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ــر ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ مـ
ومـــــــضـــــــار
الـــــــــــــــدرع
الــــــواقــــــى

لقــد أثبتــت كافــة اإلتفاقيــات التــى عقــدت 
وصدقت عليها الدول لاللتزام بشــروط معينة 
وإجــراءات محــددة مــن أجــل توقيــف مصادر 
تغذيــة ذلــك اخلطر وهو الــدفء العاملى الذى 
أكســيد  )ثانــى  الصوبــة  غــازات  عــن  ينجــم 
الكربون وامليثان( والتى حتجز أشــعة الشمس 
والتسمح بإرتدادها للغالف اجلوى مرة أخرى 
وهــو ما يؤدى إلى إرتفــاع درجات حرارة اجلو 
عــن املعــدالت الطبيعيــة ووقوع تلــك الكوارث 
كالعواصــف   weather events املناخيــة 
وموجــات  والبراكــن  والــزالزل  والفيضانــات 
اجلفــاف واملوجــات احلــارة والتــى تــؤدى إلى 
هدم مقومات احلياة على ســطح ذلك الكوكب 
اإلتفاقيــات  هــذه  مثــل  ..أن  وإســتمرارها 
واإلجــراءات لــم حتقق النجــاح املطلوب وذلك 
لتعــارض وتضــارب املصالــح وألن العالم حتى 
اآلن لــم يعــرف قيمة وحــدة املصير والفضيلة 
مواجهــة اخلطــر املشــترك .. لذلــك كان البد 
مــن البحــث عــن أفــكار جديــدة وأن التوقــف 
عجلــة املقاومــة عن الدوران فهناك ســباق مع 
الزمــن وأن الوقــت لم يعد فى صالح البشــرية 
التــى تواجــه ذلــك اخلطر الــذى مبثابة وحش 
مفتــرس يتلمــس طريقــه للفتــك بذلــك العالم 
.. لذلــك كان هنــاك مجموعــة مــن األفــكار 
املجنونــة كمــا أطلــق عليها البعــض والتى قيل 
عنها بأنها األفكار العشــرة األكثر جنوناً والتى 
هدف من ورائها أن تكون مبثابة الدرع الواقى 
بهــدف تقويــض التغير املناخــى، ووقف زحفه 
وتقدمــه .. وقــد ســميت اومت نعتهــا باملجنونة 
كبيــر  قــدر  علــى  تنطــوى  craziest  إلنهــا 
مــن املغامــرة واملخاطــرة بل إنها تعــد األخطر 
علــى اإلطالق وإنها ميكــن أن يكون لها مضار 
ومخاطر على العالم وميكن أن تكون سلبياتها 
أو مخاطرهــا أكثــر من فوائدهــا ..الهدف من 
هــذه املحــاوالت هــو احلد مــن تلــك الكميات 
مــن الكربــون التى يتــم إمتصاصهــا من خالل 
الشــمس ويــرى العلمــاء أنــه فــى حالة مــا إذا 
أن األمــور قــد صــارت مــن ســئ الســوأ.. قد 
يكــون علينــا مراجعــة بعــض األفــكار وتقديــر 

املخاطر التى تنطوى عليها بداية من البراكن 
الصناعيــة التــى يكون الهــدف منها إمتصاص 
املزيــد مــن الكربــون ولكــى مــا تصبــح مبثابة 
حواجــز ودروع ... مــن هذه األفكار مايســمى  
volcano plane  فمــن املعروف أن ظاهرة 
التغيــر املناخــى تنجم عن زيــادة الكميات التى 
يتــم إحتجازها من احلرارة من خالل مايعرف 
  greenhouse gases الصوبــة  بغــازات 
وهــى تتكــون من الكربــون وامليثان الــذى يقوم 
بإمتصــاص احلــرارة من أشــعة الشــمس بدالً 
مــن إرتدادهــا مــرة أخــرى للغــالف اخلارجى 
 .. لــأرض  أخــرى  مــرة  فتعيدهــا  وعكســها 
ومــن املعــروف أن أكســيد الكربــون يقوم بدور 
العاكس ألشعة الشــمس ويعمل على إرتدادها 
للفضــاء اخلارجــى إال أنــه يرتفع فــى الغالف 
اجلــوى مكوناً طبقة بطــول يتراوح من 6  إلى 
30 ميــل أى حوالــى من 15 إلى 50 كيلومتر 
فوق ســطح األرض ... وعندما تتحد جزئيات 
أكسيد الكبريت باملاء تقوم القطرات الساقطة 
بعكس ضوء الشمس وتؤدى إلى إحداث برودة 
فى اجلو ... من ثم فإن البراكن عندما تندلع 
وتثور تقوم بإطالق أطنان من أكسيد الكبريت 
فــى الغــالف اجلــوى مما يترتب عليــه تلطيف 
درجــة حــرارة اجلــو ويســتمر تأثيرهــا ملــدة 
تتــرواح مابــن عــام أو عامن .. لذلــك تعتمد 
هــذه الفكــرة علــى أن تقــوم طائــرات محملــة 
بأكســيد الكبريت حيــث يتم حقنة فى الغالف 
اجلوى من أجل احلد ولو على نحو مؤقت من 
ظاهــرة الدفء العاملــى .. ولكن وجد أن زيادة 
كميــات أكســيد الكبريت قد يــؤدى إلى إرتفاع 
عــدد الوفيات وذلك نتيجــة التلوث الذى يحد 
منــه فــى اجلو.. هنــاك أيضا مايعــرف بزيادة 
نصاعــة الســحب ودرجــة بياضهــا واملعروفــة 
white whiter وذلك من خالل التحكم فى 
درجة نصاعة الســحب العاكسة لتصبح كالثلج 
وبذلك تقوم بعكس املزيد من أشــعة الشــمس 
للغــالف اخلارجى هذه بعــض األفكار املتعلقة 

مبا يعرف بالدرع الواقى.

