
والبيئـــة علـــى أهميـــة وقيمـــة هـــذه اإلحتفاليـــة والتـــي جـــاءت مبناســـبة صـــدور 
ـــة  ـــة التاريخي ـــى أن القيم ـــاد إل ـــم 4 لســـنة. وأشـــار د.عم ـــة املصـــري رق ـــون البيئ قان
لهـــذا اليـــوم جـــاءت بدعـــوة صريحـــة مـــن املجتمـــع املدنـــي والتـــي متثلـــت يف جمعيـــة 
املكتـــب العربـــي للشـــباب والبيئـــة منـــذ عـــام 1997 وإنـــه لصـــدق الفكـــرة وســـموها 
ـــي  ـــة الوطن ـــوم البيئ ـــال بي ـــر مـــن كل عـــام هـــو موعـــد لإلحتف ـــخ 27 يناي ـــح تاري أصب
يف كل ربـــوع مصـــر، حيـــث حتتفـــل بـــه الـــوزارات ومختلـــف املحافظـــات واجلمعيـــات 
والقطاعـــات اجلماهيريـــة املختلفـــة. وشـــدد علـــى محوريـــة القضايـــا التـــي ســـيتم 
طرحهـــا للنقـــاش خـــالل هـــذه اإلحتفاليـــة مؤكـــداً علـــى قيمتهـــا وأهميتهـــا خاصـــة 

ونحـــن بصـــدد تطبيـــق رؤيـــة 
والتـــي   ،2030 مصـــر 
كانـــت يف مقدمتهـــا اإلشـــارة 
املســـتدامة  التنميـــة  الـــى 
التشـــريعي  وتطورهـــا 
وكذلـــك دور التعليـــم واملـــرأة 
يف حتقيـــق أهـــداف التنميـــة 

املســـتدامة.

وقـــدم الدكتـــور خالـــد فهمـــي 
وزيـــر البيئـــة شـــكره جلمعيـــة 
للشـــباب  العربـــي  املكتـــب 
والبيئـــة وللمنتـــدى املصـــري 

ـــى  ـــة والوطن ـــوم البيئ ـــال بي ـــة يف اإلحتف ـــى إســـتدامتهم الفعال ـــة املســـتدامة عل للتنمي
وعلـــى مناســـبة وقيمـــة هـــذه اإلحتفاليـــة.

ـــاء بالوضـــع  ـــرة مـــن أجـــل اإلرتق ـــودات كبي ـــذل مجه ـــوزارة تب وأشـــارد د.فهمـــي أن ال
البيئـــي يف مصـــر يف ظـــل مجموعـــة كبيـــرة مـــن التحديـــات التـــي تواجهنـــا وأن 
ـــل  ـــة يف مصـــر مث ـــى الســـاحة البيئي ـــة للملفـــات الســـاخنة عل ـــوزارة أعطـــت األولوي ال
خفـــض معـــدالت تلـــوث الهـــواء يف كافـــة املجـــاالت حيـــث تعتمـــد الـــوزارة علـــى شـــبكة 
ضخمـــة مـــن محطـــات الرصـــد اللحظـــي والتـــي ميكـــن متابعتهـــا علـــى مـــدار 24 

ســـاعة ســـواء للتلـــوث الصناعـــي للهـــواء أو للمجـــاري املائيـــة.

وأشـــار د.فهمـــي أن وزارة البيئـــة تســـعى بـــكل جهـــد لتكويـــن شـــراكات مـــع منظمـــات 
ــا  ــي تتبناهـ ــتراتيجية التـ ــاور اإلسـ ــم املحـ ــن أهـ ــى مـ ــة وهـ ــي الفاعلـ ــع املدنـ املجتمـ
ـــداً  ـــة تشـــاركية يف حتســـن الوضـــع البيئـــي يف مصـــر حرصـــاً وتاكي ـــوزارة كمنهجي ال

ـــة مصـــر 2030. ـــق رؤي ـــن أجـــل حتقي ـــل اجلماعـــي املنظـــم م ـــة العم ـــى أهمي عل

ـــري أن قيمـــة  ـــة وال ـــل وزارة املـــوارد املائي ـــم ممث ـــد العظي ـــور رجـــب عب  وأشـــار الدكت
ــاه العذبـــة تعتبـــر مـــن أهـــم الثـــروات الطبيعيـــة لكافـــة الـــدول وإنهـــا عنصـــراً  امليـ

أساســـياً لكافـــة محـــاور التنميـــة املســـتدامة.

واوضـــح د.رجـــب أن مصـــر تواجـــه مجموعـــة مـــن التحديـــات املرتبطـــة بامليـــاه حيـــث 
ــات  ــم التحديـ ــن أهـ ــة مـ ــتوى املعيشـ ــاع مسـ ــد وإرتفـ ــكاني املتزايـ ــو السـ ــر النمـ يعتبـ
الرئيســـية التـــي تـــؤدي إلـــى زيـــادة اإلحتياجـــات املائيـــة لكافـــة القطاعـــات املســـتخدمة 
ـــادة  ـــي زي ـــة وبالتال ـــة الزراعي ـــادة الرقع ـــب زي ـــادة الســـكانية تتطل ـــك الزي ـــاه. كذل للمي
املائية.هـــذا  اإلحتياجـــات 
التغيـــرات  إلـــى  باإلضافـــة 
أن  ميكـــن  التـــي  املناخيـــة 
ـــر  ـــراد نه ـــى كل مـــن إي ـــر عل تؤث
اإلحتياجـــات  وعلـــى  النيـــل 
ــة  ــد وخاصـ ــل البلـ ــة داخـ املائيـ

الزراعيـــة. اإلحتياجـــات 

ــى  ــب علـ ــد د.رجـ ــا أكـ ــن هنـ مـ
أن وزارة املـــوارد املائيـــة والـــري 
تؤكـــد علـــى أن حتقيـــق األمـــن 
احلاضـــر  يف  ملصـــر  املائـــي 

إذا كان عام 2016 هو العام الذي أطلقت مصر فيه إستراتيجيتها للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030 لتكون مصر من أوائل الدول 
التي سعت إلى اإللتزام بتنفيذ ما تم إتفق العالم عليه خالل القمة األممية لجدول أعمال التنمية المستدامة وأهدافها، فالمؤكد 
من ذلك إن عام 2017. هو عام بداية التطبيق الفعال لرؤية مصر 2030. ومن هنا إختارت جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة 
الوطني  البيئة  بيوم  العام  رئيسي لإلحتفال هذا  المحور كموضوع  المستدامة هذا  للتنمية  المصري  المنتدى  بالتعاون مع خبراء 
والذي يوافق 27 يناير من كل عام، وهو اليوم الذي صدر فيه أول قانون للبيئة في مصر وهو القانون رقم 4 لسنة 1994 ونشير 
هنا إلى أن إختيار هذا اليوم بل وفكرة إعالنه يوم وطني للبيئة في مصر، هى فكرة ودعوة خالصة من المكتب العربي للشباب 
والبيئة إنطلقت منذ عام 1997، ومنذ ذلك التاريخ تم تدشين المناسبة وأصبحت جمهورية مصر العربية تحتفل بيوم البيئة الوطني 
حكوميًا ومدنيًا وشعبيًا ... وتم اإلحتفال هذا العام تحت شعار: »نحو تطبيق فعال لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة«.