المادى  البقاء  يهدد  الذى  للخطر  الرئيسى  المصدر  هو  المناخى  التغير 
يسابق  لذلك  عنه  بديل  واليوجدة  فوقه  نعيش  الذى  الكوكب  لذلك 
الباحثون والعلماء الزمن لمحاولة تقليم أظافر ذلك الخطر وترويضه ..إن 
البحث البد وأن ينصرف إلى معالجة الجذور أى األسباب التى أدت إلى هذه 
وأن  البد  وهى  مستمر  نحو  على  وتغذيها  منها  تزيد  والتى  الظاهرة 
تكون نقطة البداية فى المواجهة مع التغير المناخى والحد من ضرواته 
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في اجتماعات دورتهم الثامنة والعشرين:   
البعد حــول  خطة  وضــع  إلــى  يدعون  العرب  البيئة  وزراء 
ــدامــة ــمــســت ــة ال ــمــي ــن ــت ــداف ال ــ ــ ــي لــتــنــفــيــذ أه ــئ ــي ــب ال

خطوة جديدة نقطعها على سبيل مواجهتنا للتحديات 
البيئية العربية، وذلك حينما التئم عقد مجلس الوزراء 
من  الثامن  في  البيئة  شئون  عن  المسئولين  العرب 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  الماضي بمقر  ديسمبر 
دعا  وقد  والعشرين.  الثامنة  دورتهم  في  العربية 
المجلس األمين العام للجامعة بمخاطبة وزراء البيئة 
األساسي  النظام  التي وقعت على  الدول  العرب في 
ضرورة  إلى  عليه  تصادق  ولم  العربية  البيئة  لمرفق 
التصديق وإيداع الوثائق المصدق عليها لدى اإلدارة 
الدول  للجامعة، مع دعوة  العامة  باألمانة  القانونية 
األساسي  النظام  على  تصادق  ولم  توقع  لم  التي 

للمرفق إلى سرعة التوقيع والتصديق عليه.

مشاركة عربية .. قوية
إستكمال  يف  اإلستمرار  إلى  الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  املجلس  ودعا 
بوشهر  ومفاعل  اإلسرائيلي  دميونة  مفاعل  من  كل  تأثير  حول  الدراسات 
اإليراني على املنطقة العربية وبيئتها، مع متابعة رصد التلوث اإلشعاعي يف 
املناطق احلدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على املنطقة العربية ومتابعة جمع 
نتائج عمليات الرصد اإلشعاعي يف الدول العربية املجاورة ملحطات ومفاعالت 
نووية، عالوة على إصدار خطة الطوارئ اإلشعاعية العربية، وزيادة األنشطة 

العلمية يف مجاالت القياسات اإلشعاعية وإزالة التلوث اإلشعاعي.
اخلطة العربية للتنمية املستدامة

اإلعتماد على  إلى  الدولي  والتعاون  املستدامة  التنمية  إدارة  دعوة  وقد متت 
اإلطار اإلسترتيجي العربي للتنمية املستدامة كأساس إلعداد اخلطة العربية 
للتنمية املستدامة 2030، وتكليف األمانة الفنية للمجلس بالتنسيق والتعاون 
مع اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
أجندة  لتنفيذ  االبيئي  البعد  حول  تنفيذية  مسودة خطة  إلعداد  آسيا  لغرب 
التنمية املستدامة 2030، وعرضها على مجلس وزراء البيئة العرب يف دورته 
القادمة ليكون ذلك مساهمة من املجلس يف اخلطة العربية للتنمية املستدامة 

املزمع إعدادها.
أمناط  إلى  للتحول  وطنية  خطط  بإعداد  العربية  الدول  املجلس  وطالب 
إستهالك وإنتاج أكثر إستدامةوكفاءة إستخدام املوارد تنفيذاً ألهداف التنمية 
إلى  باإلضافة  هذا  األهداف،  هذه  من   12 رقم  الهدف  وخاصة  املستدامة 
تكليف أمانة املجلس بالتنسيق والتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة لعقد 
املائدة املستديرة اخلامسة لإلنتاج واإلستهالك املستدامن يف املنطقة العربية 

خالل 2017. 
ودعا املجلس األمانة الفنية إلى عقد إجتماع للفريق العربي للمؤشرات البيئية 
للتنمية املستدامة خالل شهر مارس 2017، بالتعاون مع اإلسكوا واليونيب.

التعاون مع شركاء المجلس 
والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  املتخصصة  العربية  املنظمات  وقد متت دعوة 
ومؤسسات املجتمع املدني شركاء مجلس الوزراء العرب املسئولن عن شئون 
البيئة موافاة األمانة الفنية للمجلس باألنشطة التي ستقوم بتنظيمها خالل 
عام2017 لتعمم على اجلهات املعنية يف الدول العربية بإعتبارها جزء من 
برنامج عمل املجلس، مع تكليف األمانة الفنية للمجلس باملشاركة يف أنشطة 
هذه املنظمات وإعداد تقرير حول ذلك يعرض على املجلس يف دورته القادمة.
ودعا املجلس اللجنة املشتركة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي إلى النظر يف 
العربية  الدول  لتكرميها، وحث  العربية متهيداً  البيئة  اختيار رموز  مموضوع 
على إقامة دورات تدريبية ملؤسسات املجتمع املدني لتمكينها من تنفيذ مشاريع 
فاعالً  وطنية وتعبئة املوارد لها من مؤسسات التمويل الدولية لتكون شريكاً 
التنمية  البيئة وحتقيق  الوطنية يف مجال احلفاظ على  يف تنفيذ السياسات 

املستدامة.
وقد اعتمد املجلس تقرير وتوصيات اإلجتماع السادس عشر للفريق العربي 
املعني مبتابعة اإلتفاقيات البيئية الدولية اخلاصة مبكافحة التصحر والتنوع 
البيولوجي، وطالب املجلس الدول العربية دعم طلب إستضافة مصر ملؤمتر 