في اإلحتفال بيوم البيئة الوطني   
المكتب العربي للشباب والبيئة يحشد كافة أطياف المجتمع 

للتطبيق الفعال لرؤية مصر 2030

منتدى البيئة
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واملســـتقبل هـــو الهـــدف اإلســـتراتيجي حتـــى 
ــدف  ــذا الهـ ــق هـ ــى يتحقـ ــام 2030. وحتـ عـ
يلـــزم وجـــود خطـــط وبرامـــج مائيـــة مرنـــه 
تغيـــر  مـــع  تتيـــح  بدائـــل مختلفـــة  تتضمـــن 
ميكـــن  بديـــل  أفضـــل  إختيـــار  املدخـــالت 
بـــإدارة  إال  يتحقـــق  لـــن  وهـــذا  تنفيـــذه. 
مســـتدامة للمـــوارد املائيـــة التـــي تعمـــل علـــى 
تنميـــة وإدارة املـــوارد املائيـــة املحـــدودة مـــن 
جانـــب وإدارة اإلحتياجـــات املائيـــة احلاليـــة 

واملســـتقبلية مـــن جانـــب أخـــر.

ــعود رئيـــس  ــو السـ ــد أبـ ــد املهنـــدس أحمـ وأكـ
ــه علـــى أن  ــة خـــالل كلمتـ ــئون البيئـ ــاز شـ جهـ

الوضـــع البيئـــي يف مصـــر والرغبـــة يف حتقيـــق 
التنميـــة املســـتدامة أصبحـــا علـــى قمـــة أولويـــات 
بإهتمـــام  يحظـــون  وإنهـــم  السياســـية  اإلرادة 
عالـــي علـــى مســـتوى الدولـــة برمتهـــا. وهـــذا مـــا 
ــا  ــي أطلقتهـ ــة التـ ــالل الرؤيـ ــن خـ ــده مـ مت تأكيـ

ــام 2016 .  ــة يف عـ ــة املصريـ احلكومـ

ــر  ــرورة تضافـ ــى ضـ ــعود علـ ــو السـ ــدد م.ابـ وشـ
اجلهـــود املبذولـــة ســـواء للقطـــاع احلكومـــي أو املدنـــي والعمـــل علـــى تعظيمهـــا 
واإلســـتفادة مـــن كافـــة اخلبـــرات الوطنيـــة املوجـــودة يف ســـبيل حتقيـــق هـــذه الرؤيـــة 
ــوا بالتنظيـــم اجليـــد واحلـــوار  ــاً والتـــي لـــن تتحقـــق سـ ــا جميعـ والتـــي نتطلـــع إليهـ

الفعـــال بـــن كافـــة الشـــركاء.

التنمية المستدامة .. واإلطار التشريعي
وقـــد ناقشـــت اجللســـة األولـــى مـــن فعاليـــات اإلحتفاليـــة نبـــذه عـــن قانـــون البيئـــة 
والتنميـــة املســـتدامة يف دســـتور  2014 حيـــث أشـــار الدكتـــور مجـــدي عـــالم 
اخلبيـــر البيئـــي واألمـــن العـــام للمنتـــدى إلـــى املـــواد الدســـتورية التـــي صـــدرت يف 
دســـتور 2014 واملعنيـــة بالتنميـــة املســـتدامة مؤكـــداً بإنهـــا تعـــد طفـــره دســـتورية 
بشـــأن التأكيـــد علـــى حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة التـــي كنـــا ننـــادي بهـــا منـــذ زمـــن 
ـــى أهـــم  ـــاً الضـــوء عل ـــواد وملقي ـــر. وإســـتعرض د.عـــالم أهـــم هـــذه امل ـــس بالقصي لي
ــى  ــل علـ ــرورة العمـ ــى ضـ ــداً علـ ــتور 2014 مؤكـ ــا دسـ ــد عليهـ ــي أكـ ــرات التـ الفقـ
تفعيلهـــا وحتقيقهـــا مشـــيراً إلـــى أنـــه الينقصنـــا ســـوى العمـــل اجلـــاد وتنظيـــم اجلهـــود 
ـــي  ـــذه التشـــريعات الدســـتورية الت ـــد له ـــم اإلســـتثمار اجلي ـــى يت ـــال حت واحلـــوار الفع
هـــى حقـــاً جـــاءت لتؤكـــد حـــرص الشـــعب املصـــري علـــى حتقيـــق التنميـــة خاصـــة 

املســـتدامة منهـــا.

وعـــن البيئـــة واإلســـترتيجية الوطنيـــة للتنميـــة املســـتدامة حتـــدث الدكتـــور املحمـــدي 
عيـــد اخلبيـــر البيئـــي الدولـــي حيـــث اشـــار إلـــى أن رؤيـــة مصـــر 2030 هـــى محطـــة 
ــم »  ــى مفاهيـ ــز علـ ــى ترتكـ ــر والتـ ــى مصـ ــتدامة فـ ــة املسـ ــيرة التنميـ ــية ملسـ أساسـ
النمـــو االحتوائـــي واملســـتدام والتنميـــة االقليميـــة املتوازنـــه » االمـــر الـــذي قـــد يحـــدد 
ويســـاعد علـــى اســـتدامة التنميـــة وتواصلهـــا بتنفيـــذ املحـــاور واملحـــددات البيئيـــة 
ـــان اســـتدامتها  ـــة وضم ـــة النوعي ـــع االســـتراتيجية التنموي ـــة م ـــة لتناغـــم البيئ الالزم

ـــا. وتواصله

اهـــداف  لتحقيـــق  الهامـــة  املحـــاور  أهـــم  مـــن  إنـــه  علـــى  املحمـــدي  د.  وأكـــد 
االســـتراتيجية التنمويـــة املســـتدامه والشـــاملة ولضمـــان اســـتمرارية التنفيـــذ وتطبيـــق 
ـــزة  ـــام الوحـــدات واالجه ـــزم قي ـــد يل ـــه ق ـــة فان ـــة واملشـــاركة اجلماعي ـــادئ احلوكم مب
ـــة  ـــج البيئي ـــذ السياســـات واخلطـــط والبرام ـــة تنفي ـــه مبتابع ـــة االتي ـــة واالهلي الوطني
لكافـــة االنشـــطة التنمويـــة النوعيـــة مـــن حتقيـــق النتائـــج املرجـــوه ومراجعـــه وحتديـــث 

ــة  ــاً ملنهجيـ ــم ووفقـ ــكل دائـ ــتراتيجية بشـ االسـ
مخططـــه وتقـــومي وقيـــاس االثـــار املترتبـــة علـــى 

تنفيـــذ االســـتراتيجية.