األطراف إلتفاقية التنوع البيولوجي مبدينة شرم الشيخ.
املعني  العربي  للفريق  تقرير وتوصيات اإلجتماع 33  وإعتمد املجلس كذلك 
والنفايات  االكيماوية  باملواد  اخلاصة  الدولية  البيئية  اإلتفاقيات  مبتابعة 
اخلطرة، وحث الدول العربية على املشاركة يف إجتماعات فرق العمل املعنية 
مبتابعة اإلتفاقيات البيئية الدولية ودعوة األمانة الفنية للمجلس إرسال نسخة 
من خطابات االدعوة إلى نقاط اإلتصال الوطنية املعنية بالتواصل مع األمانة 
املشاركة يف  على  واحلث  الداخلي  التنسيق  من  تتمكن  للمجلس حتى  الفنية 
إجتماعات الفريق، مع حث الدول العربية أيضاً على املشاركة يف إجتماعات 
العاملية ودعوتها للتصدي ملحاوالت  التجارة  التجارة والبيئة يف منظمة  جلنة 
بعض الدول لنقل قضايا وموضوعات تتعلق بإتفاقيات دولية أُخرى ومتريرها 
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من خالل هذه اللجنة.
لدورات  واملتابعة  واإلعداد  التحضير  وحول 
جمعية األمم املتحدة للبيئة، وجه املجلس الشكر 
األردن  التي دعمت مشروع قرار  العربية  للدول 
اخلاص بحماية البيئة من آثار النزاعات املسلحة 
تشكيل  كذلك  املجلس  وقرر  اجلوار،  دول  على 
املعنين  العرب   اخلبراء  من  عمل  مجموعة 
إلكترونياً  للتواصل  الدورات  لهذه  بالتحضير 
القرارات  ومشاريع  املواضيع  ومناقشة  لتداول 
املتحدة  التي ستطرح على دورات جمعية األمم 
عربي  إجتماع  عقد  إلى  املجلس  ودعا  للبيئة، 
واجلامعة  العربية  الدول  بحضور  تنسيقي 
اجتماع  قبل  املوحد  املوقف  لتحديد  واليونيب 

جمعية األمم املتحدة للبيئة.

استراتيجية عربية للكوارث
وكلف املجلس أمانته الفنية إعادة تعميم مسودة اإلستراتيجية العربية للحد 
من مخاطر الكوارث التي متت مواءمتها مع إطار عمل سينداي على الدول 
العربية إلبداء املالحظات، وتكليف األمانة الفنية واملكتب العربي لإلستراتيجية 
النسخة  وإرسال  املالحظات  هذه  إدماج  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الدولية 
املعدلة للدول العربية وعرضها على املنتدى العربي الثالث للحد من مخاطر 
املجلس  وكلف  لإلعتماد.  العرب  البيئة  وزراء  مجلس  على  ثم  ومن  الكوارث 
أيضاً أمانته الفنية عقد إجتماع للجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بن األجهزة 
العربية املعنية بالكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ خالل عام 2017 للنظر 
سينداي  عمل  إطار  تنفيذ  ومتابعة  رصد  لإلضطالع مبهام  اآللية  تعزيز  يف 

للحد من مخاطر الكوارث.
للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  موافاة  العربية  الدول  املجلس  طالب  وقد  هذا 
من  اإلستفادة  البرنامج  من  والطلب  البيئة،  حالة  حول  الوطنية  بتقاريرها 
تقرير  إلعداد  الوطنية  بالتقارير  واستكماله  آسيا  غرب  يف  املعد  التقرير 
توقعات البيئة العربي الثاني مع استخدام منهجية تقرير توقعات البيئة العاملية 

السادس ودعوة البرنامج لتعبئة املوارد املالية الالزمة.
وفيما يتعلق بالتربية من أجل التنمية املستدامة دعا املجلس املنظمة العربية 
التنمية  أجل  من  التربية  وثيقة  صياغة  إعادة  إلى  والعلوم  والثقافة  للتربية 
املستدامة يف ضوء جتارب الدول التي سترد إليها، وعقد إجتماع ملناقشتها 

ورفعها للمجلس لإلعتماد.
العربي  اإلحتاد  بإنشاء  آسيا  غرب  مكتب  اليونيب  مببادرة  املجلس  ورحب 

للجامعات اخلضراء بالشراكة مع إحتاد اجلامعات العربية .
إسترشادية  معايير  بوضع  الطبيعة  لصون  الدولي  اإلحتاد  املجلس  وطالب 
إلختيار محمية عربية منوذجية كل عام، ومتت أيضاً مطالبة الدول العربية 
بالتوقيع واملصادقة على النظام األساسي لإلحتاد العربي للمحميات الطبيعية.

تحرك جاد.. مناخيًا
توصيات  املجلس على  وافق  املناخية  التغيرات  وعلى صعيد مواجهة مشكلة 
فريق عمل متابعة خطة العمل العربية للتعامل مع قضايا تغير املناخ، وتكليف 
العربية  الدول  يف  املناخ  تغير  خبراء  قائمة  إعداد  مبتابعة  الفنية  األمانة 

من  اخلطة  وحتديث  تنقيح  يف  بهم  لإلستعانة 
يدرج  واملشاريع  بالبرامج  خالل عمل مصفوفة 
فيها حتديد املهام، واجلهات املنوط بها التنفيذ، 
مع تقييم موضوعي للبرامج واملشاريع من خالل  
املجلس  وثمن  املؤشرات،  ومعايرة  املؤشرات 
جهود املجموعة التفاوضية العربية لتغير املناخ 
إلسهامها الفعال يف اجلوالت التفاوضية لضمان 

احلفاظ على املصالح املشتركة للدول العربية.
األطراف  مؤمتر  بنتائج  كذلك  املجلس  ورحب 
يف مراكش ونداء مراكش للعمل من أجل املناخ 

والتنمية املستدامة.
قضية  تكون  أن  املجلس  قرر  أخرى  ناحية  من 
دورته  أعمال  محور  هي  البيئية  احلوكمة 

القادمة.
ودعا املجلس الدول العربية التي لديها جتارب يف اإلقتصاد األخضر موافاة 
األمانة الفنية بها ليتم إعداد برنامج زمني لعرض التجارب وقصص النجاح 

على الدورات املقبلة للمجلس.
البيئية  للجوائز  العربية  البيئية  الرموز  ترشيح  العربية  الدول  من  طلب  كما 

العاملية ومن بينها أبطال األرض وجائزة زايد الدولية.