لتحقيـــق  مدنـــي  منـــوذج   .. النصـــر  عزبـــة 
املســـتدامة التنميـــة 

وعـــن دور املجتمـــع املدنـــي يف حتقيـــق التنميـــة 
مديـــر  حســـن  محمـــد  عـــرض  املســـتدامة 
مشـــروع حتســـن الظـــروف املعيشـــية والبيئيـــة 
البســـاتن  بحـــى  النصـــر  عزبـــة  مبنطقـــة 
التنفيذيـــة  اخلطـــوات  القاهـــرة  مبحافظـــة 
للمشـــروع الـــذي تقـــوم بتنفيـــذه جمعيـــة املكتـــب 
ـــل مـــن برنامـــح  ـــة وبتموي ـــي للشـــباب والبيئ العرب
التعـــاون اإلمنائـــي األملانـــي حيـــث أوضـــح أن 
هـــذا املشـــروع يعمـــل علـــى حتقيـــق التنميـــة 
املســـتدامة مـــن خـــالل عـــدة مكونـــات هامـــة 
يأتـــي يف مقدمتهـــا املكـــون التوعـــوي باإلضافـــة 
إلـــى تقـــدمي منـــاذج وآليـــات تســـاهم يف نشـــر 
واملتجـــددة  اجلديـــدة  الطاقـــة  إســـتخدامات 
وأيضـــاً اإلرتقـــاء بدرجـــة التكيـــف والتخفيـــف 
ــار التغيـــرات املناخيـــة حيـــث يعمـــل املشـــروع علـــى توفيـــر اللمبـــات الليـــد  مـــن اثـ
لعـــدد 1000 أســـرة وكذلـــك تركيـــب 250 طاولـــة زراعـــة علـــى أســـطح املنـــازل 
ــب 30  ــالل تركيـ ــن خـ ــية مـ ــخانات الشمسـ ــتخدام السـ ــر إسـ ــى نشـ ــة إلـ باإلضافـ
ســـخان شمســـي باألماكـــن العامـــة يف املنطقـــة عـــالوة علـــى بنـــاء قـــدرات اللجنـــة 

الشـــبابية للمشـــروع واجلمعيـــات املحليـــة باملنطقـــة.

التعليم .. والتنمية المستدامة
وعـــن محـــور التعليـــم حتـــدث الدكتـــور أكـــرم حســـن ممثـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم 
والتعليـــم الفنـــي حيـــث أكـــد أن وزارة التربيـــة والتعليـــم بـــدأت يف تضمـــن مفهـــوم 
ــر  ــى تطويـ ــل علـ ــع العمـ ــة مـ ــة والالصفيـ ــطة الصفيـ ــتدامة يف األنشـ ــة املسـ التنميـ

أســـاليب التدريـــس بشـــكل يســـاعد علـــى حتقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. 

وهـــذا مـــا تأكـــد مـــن خـــالل الوثيقـــة التـــي إعتمدتهـــا الـــوزارة مؤخـــراً »نحـــو تطبيـــق 
التنميـــة املســـتدامة« واملتضمنـــة 238 مؤشـــر لألنشـــطة املعنيـــة بالتنميـــة املســـتدامة 
ــن  ــة مـ ــا البيئيـ ــم القضايـ ــاول معظـ ــي تتنـ ــة والتـ ــات التعليميـ ــة املؤسسـ ــل كافـ داخـ

ـــة تنفيذهـــا. ـــات والفـــرص املتاحـــة وآلي ـــب كالتحدي ـــف اجلوان مختل

 المرأة والشباب .. والتنمية المستدامة
ـــه  ـــور هال ـــة مصـــر 2030 أشـــارت الدكت ـــق رؤي وعـــن دور املـــرأة والشـــباب يف حتقي
يســـري خبيـــرة النـــوع اإلجتماعـــي وعضـــو مجلـــس أمنـــاء املنتـــدى إلـــى ان هنـــاك 
ــا  ــا أننـ ــي يف مقدمتهـ ــي تأتـ ــا والتـ ــي نواجههـ ــات التـ ــن التحديـ ــرة مـ ــة كبيـ مجموعـ
نعمـــل يف معـــزل وال نتشـــارك يف املعلومـــات لـــذا فنحـــن يف حاجـــة إلـــى تغييـــر 
مؤسســـي وهـــذا يحتـــاج إلـــى جهـــد كبيـــر ونضـــج تنظيمـــي علـــى أعلـــى مســـتوى.

وأوضحـــت د.هالـــه إلـــى أن حتقيـــق اإلســـتراتيجية يتطلـــب إيجـــاد ثقافـــة مســـتدامة 
ــزة  ــن كل أجهـ ــتمر مـ ــومي املسـ ــم والتقـ ــود التقييـ ــع وجـ ــعب مـ ــذا الشـ ــاء هـ ــن أبنـ بـ
ـــق مكـــون ثقـــايف مســـتدام ومـــن  ـــى خل ـــد عل ـــي للتأكي ـــة مبشـــاركة القطـــاع املدن الدول
ــاً علـــى  ــام عـــالوة أيضـ ــا لهـــذا املكـــون الهـ ــة تبنيهـ ــا يأتـــي دور املـــرأة يف حتميـ هنـ
أهميـــة دور الشـــباب يف تبنـــي هـــذا املكـــون الثقـــايف والعمـــل علـــى تدعيمـــه وتعظيـــم 
اإلســـتفادة منـــه وهـــذا لـــن يأتـــي إال بالتشـــارك يف الفكـــر ووضـــوح الرؤيـــة وشـــفافية 

املعلومـــات بـــن كافـــة أجهـــزة الدولـــة احلكوميـــة واملدنيـــة.

منتدى البيئة
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جهود في سبيل الحفاظ على السالحف البحرية

في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على السالحف البحرية من خطر االنقراض، قامت منظمة المتوسط لحماية 
البحر  أنحاء  جميع  في  البحرية  السالحف  إلنقاذ  مركزًا   54 بتحديد    MEDASSETمؤخرًا البحرية  السالحف 
المتوسط وذلك في إطار ديناميكية جديدة من خاللمجموعة من الشبكات المهنية والتطوعية،التي تعمل 
على نشر هذه الرسالة على نطاق واسع لمساعدة الجميع في فهم الجزء المحدد الذي يمكن أن تقوم به 

من أجل انقاذالسالحف.