دعم فلسطين
العربية  الدول  من  الطلب  إستمرار  العرب  البيئة  وزراء  مجلس  أكد  وقد 
إسرائيل  به  تقوم  ما  إثارة  املعنية  والدولية  واإلقليمية  العربية  واملنظمات 
وقوى اإلحتالل األخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية يف األراضي العربية 
املحتلة، يف املؤمترات واإلجتماعات والندوات اإلقليمية والدولية املعنية لفضح 

إسرائيل وقوى اإلحتالل، وحشد الدعم الدولي للقضايا العربية.
توفير  املعنية  والدولية  اإلقليمية  واملنظمات  العربية  الدول  املجلس  وطالب 
مزيد من الدعم لبناء القدرات الفلسطينية وتنفيذ مشاريع حلماية البيئة يف 
البيئية  املحتلة ومساعدتها على االنضمام لإلتفاقيات  الفلسطينية  األراضي 

االدولية.
مساعدة  يف  اإلستمرار  والدولية  اإلقليمية  املنظمات  على  املجلس  وشدد 
ملواجهة  الصومالية  القدرات  البيئي،وتنمية  التدهور  ملواجهة  السودان 
التحديات البيئية، وتنفيذ مشروعات حلماية البيئة وبناء القدرات يف جيبوتي 

وليبيا واليمن.
دراسة  بإعداد  آسيا  لغربي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  اللجنة  املجلس  ودعا 
معمقة حول كلفة التدهور البيئي يف فلسطن بالتعاون مع سلطة جودة البيئة 

الفلسطينية.
ووافق املجلس على عقد اإلجتماع املشترك بن وزراء البيئة والصحة العرب يف 
الثاني من مارس 2017 مبقر األمانة العامة، مع عرض وإقرار مشروع إطار 

عمل اإلسترتيجية العربية للصحة والبيئة.
البيئة  املعايير واألسس إلختيار عاصمة  بتعميم  الفنية  أمانته  وكلف املجلس 

العربية على الدول العربية إلبداء املالحظات. 
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بالتعاون مع السفارة األلمانية في مصر ..و برعاية المنتدى المصري للتنمية المستدامة
 مبادرات شبابية للتنمية المستدامة في الجامعات المصرية

وهذا ما حتقق عندما عقد املنتدى شراكة جديدة مع السفارة األملانية يف مصر 
التنمية  حتقيق  وآليات  لقيم  واملدرك  الواعي  الشباب  من  مجموعات  إلعداد 
املستدامة، والواعي بأهم املحاور التنموية التي تعكسها أهداف التنمية املستدامة 
وإرتباطها الوثيق برؤية مصر 2030. وقد مت ذلك خالل املعسكر األول لقيادات 
شباب اجلامعات. والذي نفذ يف الفترة من 2 إلى 4 أغسطس 2016، حتت 
وذلك   )2030 مصر  رؤية  وحتقيق  املستدامة  التنمية  عماد  )الشباب  شعار  
بنها –   - )القاهرة  املختلفة  أكثر من ستن شاب من جامعات مصر  مبشاركة 
املنوفية – طنطا – قناة السويس – الفيوم - املنيا – جنوب الوادي - أسوان(. 
بهدف رئيسي وهو إعداد مناذج لكوادر شبابية قادرة على قيادة مصر املستقبل 

يف مختلف مجاالت التنمية املستدامة.

وإعتمد املشروع يف منهجيته على ضرورة إتاحة الفرصة للقيادات الشبابية لطرح 
أو مجتمعاتهم  املختلفة داخل جامعتهم  املستدامة  افكارهم وتصميم مبادراتهم 

حتى تكون نواة مستدامة داخل كل مؤسسة تعليمية.

ديسمبر  األثنن 12  يوم  أقيمت  ختامية  بفاعلية  املشروع  هذا  املنتدى  وإختتم 
مصرية  جامعات  تسعة  عدد  مبشاركة  األملاني  العلمي  التعاون  مبركز   2016
الى بحث  باإلضافة  بينهم  فيما  تبادل اخلبرات  بغرض  مبادراتهم  فيه  عرضوا 
كلمة  وجاءت  وأشمل.  أوسع  مستوى  على  املبادرات  هذه  وتفعيل  تعزيز  سبل 
اجليد  التعليم  أهمية  على  لتؤكد  املنتدى  رئيس  عدلي  الدين  عماد  الدكتور 
للشباب، وإن العمل على متكينهم من املعرفة، وتنمية مهارتهم احلياتية والقيادية 
لتغيير  احلقيقية  الضمانه  هى  بإعتبارها  حتمية  ضرورة  فيه  الشك  مما  هى 
الواقع لأفضل الذي نتمناه ونسعى إليه جميعاً، وأن الشباب الواعي واملدرك هو 
اجلسر الذي ميكن مصر للوصول إلى مستقبل أفضل.  واشار د.عدلي إلى أن 
هذا املشروع يعد من أهم املشروعات البناءه التي يقوم بتنفيذها املنتدى بإعتباره 
خطوة جديدة سعى إليها املنتدى لوضع آليات تنفيذية حقيقية على أرض الواقع 
وداخل مؤسسات علمية كبيرة، ويزيد من أهمية هذا احلدث أن كل ما مت تنفيذه 
خالل فعاليات هذا املشروع جاءت بسواعد طالبية متكنه من اإلستيعاب اجليد 
وأحسنوا التخطيط وإستطاعوا مبجهودهم ان يجعلوا يف جامعاتهم نواه حقيقية 
تنطلق منها التنمية املستدامة كنموذج نأمل أن يتكرر على مستوى جامعات مصر. 

وأشادت مها ويصا ممثل السفارة األملانية يف مصر أثناء كلمتها يف هذا اللقاء 
أكدت  حيث  خالله  من  حتققت  التي  النتائج  وعلى  املشروع  هذا  أهمية  على 
على أن املشروع حقق عدة نتائج هامة وملموسة بالرغم من قصر عمره، معبره 
عن بالغ سعادتها بهذا احلضور وجدية التفاعل الذي مت بن املنتدى والقيادات 

على  القادمة  الفترة  خالل  ستسعى  إنها  على  وأكدت  والطالبية.  اجلامعية 
توسعاً  أكبر  إطار  يف  وبلورتها  والسفارة  املنتدى  بن  الشراكة  هذه  إستمرارية 
يسمح مبتابعة وإستمرارية هذه املبادرات الناجحة، وكذلك على عملية التوسع 

والتشبيك بشكل أكبر مع مختلف اجلامعات األخرى. 