قبل 110  الديناصورات  مع  البحرية  السالحف  وقد ظهرت  هذا 
أن  املمكن  من  كان  كبرى  أحداث  خمسة  وجنتمن  سنة،  مليون 
البشر  انتهاكات  ضحايا  أحد  تصبح  أن  قبل  لالنقراض  تعرضها 
والذين لم يستغرقوا من الوقت سوى نصف قرن ليهددوا وجودها 
املمكن جتنب ذلك عن  أنه من  ان ما يدعو لألمل  باالنقراض،بيد 
املخلوقات  هذه  النقاذ  البسيطة  االجراءات  بعض  اتخاذ  طريق 

بشرط أن يكون التحرك سريعاً.

بالنسبة  ناجحاً  كان  حيث   ،2006 صيف  يف  البداية  وكانت 
للسالحف يف منطقة البحر األبيض املتوسط وكذلك يف املكسيك، 
مبالحظة وجود زيادة كبيرة يف عدداألعشاش يف اليونان وقبرص 
وضعت  حيث  الفرنسي  الساحل  على  وحتى  وإسبانيا،  وإيطاليا 
إحدى السالحف ضخمة الرأس بيضها على شاطئ فريوس... وقد 
النادر اآلالف من املتابعن على الشاطئ وأيضا  لفت هذا احلدث 
وصلت  حتى  الصغيرة  السالحف  يتابعون  وظلوا  اإلنترنت،  على 
إلى البحر، فيما أتعُتبر مؤشراً على التحسن يف أعداد السالحف 

البحرية.

لتهديدات  السالحف  تعرض  على  والباحثون  العلماء  يؤكد  فيما 
متعددة جعلها عرضة للخطر، فهي ضحية للصيد اجلائر، وبعض 
األنواع املفترسة مثل أسماك القرش والتونة ذات الزعانف الزرقاء، 
وغيرها، وليس هناك من حل واضح إالالدعوة حلمايتها والتوقف 
عن أكلها، وقد مت بالفعل اتخاذ هذه اخلطواتلحماية السالحف منذ 
عام 1981، واليوم فإنها تثبت التأثير الكلي لإلنسان على البيئة 

البحرية.

وال يجب االعتماد على حل واحد إلنقاذ السالحف البحرية ولكن 
يجب اعتماد مجموعة من املبادرات التي تواجه التهديدات املتعددة 
لهذه الكائنات، فإذا جنت من احليوانات املفترسة الطبيعية، فإنها ال 
تزال تتعرض ملجموعة متنوعة من التهديدات من صنع اإلنسان مثل 
مصائد األسماك، الصيد العرضي، والصيد غير املشروع، والتلوث 
البناء فيمواقع التعشيش حيث  الكيميائي، والنفايات البالستيكية، 
بحاجة  وهم  البحار،  أعالي  إلى  أن تصل  إلى  العش  وتبني  تفقس 

لنتدخل نيابة عنهم يف كل مرحلة من مراحل حياتهم الطويلة.

كما  تنظيما،  أكثر  أصبحت  األمر  لهذا  التعبئة  احلظفإن  وحلسن 

األكياس  استخدام  على  مؤخراً  فرض  الذي  احلظر  من  يتضح 
البالستيكية والذي عرضته موناكو وفرنسا وإيطاليا.

يف  أيضا  تساهم  التي  احلديثة  االبتكارات  استخدام  ميكن  كما 
املجهزة  الصيد  شباك  مثل  املقصودة  غير  األضرار  من  احلد 
اخلاصة والتي تسمح للسالحف بالهرب عندما تقع يف شباك صيد 
حياة عشرات  إلنقاذ  الصيد  تعديل خطاطيف  الروبيان،كما ميكن 

اآلالف السالحف كل عام.

وللعلم أيضا دوره يف املساعدة يف فهم هذه احليوانات حتى تصبح 
جهود املحافظة عليها أكثر فعالية، فقد أصبح من السهل حتديد 
املواقع من خالل األقمار الصناعية، كما يقوم العلماء أيضا بتركيب 
يف  حياتهم  معرفة  يف  ملساعدتنا  السالحف  دروع  على  كاميرات 

املحيط،فاالبتكار هو أحد الدوافع القوية لألمل وينبغي تشجيعه.

كانت  إذا  ما  يف  موجوداً  الشك  يزال  ال  هذا،  كل  من  الرغم  على 
أعقاب  من  التخلص  من  التأكد  مثل  اليومية  الصغيرة  اإلجراءات 
السجائر والقمامة بشكل صحيح، وجتنب استخدام املنتجات امللوثة، 

ستحدث تأثيراً.

تذكر أنه حتى أبسط القرارات اليومية ميكن أن تعمل على تخفيف 
الضغط على املحيطات، ويكون لها تأثير مفيد مباشرة على مستقبل 

السالحف البحرية.

منتدى البيئة
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في كانكون بالمكسيك  
المنتدى العالمي للتشريعين يطالب بإدماج  التنوع البيولوجي في مجاالت عدة لرفاهية اإلنسان 

اجتمع التشريعيون في مناسبة منتدى التشريعيين بمؤتمر األمم المتحدة للتنوع البيولوجي  CBD COP13  والذي عقد 
الحفظ  تعزيز  في  نجاح  وقصص  عملية  استراتيجيات  ناقش  والذي   ،2016 ديسمبر  المكسيك  كانكون،  قمة  هامش  على 
واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020،وأهداف أيشي من 

خالل التركيز على القيادة التشريعية. 

واألهداف  البيولوجي  التنوع  آليات  إدماج  فرص  حول  املناقشات  وجرت 
بن  كجسر  الغابات  وإدارة  والسياحة  السمكية  والثروة  الزراعة  أطر  يف 
وإطار  باريس  واتفاق  أيشي،  وأهداف  املستدامة،  اإلمنائية  األهداف 

سينداي للحد من مخاطر الكوارث. ويف ختام هذا املنتدى.

وقد رحب التشريعيون باعتماد احلكومات من خالل الوزراء وغيرهم من 
املستدام  واالستعمال  احلفظ  إدماج  حول  كانكون  إلعالن  الوفود  رؤساء 

للتنوع البيولوجي من أجل الرفاهة وااللتزام بأهدافها. 