وأكد الدكتور كامل حسن وكيل أول وزارة الشباب والذي حضر نائباً عن وزير 
الشباب والرياضة يف كلمته أثناء اجللسة اإلفتتاحية لهذا اللقاء على ان الشباب 
العظيم،  الوطن  هذا  نسيج  من  األكبر  الشريحة  بإعتبارهم  الوطن  عصب  هم 
وإن إستثمار قدرات هذه العقول ورعايتها هو واجب وطني. لذلك تسعى وزارة 
الشباب والرياضة على بذل كل جهد من أجل بناء كوادر شبابية قادرة على قيادة 
هذه األمة.  وأبدى د.كامل إستعداد وزارة الشباب على تقدمي كافة سبل الدعم 
من أجل نشر هذا الفكر املستدام وتقدمي يد العون من اجل حتقيق هذه الرسالة 
التنموية الهامة مشيداً بالدور الذي قام به املنتدى وشراكته املستمرة واملثمرة مع 

وزارة الشباب وكذلك اجلامعات املصرية.

مبادرات شبابية فى الجامعات المصرية
وقد جاءت أولى املبادرات التى مت عرضها من جامعة قناة السويس، حيث نفذ 
الطالب مبادرة حتت عنوان »إعادة إستخدام املوارد املهدرة« حيث قاموا بجمع 
أكثر من 150 إطاراً قدمياً، وقامو بإعدادها على هيئة مقاعد للطالب حيث 
سعوا  أنهم  عرضهم  فى  الطالب  وأشار  املقاعد،  عدد  قلة  من  اجلامعة  تعانى 
البيئية فى اجلامعة  املشكالت  أهم  إلى مواجهة إحدى  املبادرة  من خالل هذه 
والتى كانت تتمثل فى حرق هذه اإلطارات مبا ينتج عن ذلك من إنبعاثات ضارة 
عد  قلة  من  اجلامعات  فيه  تعانى  كانت  الذى  الوقت  نفس  فى  للبيئة،  وتلويث 

2030 لتسطر إرادة مصرية خالصة إلعتماد التنمية المستدامة منهج حياة، أعقبتها بإعتمادها ألهداف  جاءت رؤية مصر 
التنمية المستدامة .. ومنذ ذلك الحين والدولة بكل قطاعاتها تسير وفق منظومة محددة البرامج لتحقيق هذه الرؤية 
اإلستراتيجية. ويبقى إيمان اإلرادة السياسية بأن الشباب هم عماد التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، هو نقطة 
اإلنطالق التي يسعى المنتدى المصري للتنمية المستدامة من خاللها، ومنذ إنشاءه على ترسيخها وزيادة وعى  الشباب 
وتوسيع مداركه نحو كيفية تحقيق التنمية المستدامة، بداية من اإلطار المجتمعي المحيط بهم سواء كان ذلك داخل 

جامعاتهم أو مجتمعاتهم المحلية.
تابع الحدث/ هيثم عبد العظيم
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املقاعد، األمر الذى واجهته هذه املبادرة بإيجابية حيث حولت املشكلة إلى حل 
يتيح  الذى  بالشكل  ودهانها  وجتهيزها  اإلطارات  تدوير  وأعادت  أخرى  ملشكلة 
إستخدامها ملقاعد للطالب. ويف جامعة املنوفية إعتمدت اجلامعة على تضمن 
والتشبيك  املستدامة،  بالتنمية  معنية  اتصال  ونقاط  بالكوادر  الطالبية  األسر 
اإلستدامة حيث  أجل  التعليم من  لتكوين جماعة  بكلية حقوق  االسر  إحدى  مع 
قامت بإنشاء أول منوذج محاكاة للتنمية املستدامة بغرض تضمن أهداف التنمية 
لعمل هذا النموذج ويهتم بتطوير  املستدامة ورؤية مصر 2030 كإطاراً حاكماً 
العملية  بالدراسة  النظرية  الدراسة  ربط  على  ويعمل  التعليمي  املحور  وتنمية 
وكذلك  العمل.   التعليمية ومتطلبات سوق  العملية  الفجوة بن  ويعمل على سد 
قامت أسرة التنمية املستدامة باجلامعة على تنفيذ العديد من احلمالت حتت كل 
هدف من أهداف التنمية املستدامة ال 17 مثل مسابقة خطوة لريادة األعمال، 
وحملة ضد سرطان الثدي، وحمالت ضد ختان اإلناث باملدارس، وحمالت ضد 
األثار السلبية للتدخن، باإلضافة الى ندوات توعية عن ترشيد إستهالك املياه.

كذلك مت إعداد مقترح عن كيفية إستخدام الطاقة الشمسية على أسطح املنازل 
وتسليمة الي السيد املحافظ. وبجامعة الفيوم مت حتديد العديد من املشاكل داخل 
اجلامعة ومت تلخيصها يف إهدار املياه النظيفة من خالل سوء اإلستخدام، وتلوث 
املياه العذبة مبخلفات الصرف الصناعى والزراعى، عالوة على إهدار اخلامات 

الورقية داخل اجلامعة.

وهدفت املبادرة بوجه عام إلى حتسن الوعى العام للتعامل مع املوارد الطبيعية 
وكانت  املجتمع.  املستدامة فى منط حياة  التنمية  مبادئ  لتحقيق  املتجددة  غير 
آليات تنفيذ املبادرة عبارة عن العمل على تقليل إستهالك املوارد بشكل ملحوظ 
املستدامة،  التنمية  ومفاهيم  ملبادئ  واعى  مجتمج  تكوين  مع  مناسبة  فترة  فى 
والعمل على إعادة تدوير وإستخدام املخلفات ) خاصة الورقية (، و ترسيخ مفهوم 
النقل املستدام داخل اجلامعة. كما قامت جامعة املنيا بالعمل على تفعيل إحدى 
بالصحة واحلفاظ  املعني  الهدف  السبعة عشر، وهو  املستدامة  التنمية  اهداف 
عليها حيث قامت بتنفيذ عدد من حمالت التوعية داخل اجلامعة وخارجها مثل 
املستشفيات  رواد  استهدفت  والتي  العامة  الصحة  على  كيفية احلفاظ  حمالت 
وحمالت ختان اإلناث داخل املدارس، وحملة ضد سرطان الثدي، وحمالت ضد 

ختان اإلناث باملدارس، وحمالت ضد األثار السلبية للتدخن.