واتفق التشريعيون مع العديد من التصريحات التي أدلت بها احلكومات 
املستدامة  للتنمية   2030 أعمال  ذلكجدول  يف  مبا  كانكون،  إعالن  يف 
واألهداف اإلمنائية املستدامة، والتي تعكس بقوة التنوع البيولوجي، وتوفير 
فرص جديدة للتصدي للتحديات التنموية مبنظور يجمع بن األبعاد البيئية 
بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  واالجتماعية،لتنفيذ  واالقتصادية 
تغير املناخ، واتفاقية باريس، التي اعتمدت يف الدورة احلادية والعشرين 
إلى أهمية ضمان سالمة جميع األنظمة  ملؤمتر لألطراف، والذي يشير 
البيئية وحماية التنوع البيولوجي عند اتخاذ إجراءات للتصدي لتغير املناخ، 
وكذلك إعالن مراكش الذي اعتمد يف نوفمبر 2016 يف الدورة الثانية 
والعشرين لقمة األمم املتحدة للمناخ COP22، وأيضا املساهمة يف تنفيذ 
أهداف االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي.وأكد التشريعيون على احلاجة 
إلى بذل جهود إضافية لضمان التنفيذ الفعال لالتفاقيات املتعلقة بالتنوع 
 2020-2011 البيولوجي  للتنوع  االستراتيجية  واخلطة  البيولوجي، 
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي اخلاصة بها، وكذلكبروتوكوالت قرطاجنة 
وناجويا، وتسهيل التعاون بن املبادرات التي اعتمدت يف املحافل الدولية 
األسماك  ومصايد  والزراعة  والتجارة  املستدامة  بالتنمية  الصلة  ذات 
االعتبار  يف  األخذ  مع  األخرى،  القطاعات  وبن  والسياحة،  والغابات 

احلفظ واالستعمال املستدام.

النظم  استعادة  إلى  احلاجة  إلى  النظر  بيانهم  يف  التشريعيون  ولفت 
اإليكولوجية لتحقيق احلد من مخاطر الكوارث، وهنا تظهر أهمية إطار 
اتباع  تعزيز  إلى  الرامية  اجلهود  الكوارث يف  من مخاطر  للحد  سينداي 

نهج شامل لتعميم التنوع البيولوجي لرفاهية األجيال احلالية واملستقبلية. 

وعالوة على ذلك، أكد التشريعيون على الدور الهامللمرأة يف احلفاظ على 
املاسة  الطبيعية، واحلاجة  للموارد  العادل  البيولوجي واالستخدام  التنوع 
إلى سياسات حساسة للنوع االجتماعي بن اجلنسن ودور كل منهم يف 
للمرأة  الفعالة  املشاركة  تعزيز  البيولوجي من خالل  التنوع  أزمة  معاجلة 

فياتخاذ القرار بشأن هذه القضايا. 

وقد تعهد التشريعيون يف بيانهم بالعمل مع احلكومات وأصحاب املصلحة 
اآلخرين لتحقيق أهداف اخلطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-
من  لديهم  الدستورية  الصالحيات  واستخدام  أيشي،  وأهداف   2020
أجل املراجعة والتدقيق، وتفعيل القانون ملساءلة احلكومات يف البرملانات 
الوطنية من أجل االلتزامات التي قطعتها على نفسها يف هذا الشأن،والعمل 
الوطنية بالشراكة مع أصحاب املصلحة واملشرعن يف أي  البرملانات  يف 
مكان آخر، لتعزيز نهج أكثر متاسكا ومقاربة إلى احلكم، ووضع االلتزامات 
الدولية املتنوعةعلى جدول أعماالحلكوماتفي إطار جدول أعمال 2030، 
وحتمية كسر القوالب اجلامدة وتطوير مناذج جديدة أكثر فعالية لإلدارة 
القمة  ملؤمترات  الطموحة  األهداف  لتحقيق  املستدامة  التنمية  أجل  من 
يف  رؤيتها  تتلخص  والتي   2050 كانكون  ويف   ،2015 لعام  الرئيسية 

»العيش يف وئام مع الطبيعة«. 

ورحب التشريعيون بهذه الفرصة وخالالملنتدى العاملي للحد من مخاطر 
اجلهود  من  املزيد  بذل  إلى  ودعوا  بكانكون-املكسيك،   2017 الكوارث 
إلدراك الروابط بن احلد من مخاطر الكوارث، والتنوع البيولوجي وتغير 

املناخ والتنمية املستدامة . 

واختتم التشريعيون منتداهم بدعوة مؤمتر األمم املتحدة للتنوع البيولوجي 
وكذلك  هذا،  بيانهم  يف  جاء  ما  االعتبار  يف  يأخذ  أن  بكانكون   2016
التنوع  اتفاقية  يف  األطراف  طالبوا  كما  أعماله،  يف  البرملانين  إشراك 
البيولوجي باالعتراف مبساهمات البرملانين واملشرعن يف تعميم التنوع 

البيولوجي.
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جمعية معًا لحماية اإلنسان والبيئة ونشر التنمية المستدامة

في اتحاد الصناعات المصري  

أعمال رائدة ...لتحقيق التنمية المستدامة
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عقدت جمعية معاً حلماية اإلنسان والبيئة عضو “رائد” بالعراق مؤخراً لقاءاً مع رئيس جامعة عشق وعميد كلية الهندسة 
باجلامعة لبحث آفاق التعاون والتنسيق املستقبلي لتفعيل العمل املشترك من اجل تدريب وتطوير الشباب الكسابهم املهارات 

الالزمة  لكي يساهموا يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة 2030، وقد أثمر 
بقاعة اجلامعة  لكوادر اجلامعة،  املوضوع  اللقاء عن عقدندوة حول هذا  هذا 
الثالث  الهدف  على  والتركيز  املستدامة  التنمية  بأهداف  التعريف  خاللها  مت 
والذي ينص على ضمان حياة صحية للجميع ويف جميع االعمار والتركيز على 
وكذلك  والتدخن،  والكحوليات  املخدرات  على  باالدمان  تتعلق  التي  الغايات 
ملكافحة  املجتمعات  اتبعتها  التي  االستراتيجيات  حول  ناجحة  قصص  عرض 
املخدارت مثل منظمة CADCA  بأمريكا، وكيفية  تهيئة اجلامعة لتكون مركز 
النطالق برامج ومشاريع تصب يف خدمة اهداف التنمية املستدامة وقد رحب 
السيد رئيس اجلامعة بجمع االفكار التي طرحت وابدى استعداده للتعاون من 

اجل حتقيقها .

شارك املنتدى املصري للتنمية املستدامة عضو “رائد” مبصر يف احتفالية تكرمي الشركات 
الفائزة فى مسابقة “ اعمال رائدة ...لتحقيق التنمية املستدامة”  للعام الثالث 2016، بدعوة 
االثنن  يوم  وذلك  املصرية  الصناعات  باحتاد  املستدامة  والتنمية  البيئى  االلتزام  من مكتب 
املوافق 16 يناير 2017  مبقر احتاد الصناعات املصرية، وجاءت احتفالية هذا العام  حتت 
تكرمي  املصري، ومت خاللها  الوزراء  رئيس مجلس  اسماعيل  املهندس/شريف  السيد  رعاية 
مناذج من قصص جناح الشركات بهدف ابراز مزايا وفوائد دمج انشطة التنمية املستدامة 

يف مجال األعمال. 