وتعتمد  روبابيكيا  اسم  بنها حتت  جامعة  مبادرة  جاءت  القليوبية  محافظة  ويف 
يتم   ) روبايكيا   ( أسمه  أندرويد  موبايل  تطبيق  انشاء  على  أساسها  يف  الفكرة 
والشركات  باألفراد  املخلفات  تدوير  اعادة  شركات  توصيل  أو  ربط  خالله  من 
والهيئات التي لديها مخلفات. وعن طريق هذا التطبيق ميكن للمستهلك التواصل 
مع شركات اعادة التدوير علي حسب نوع املخلفات وتوصيلها للشركة املعنية.ثم 
يتم اضافة نقاط لكل مستخدم للتطبيق بعد امتام كل عملية وعلي اساس هذه 
النقاط يتم اعطاء مبلغ من املال أو باقات انترنت او رصيد او ميجا بايت.وقد مت 
تقدمي هذا املقترح من خالل رئاسة جامعة بنها ليتم دعمه وتشير اخلطة املقترحة 

إنه يف منتصف عام 2017 سيتم العمل به.

اسرة  تكوين  مت  طنطا  وبجامعة 
التنمية  مفهوم  بنشر  معنية 
املستدامة داخل اجلامعة باإلضافة 
حتت  موسع  لقاء  تنفيذ  الي 
التنمية  وأهداف  الشباب  اسم 
املستدامة برعاية وحضور محافظ 
اللقاء  هذا  تناول  حيث  الغربية 
بداية نشر فكرة التنمية املستدامة 
اللقاء  اوصى  كما  اجلامعة.  داخل 
مبجموعة من األنشطة التي سيتم 

تنفيذها خالل منتصف العام من أجل التسويق لفكر التنمية املستدامة ومبشاركة 
العديد من الطالب.

تدوير  إعادة  عملية  يف  للبدأ  متكامل  تخطيط  طنطا  جامعة  فريق  قدم  كذلك 
احدى  لتوفير  املحافظ  مع  التنسيق  خالل  من  وذلك  اجلامعة  داخل  املخلفات 
بإستثمار  يقوم  ان  على  للجامعة  احلاويات  توفير  على  تعمل  التي  الشركات 
اجلامعة  رئيس  مع  الكامل  بالتنسيق  وذلك  الفصل،  عملية  إمتام  بعد  املخلفات 

والسيد محافظ الغربية.

ويف جامعة أسوان أعتمدت املبادرة التي نفذتها اجلامعة على تبني الهدف اخلاص 
بالسياحة املستدامة والتنوع البيولوجي حيث قامت بتنفيذ مجموعة من حمالت 
التوعية السياحية بعدد من املدارس املحيطة باجلامعة من خالل جماعة التنمية 
املستدامة التي مت تكوينها وقاموا بتنفيذ عدد من الندوات التوعوية داخل عدد 
من املدارس. وإعتمدت منهجية التنفيذ على تقدمي الرسائل التوعوية باساليب 
مع  بالتعاون  باملحافظة  السياحية  األماكن  الفوتوغرافية ألهم  الصور  مثل  فنية 
قطاع املحميات بجهاز شئون البيئة، وكذلك إعتمد فريق التنمية املستدامة على 
عملية  من  تسهل  حتى  اإلسكتشات  مثل  الفنية  األنشطة  من  مجموعة  تصميم 

توصيل املعلومة للطالب.

التطوع والتنمية المستدامة
يهدف  اجلامعة  داخل  للتطوع  مركز  بتأسيس  الوادي  جنوب  جامعة  قامت  وقد 
بوجه عام إلى نشر وترسيخ فكر التطوع للتنمية بن الشباب وتكوين كوارد طالبية 
قادرة علي املشاركة يف مجاالت التنمية املختلفة من خالل فرص ومهام تطوعية 
» داخلية / خارجية » حقيقية تساهم يف متكن الشباب وحتقيق أحد أهداف 

اجلامعة وهو تنمية املجتمع . 

التغيرات  مع  التكيف  يف  املساهمة  املبادرة  تضمنتها  التي  األنشطة  وإعتمدت 
املناخية متاشياً مع قمة األمم املتحدة للمناخ حيث مت عمل معسكر تشجير داخل 
اجلامعة خالل شهر نوفمبر 2016 مبشاركة فريق التطوع باجلامعة بعدد )75( 
طالب وطالبة من مختلف كليات اجلامعة مت من خالله زراعة 250 شجرة زيتون 
التطوع  لفريق  تدريبية خالل شهر ديسمبر  دورة  الى عمل  باإلضافة  وجوافة.  
باجلامعة تناول محور الصحة عامة، وعن مكافحة االدمان والتعاطي بن طالب 

اجلامعة وكيفية عالج احلاالت املرضية بن الطالب خاصة. 

بتنفيذ مبادراتهم داخل  بالبساتن  النصر  القاهرة قام شباب منطقة عزبة  ويف 
على  العمل  الرئيسي  املجتمع هدفها  داخل  كونوا جلنة شبابية  مجتمعهم حيث 
نشر اإلستدامة داخل املنطقة من خالل التشبيك مع اجلمعيات األهلية العاملة 
باملنطقة وخاصة جمعية املكتب العربي للشباب والبيئة والتي تقوم بتنفيذ مشروع 
حتسن الظروف البيئية واملعيشية لسكان املنطقة واملمول من اإلحتاد األوروبي 
التوعية  حمالت  من  عدد  تنفيذ  يف  قاموا مبساعدتهم  حيث  األملانية.  واملعونة 
كذلك  خاصة  املناخية  وبالتغيرات  عامة  البيئي  وعيهم  لرفع  املنطقة  لسكان 
ساهموا يف تركيب العديد من النماذج الشمسية مثل السخانات الشمسية وايضاً 
 250 من  يقرب  ما  تركيب 
اسطح  على  زراعة  طاولة 
التنسيق  الى  باإلضافة  املنازل 
العشوائيات  تطوير  وحدة  مع 
بتركيب  وقاموا  اإلنارة  ووحدة 
عدد 52 عمود كهرباء وكذلك 
توزيع  يف  اجلمعية  مشاركة 
على  ليد  ملبة   5000 عدد 
املستفيدين من املشروع والذي 

بلغ تعدادهم 1000 اسرة.