التي نظمت خالل االحتفالية حول قضية “ريادة  النقاشية  وقد شارك احلضور يف احللقة 
االعمال و التنمية املستدامة“وهدفت إلى مناقشة الفرص والتحديات فى مجال ريادة االعمال 
ودور القطاع اخلاص، ودعم وتشجيع عالقات الشراكة بن أطراف التنمية )منظمات املجتمع 

املدني واحلكومة والقطاع اخلاص واإلعالم واجلهات التمويلية.. إلخ(، وكذلك استعراض أهم أنشطة وإجنازات املؤسسات العاملة فى مجال 
ريادة االعمال.

وقد شارك املنتدى أيضا يف أعمال املعرض الذي أقيم ضمن فعاليات االحتفالية وضم املؤسسات العاملة فى مجال التنمية املستدامة، 
للتعريف باخلدمات واملبادارت املقدمة للمجتمع.
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جلست أقلب فى دفتر الذكريات، فوجدتنى قد كتبت مقالة فى بداية تولى الرئيس 
السابق باراك حسن أوباما حتت عنوان ) هل نقول أهال .. أوباما( ، وبالقطع 
كان التوجس والشك هما محور هذه املقالة، لسابق معرفتنا بالتوجهات األمريكية 
الثابته، إال أننى وقتها تسلحت ببعض األمل على صعيد تعاطى الرئيس السابق 
أو  املجال،  هذا  فى  ملعاونية  إختياراته  بسبب  سواء  البيئى،  الشأن  يخص  فيما 
إلدراكة املعلن حول املخاطر البيئية التى تهدد بالده والعالم، وأتصور أن تفاؤلى 
كيوتو  بروتوكول  على  توقع  لم  التى  فأمريكا  ما،  حد  إلى  محله  فى  كان  وقتها 
باريس ديسمبر 2015 على سبيل  إتفاق  بالفعل على  املناخية، وقعت  للتغيرات 
فى  املتسببة  الضارة  الكربونيه  اإلنبعاثات  بخفض  القاضى  اإلتفاق  ذلك  املثال، 
من  بأكثر  األرض  حرارة  درجة  بإرتفاع  اليسمح  مبا  املناخية  التغيرات  مشكلة 

درجتن.

بخفض  إلتزامها  وإعالن  باريس  إتفاق  على  أمريكا  بتوقيع  خيراً  تفاءلنا  أقول 
إنبعاثاتها الضارة بنسب ليست قليلة، خاصة بالنظر إلى أنها أكبر ملوث فى العالم 
ومسئولة بشكل مباشر عن ربع اإلنبعاثات الضارة املتسببة فى مشكلة التغيرات 
املناخية .. ولألسف لم تدم الفرحة طويالً حيث أن مجمل ممارسات أوباما على 
مدار ثمان سنوات أكدت أنه ال أهالً به وال سهالً، فقد رسخ العداء األيدلوجى 
هذا  كل  العاملى،  األرهاب  شبح  وإستدعى  اإلسالمى،  التطرف  ومول  لإلسالم، 
ملجرد إحكام السيطرة والهيمنه على العالم أجمع، وال مانع من تشريد مزيد من 

شعوبنا العربية فى سبيل حتقيق هذه الغاية اإلستعمارية اجلديدة.

يسكن  رئيس جديد  بأى  الترحيب  إلى  أن السبيل  يؤكد  التاريخ  درس  أن  ويبدو 
البيت األبيض، فها هو خليفته اجلمهوري دونالد ترامب يستهل رئاسته اجلديدة 
املتحدة  الواليات  دخول  من  إسالمية  دول  سبع  مواطنى  مبنع  قرار  بتوقيع 
األمريكية، بدعوة حمايتها من األرهاب، ذلك اإلرهاب الذى صنعوه هم وكنا نحن 
التى ستحرم من  الدول اإلسالمية  ملزيد من  تتسع  القائمة  وبالقطع   .. ضحاياه 
أننا نعانى من سنوات طوال من اإلدعاءات  اجلنة األمريكية، العجيب فى األمر 
األمريكية الكاذبة حول الدميقراطية وإحترام حقوق اإلنسان، والتى دفعت دوالً 
البيئى  الصعيد  وعلى  إنهيارها.  حد  إلى  وصل  لها،  باهظاً  ثمناً  كثيرة  وأنظمة 
إستهل ترامب واليته بقراره املحبط والذى يشير إلى سلبية التعاطى األمريكى مع 
البيئية العاملية مستقبالً، ذلك القرار الذى قضى بإلغاء املوقع اخلاص  القضايا 
بالتغيرات املناخية من الشبكة العنكبوتية اخلاصة بوكالة حماية البيئة األمريكية، 
وكذلك إلغائه للصفحة اخلاصة بنفس القضية والتى سبق وأطلقها البيت األبيض.

وليت األمر توقف عند هذا احلد، بل جتاوزه عندما اعلن صراحة أن القوانن 

أثناء  وذلك  السيطرة،  عن  وخارجة  معقدة  املتحدة  الواليات  فى  للبيئة  املنظمة 
إجتماعه بقيادات كبرى شركات صناعة السيارات فى أمريكا فور توليه مسئولياته، 
معلناً أن إدارته ستعطى دفعة كبيرة لتشجيع صانعى السيارات فى أمريكا. وقال 
الذين يريدون  إنه لدينا كثير من األصدقاء  الرئيس األمريكى فى نفس السياق 
التصنيع فى أمريكا، لكنهم اليتمكنون من ذلك بسبب قوانن البيئة املجنونة التى 
لم يسمع بها أحد من قبل، وأن اإلدارة اجلديدة ستزيل القوانن غير املفيدة املعيقة 

لإلستثمار.

هكذا أعلن الرجل ومنذ اللحظة األولى عدائه الصريح لقوانن البيئة فى امريكا، 
وإنحيازة املطلق للوبى منتجى النفط وصناعة السيارات والسالح وكافة القطاعات 
التغيرات  مشكلة  فى  املتسببة  الضارة  اإلنبعاثات  خلفض  املناهضة  الصناعية 

املناخية.

العالم قبل أسبوع واحد موجه حادة من  يحدث هذا فى الوقت الذى شهد فيه 
الطقس السئ بسبب التغيرات املناخية، حيث ضربت العواصف الثلجية الواليات 
وإصابة  مقتل  فى  تسبب  مما  واليابان،  وإيطاليا،  بريطانيا،  نفسها،  املتحدة 
العشرات، إلى جانب توقف حركة املطارات، ففى أمريكا مثالً أعلن حاكم جورجيا 
حالة الطوارء فى سبع مقاطعات من الوالية، بعد أن لقى 4 أشخاص على األقل 
مصرعهم، وأصيب 23 أخرون بسبب العواصف واألعاصير. وعلى صعيد متصل، 
توقع العلماء األمريكيون أرتفاعا كارثياً ملنسوب البحار على الكره األرضية خالل 

السنوات املقبلة.