تقــــــــــــود  »رائــــــــــــد« 
التحضيـــر المدنـــي العربـــي 
للحـــد  العالمـــى  للمنتـــدى 
مـــن مخاطـــر الكـــوارث 2017

منتدى البيئة

8298 العـــدد   2017 ينايـــر 

إن حماية األنسان ورفاهيته هدف يسعى العالم أجمع لتحقيقه من خالل بذل 
مزيد من الجهد لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة كافة التحديات البيئية 
التى تهدد البشر فى كل مكان، وفى مقدمتها الكوارث التى تودى سنويا 
الشبكة  اإلطار نظمت  الكوكب. في هذا  البشر على سطح هذا  آالف  بحياة 
 »NRC« العربية للبيئة والتنمية »رائد« بالشراكة مع المجلس النرويجي لالجئين
 ”UNISDR“ الكوارث  مخاطر  من  للحد  المتحدة  األمم  مكتب  مع  وبالتعاون 
بالقاهرة حلقة تشاورية بعنوان »حلقة التشاور اإلقليمية فى إطار التحضيرات 
يوم  في  2017«وذلك  الكوارث  مخاطر  من  للحد  العالمى  بالمنتدى  الخاصة 

األربعاء الموافق 7ديسمبر 2016.

وســـعت احللقـــة إلـــى توفيـــر الدعـــم اإلقليمـــي ملختلـــف اجلهـــات املعنيـــة ومنظمـــات املجتمـــع 
ــون يف  ــو 2017 بكانكـ ــوارث مايـ ــر الكـ ــن مخاطـ ــد مـ ــي للحـ ــدى العاملـ ــداد للمنتـ ــي لإلعـ املدنـ
املكســـيك، إضافةإلـــى تســـليط الضـــوء علـــى أهميـــة مشـــاركة منظمـــات املجتمـــع املدنـــي فـــى 
تنفيـــذ اإلطـــار العـــام لســـينداي، وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة )SDGs(، واتفـــاق باريـــس بشـــأن 
تغيـــر املنـــاخ، وكذلـــك تبـــادل املعلومـــات واخلبـــرات حـــول السياســـات القائمـــة واجلديـــدة يف 
املنطقـــة العربيـــة. وأكـــد د. عمـــاد الديـــن عدلـــي املنســـق العـــام لـ«رائـــد« أن املنطقـــة العربيـــة 
أصبحـــت تعانـــي مؤخـــراً مـــن الكـــوارث خاصـــة التـــي تنشـــأ بســـبب تغيـــر املنـــاخ، حيـــث تتعـــرض 
دولنـــا العربيـــة إلـــى موجـــات مـــن اجلفـــاف والتصحـــر، واملنـــاخ املتطـــرف ممـــا يدفـــع الكثيـــر مـــن 
ـــى وضـــع سياســـات خاصـــة باحلـــد مـــن  ـــن أخـــرى، واحلاجـــة إل ـــى أماك ـــزوح إل ـــى الن الســـكان إل

مخاطـــر الكـــوارث وأهميـــة مشـــاركة منظمـــات املجتمـــع املدنـــي يف هـــذه القضيـــة.

العمل العربي المشترك .. ضرورة
وشـــددت لونـــا أبـــو ســـويرح مديـــر املكتـــب اإلقليمـــي للـــدول العربيـــة باالســـتراتيجية الدوليـــة 
ـــة  ـــع بعجل ـــي اإلقليمـــي للدف ـــة العمـــل العرب ـــى أهمي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث UNISDRعل
احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث يف إقليـــم يعانـــي مـــن أزمـــات وكـــوارث سياســـية وإنســـانية 
ـــة ليســـت  ـــة العربي ـــوارث.. فاملنطق ـــى ك ـــة أدت وســـتؤدي إل ـــة، وأيضـــاً مخاطـــر طبيعي واقتصادي
مبنـــأى عـــن الـــزالزل والتســـونامي واألعاصيـــر والســـيول وموجـــات احلـــر والصقيـــع واجلفـــاف، 
وأوضحـــت أن الغـــرض مـــن هـــذا االجتمـــاع هـــو توحيـــد اجلهـــود والتصـــورات آلليـــات عمـــل 
تربـــط بـــن ُصنـــاع السياســـات ومنظمـــات املجتمـــع املدنـــي، وكيفيـــة تعزيـــز دور املجتمـــع املدنـــي 
للحـــد مـــن املخاطـــر يف إطـــار التنميـــة املســـتدامة ويف ظـــل الظـــروف اخلاصـــة للمنطقـــة العربيـــة. 
وصـــرح محمـــد كمالـــي ممثـــل جامعـــة الـــدول العربيـــة يف كلمتـــه أن اجلامعـــة دأبـــت علـــى العمـــل 
نحـــو احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث عـــن طريـــق تعزيـــز هـــذه اإلجـــراءات يف السياســـات اإلقليميـــة 
ــاإلدارة  ــة بـ ــيق املعنيـ ــات التنسـ ــاخ وآليـ ــر املنـ ــع تغيـ ــتدامة والتكيـــف مـ ــة املسـ ــة بالتنميـ اخلاصـ
البيئيـــة وإدارة الكـــوارث، وظهـــر ذلـــك مـــن خـــالل االســـترتيجية العربيـــة للحـــد م ن مخاطـــر 
ــا  ــنداي. كمـ ــار سـ ــع إطـ ــب مـ ــا لتتواكـ ــى حتديثهـ ــة علـ ــل اجلامعـ ــي تعمـ ــوارث 2020 والتـ الكـ
ـــدول  ـــة ال ـــاون الدولـــي بجامع ـــة املســـتدامة والتع ـــر إدارة التنمي ـــدى العجيـــزي مدي أشـــارت د. ن
ـــة  ـــة مبتابع ـــون معني ـــد أنشـــأتهذه اإلدارة لتك ـــت ق ـــة كان ـــة للجامع ـــة العام ـــى أن األمان ـــة إل العربي

تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة املســـتدامة بالـــدول العربيـــة.