البيئية  القوانن  تقييد  على  ترامب  وإصرار  رغبة  مع  متزامناً  هذا  كل  يحدث 
املجنونه حسب قوله. 

الشك أننا مقبلون على إنتكاسات بيئية عاملية كبيرة، فى ظل إصرارامللوث األعظم 
على تلويثة، وضربة بعرض احلائط بأراء جميع العلماء حتى من أمريكا نفسها.

اإلضرار  على  واإلصرار  الصلف  هذا  مع  ربانياً  العقاب سيكون  أن  أتخيل  وهنا 
بالكون كله، وأمتنى أن يحدث هذا قبل فوات األوان حتى يفيق من يقودون العالم 

ويتبعوا جادة الصواب.

ويبدوا أن قدرنا أن تستمر معاناتنا البيئية اإلنسانية بسبب نرجسية وبرجماتية 
الواليات املتحدة األمريكية أياً ماكان قاطن البيت األبيض.

واألمل كل األمل أن يتحد العقالء فى شتى أرجاء األرض إلحداث مزيد من الضغط 
على سيد البيت األبيض، حتى يبدى قدرًا أكبر من إحترام الطبيعه حتى حتترمنا، 

ومن ثم إنقاذ ماميكن إنقاذه من مستقبل اإلنسان على هذا الكوكب.

ما أصعب وأقسى أن يرتبط مصير اإلنسانية دومًا بدولة برجماتية التنظر إال ملصاحلها فقط، ضاربة عرض احلائط مبصالح الكوكب واإلنسانية 
جمعاء. بالقطع أحتدث عن الواليات املتحدة األمريكية، التى ال نتجرع منها إال اإلحباط، حتى فى مواسم التغيير التى تذهب برئيس وتأتى بأخر .. 

حيث أننا لم نتعود أن ينصف أى قادم هناك اإلنسان فى أى بقعة على البسيطة، فقط الربيبة أسرائيل.



لمعلوماتك

مدى  وكذلك  التلوث  وأنواع  أشكال  تتعدد 
تأثيرها على البيئة املحيطة والكائنات واألنواع 
التى تعيش فيها منها ذلك التلوث الضوضائى 
ومايحدثه من تداعيات على البيئة، فقد وجد 
أن زيادة التلوث الضوضائى الناجم عن إزدحام 
والسيما  احليوانات  على  سلبية  أثار  له  املرور 
اإلتصال  فى  الصوت  على  تعتمد  التى  تلك 
بالبيئة املحيطة بها واحلصول على معلوماتها، 
ذلك ما أظهرته أحد الدراسات احلديثة التى 
املرور  عن  الصادر  التلوث  عالقة  على  ركزت 
درجة  من  التقليل  حيث  من  للطيور  ومايسببه 
حساسيتها لإلستجابة لإلنذرات التى حتذرهم 
مثل  بهم  حتيق  أن  ميكن  التى  األخطار  من 

املهلكات.
فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن تلك الضوضاء 
تؤثر  املرور  إزدحام  عن  الصادرة  املزعجة 
الطيور  من  مجموعة  تفاعل  درجة  مدى  على 
بالقرب من أعشاشها وقد سجلت اإلحداثيات 

للطيور  اإلستجابة  من  أشكال  ثالث  هناك  أن 
التى إخضعت للتجربة، فقد إستجابت لصوت 
الصادر  الصوت  وكذلك   حده  على  اإلنذار 
عن اإلزدحام وكان التسجيل الثالث هو خليط 
الصادرة  الضوضاء  تؤثر  ولم  اإلثنن،  مابن 
عن اإلزدحام املرورى على الطيور التى تتناول 
غذائها ولم تخيفها بترك احلبوب التى تلتقطها 
وقد كان هناك املزيد من الدراسة الذى أجريت 
قد  والذى  البشر  عن  الصادر  الضوضاء  على 
أثر على املخرج النهائى ووجد أن القليل منهم 
قد استجابوا لإلشارات الصادرة من احليوانات 

فى ظل حدوث هذه الضوضاء.
على  كبير  نحو  على  العمل  ذلك  إرتكز  وقد 
إلى  انصرف  قد  اإلهتمام  معظم  ولكن  الغناء 
الكيفية التى يتم بها اإلستجابة إلى األصوات 
أن  املعادية،  الطيور  أو  املهلكات  من  الصادرة 
مثل هذه األصوات قد صدرت بحضور العدو 
التوقيت   نفس  فى  كانت  وقد  اخلطر  مصدر 

البيئة  من  الصادرة  األخرى  املؤثرات  تلك  مع 
التى وضعها الباحثون، وقد توصلت نتيجة هذه 
الدراسة إلى أن صوت الضوضاء الصادر عن 
الطيور  قدرة  من  يحد  أن  ميكن  املرور  حركة 
على االستجابة لهذه املنبهات أو لتلك األصوات 
فهى  ثم  ومن  حتذيرات  على  تنطوى  التى 
اإلنذرات،  لهذه  إستجابتهم  قدرة  من  تضعف 
وكيف أن هذه التجربة قد مكنت الباحثن من 
فهم مدى تأثير الضوضاء على الكيفية التى يتم 
بها نقل املعلومات مابن جتمعات ومجموعات 
أن  إلى  الدراسة  خلصت  وقد   .. احليوانات 
تصرف الطيور لم يتأثر مع كل مرة يتم إعادة 
السلوكية  التأثيرات  هذه  وأن  الصوت  إطالق 
كانت نتيجة إختالط هذه األصوات بالضوضاء 
الضوضاء  صوت  إطالق  نتيجة  كونها  عن 

مبفرده.

مصطلحات بيئية
تركيزات السموم فى البيئة

                                        Background Concentration
يقصد به متوسط الكميات من السموم الكيماوية 
يتعرض  والتى  والتربة  واملاء  الهواء  فى  املوجودة 
هذه  أكثر  وأن  روتينى،  نحو  على  الناس  لها 
السموم املنتشرة فى هواء املدن الكبرى يأتى من 
املواصالت وبقية وسائل النقل األخرى أما الباقى 
فيأتى من الصناعة والزراعة ومن إستخدام مواد 

الطالء واملحاليل واملنظفات فى املنازل.

تأثير التلوث الضوضائى على الطيور

تعكننا وجــاي  غريب  انت  ده  ياعم 
عوايدنا يف  وتغير  حياتنا  بتلف 
موازينا تقلب  وبـــالش  هنا  ابــعــد 
أصلك شيطان ووجودك بينا يعرفتنا

الطبيعية باحلياة  تضر  الغريبة  األنــواع 

منتدى البيئة
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لقد زادت هذه االعاصير على نحو مكثف فى 
الواقعة  املناطق  والسيما  اإلستوائية  املناطق 
فى غرب املحيط الهادى وذلك خالل النصف 

الثانى من القرن العشرين.

وقد توصل الباحثون إلى أن هناك عالقة مابن 
والذى  احلرارة  درجات  فى  العاملى  اإلرتفاع 
من شأنه أن يؤدى إلى زيادة معدالت سقوط 
اإلستوائية  املناطق  فوق  والسيما  األمطار 
على  األمطار  سقوط  أن  إذ   ... باملحيطات 
املحيطات يؤدى إلى التقليل من ملوحتها  وهو 
حدد  وقد   .. العواصف  هذه  بإثارة  مايسمح 
الباحثون فى هذه الدراسة املناطق األكثر تأثراً 
املحيط  غرب  منطقة  وهى  العواصف  بهذه 
العواصف  خليج  عليها  يطلق  والتى  الهادى 
ذات درجة عالية من  العواصف  وأن هذه   ...

التدمير بالنسبة للمناطق التى تقع فيها. 

حيث  متفرد  اسهام  الدراسة  لهذه  كان  وقد 
دراسة  ضرورة  إلى  اإلنتباة  لفتت  قد  أنها 
باإلضافة  املحيطات  أعالى  فى  امللوحة  درجة 
من  ملالها  احلرارة  درجات  على  التركيز  إلى  
ظاهرة   وتقصى  دراسة   فى  وثيقة  عالقة 
أن   ... الزوابع  لهذه  املكثف  احلدوث  ذلك 
العواصف  نفس  نفسها  هى  األعاصير  هذه 
واملعروفة  األطلنطى  املحيط  فى  حتدث  التى 
التى  وهى   ،  Hurricanes بالهيروكينا  
متكننا من إجراء إختبار طبيعى للكيفية التى 

حتدث بها هذه األعاصير على نحو مكثف. 

درجة  على  حدوثها  فى  العواصف  وتعتمد 
الرياح  أن  حيث  املحيط  من  املتولدة  احلرارة 
املحيط  لسطح  غربلة  بعملية  تقوم  الشديدة 
املحيط   فى  فجوات  حدوث  إلى  تؤدى  وهى 
على النحو الذى  يسمح بطفو املزيد من املياه  
الباردة واخلروج إلى السطح والتى تقوم بعملية 
وفى   .. الزوبعة  قوة  من  للسطح وحتد  تبريد 
أن  إلى  التوصل  مت  قد  السابقة  الدراسات 
إلى تدفئة سطح  دفء كوكب األرض قد أدى 
املحيط وأن درجات احلرارة تختلف من منطقة 
ألخرى فى املحيط حيث تزداد فى مناطق املياه 

العميقة إذ أن تلك الزوابع التى تضرب املحيط 
مما   كبير  نحو  على  سطحه  تبريد  إلى  تؤدى 
كثافة  درجة  تراجع  إلى   يؤدى  أن  شأنه  من 
ومن   .. املستقبل  فى  اإلستوائية  العواصف 
من  كثافة  أقل  تعد  العذبة   املياه  أن  املعروف 
املياه املاحلة كما أن الطقس الدافئ يؤدى إلى 
سقوط الكثير من مياه األمطار على املحيطات 
الباردة .. إن هذه  بدرجة أكبر من املحيطات 
املياه العذبة تتجمع على السطح ومتنع عملية 
بدفئه  يحتفظ  السطح  يجعل  مما  اخللخلة 
ومن ثم فإن التراجع فى اختالط مياه املحيط 
املزيد من  إثارة  يعنى  أن  األمطار ميكن  مبياه 

العواصف.

يجعلها  ما  وهو  الدراسة  هذه  فى  واجلديد 
إنها  السابقة هى  الدراسات  بقية  تختلف عن 
كلها قد ركزت على تتبع تأثير الدفء العاملى 
على مياه املحيط ومن ثم حدوث الزوابع ولم 
 salinity امللوحة  عامل  اإلعتبار  فى  تأخذ 
وذلك مامت تضمنيه فى  هذه الدراسة اجلديدة 
... أن ذلك من شأنه أن يلفت اإلنتباه إلى إعادة 
النظر فى مدى تأثير املياه العذبة على املحيط 
فى املاضى واحلاضر .. وقد ركز الباحثون فى 
هذة الدراسة على املنطقة الغربية اإلستوائية 
العواصف..  حتدث  حيث  الهادى  املحيط  من 
مدى  إلى  أوالً  يتطرقون  وأن  البد  فهم  لذلك 
فى  أنه  إلى  توصلوا  وقد  السطح   ملوحة 
الفترة من 1958 حتى 2013 قد أصبحت 
الزوابع  موسم  أثناء  ملوحة  أقل  املحيط  مياه 
امللوحة فى  اإلنخفاضات فى  وأن معظم هذه 
متر   50 بحوالى  للمحيط  السطحية  الطبقة 
عمق .. وللوهلة األولى قد أوضحت الدراسة 
املنطقة  تلك  فى  تقع  العواصف  مسارات  أن 
األقل ملوحة ... ومن أجل املزيد من الدراسة 
تؤثر  التى  الكيفية  إلى  تطرقوا  فقد  والبحث 
بها درجة امللوحة على قوة الزوابع والعواصف 
الرابعة  الدرجة  من  األعاصير  والسيما 
واخلامسة من خالل تعقب األثار التى تتركها 
وإرتباطها  املحيط   سطح  على  الباردة  املياه 

بامللوحة.

المخيف  الشبح  بذلك  المتعلقة  والروايات  القصص  تتعدد 
الجاثم على صدر العالم ويعد بمثابة الكابوس الليلى .. هذه 
المخيفة  الطبيعية  والكوارث  التداعيات  تلك  هى  القصص 
أفالم  أحضان  فى  بنا  تلقى  والتى  المناخى  للتغير  والمدمرة 
الرعب التى عالجتها الكثير من الروايات السينمائية ... من هذه 
تحدث  التى  والزوابع  بالدوامات  مايعرف  والكوارث  التداعيات 
فى المحيط والتى جسدها ذلك الفيلم المعروف بالعاصفة 

 .. perfect storm الكاملة

ــر  ــيـ ــتـــغـ ــلـ »لـ
الــمــنــاخــى« 
قـــــــصـــــــص
وروايــــــــات  



يوم النيل
22 فبراير 2017

مزيد من التعاون .. لتحقيق المنافع المشتركة