كمـــا ذكـــرت أن املركـــز القومـــي للوقايـــة مـــن الـــزالزل والكـــوارث الطبيعيـــة األخـــرى والـــذي يتخـــذ 
ــه  ــة بوصفـ ــوارث الطبيعيـ ــوع الكـ ــتقبالً موضـ ــيتولى مسـ ــه سـ ــراً لـ ــة مقـ ــر العاصمـ مـــن اجلزائـ
ـــة مباشـــرة بالكـــوارث الطبيعيـــة يف منظومـــة العمـــل العربـــي املشـــترك. ـــة املعني املؤسســـة العربي

مراعاة البعد البيئي .. في التخطيط الطاقي
ـــاء والطاقـــة املتجـــددة  ـــل أول وزارة الكهرب ـــه اســـتعرض د. محمـــد موســـى عمـــران وكي ويف كلمت
صـــور األزمـــات التـــي مـــن املمكـــن أن تواجـــه قطـــاع الكهربـــاء والطاقـــة املتجـــددة، واخلطـــط 
ـــف أن  ـــا، وكي ـــة حدوثه ـــوارث يف حال ـــة هـــذه األزمـــات والك ـــام القطـــاع بإعدادهـــا ملواجه ـــي ق الت
القطـــاع راعـــى االعتبـــارات البيئيـــة أثنـــاء التخطيـــط متاشـــياً مـــع إجـــراءات التكيـــف وخطـــط 
التنميـــة املســـتدامة . وصـــرح د. موســـى بـــان القطـــاع قـــد قـــام بتحديـــث اســـتراتيجيته حتـــى 
2035 متاشـــيا مـــع إطـــار اســـتراتيجية التنميـــة املســـتدامة ملصـــر 2030، حيـــث اختـــار املجلـــس 

ـــة مبصـــر  ـــط الطاق ـــة لتخطي ـــون هـــو األســـاس واملرجعي ـــل ليك ـــة الســـيناريو األمث ـــى للطاق األعل
ـــام القطـــاع  ـــك قي ـــة، وكذل ـــج الطاق ـــوع مزي ـــن خـــالل تن ـــة م ـــداد بالطاق ـــن تأمـــن اإلم مبـــا يضم
بالعديـــد مـــن اإلجـــراءات لزيـــادة مســـاهمة الطاقـــة املتجـــددة يف مزيـــج الطاقـــة مبصـــر حيـــث مت 
تبنـــي برنامـــج متكامـــل لتشـــجيع دخـــول القطـــاع اخلـــاص يف تنميـــة مشـــروعات الطاقـــة املتجـــددة 
بصفـــة خاصـــة، باإلضافـــة إلـــى التوجـــه نحـــو حتســـن كفـــاءة الطاقـــة وترشـــيد اســـتهالكها. ثـــم 
ـــة املصـــري موضحـــاً ان  ـــاز شـــئون البيئ ـــذي جله ـــس التنفي ـــو الســـعود الرئي حتـــدث م. أحمـــد أب
املنطقـــة العربيـــة تتعـــرض للعديـــد مـــن املخاطـــر الناجتـــة عـــن الكـــوارث الطبيعيـــة، وقـــال أنـــه 
ــم  ــة يف اإلقليـ ــوارث الطبيعيـ ــن الكـ ــر مـــن %80 مـ ــإن أكثـ ــة فـ ــاد العامليـ ــة األرصـ ــاً ملنظمـ وفقـ
العربـــي ناجتـــة مـــن مخاطـــر الطقـــس واملنـــاخ وامليـــاه ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن تغيـــرات مناخيـــة والتـــي 
ـــة،  ـــى مـــدى اخلمـــس والعشـــرين ســـنة املاضي ـــة عل ـــو عـــن 276 كارث ـــا يرب ـــة م ـــى مواجه أدت إل
ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل حوالـــي 100,000 شـــخص، والتأثيـــر علـــى نحـــو 10 ماليـــن مـــن 

ـــال مـــأوى. ـــون شـــخص ب ـــا يقـــرب مـــن 1.5 ملي ـــل م ـــن وجع املواطن

وتطـــرق د. ابـــو الســـعود إلـــى اتفـــاق العالـــم علـــى وضـــع االتفاقيـــة االطاريـــة للمنـــاخ ملواجهـــة 
هـــذه الظاهـــرة حيـــث مت التأكيـــد علـــى املســـئولية التاريخيـــة للـــدول املتقدمـــة نتيجـــة االنبعاثـــات 
الناجمـــة عـــن النشـــاط االقتصـــادي، بينمـــا تأتـــي الـــدول الناميـــة ومنهـــا مصـــر كمتضـــرر رئيســـي 
ــرات  ــات التغيـ ــح أن مفاضـ ــا، وأوضـ ــاهمتها يف حدوثهـ ــدم مسـ ــم عـ ــرة رغـ ــك الظاهـ ــراء تلـ جـ
املناخيـــة مـــن أصعـــب املفاوضـــات مـــع كونهـــا مبنيـــة أساســـاً علـــى قضيـــة بيئيـــة إال أنهـــا ذات 
ـــد  ـــة ق ـــدم يف املفاوضـــات السياســـية واالقتصادي ـــي فالتق ـــة وسياســـية، وبالتال ـــة اقتصادي طبيع
يبـــدو بطيئـــاً شـــيئاً مـــا، لكنـــه يجـــب ان يســـتند علـــى أســـس صلبـــة مـــن اجـــل ضمـــان اســـتدامته.

سياسات الحد من مخاطر الكوارث
ويف اجللســـة الثانيـــة قدمـــت هزارالبلـــي نقطـــة اإلتصـــال الوطنيـــة إلطـــار عمـــل ســـنداي )وزارة 
ـــة  ـــة والتربي ـــة التونســـية للســـالمة األحيائي ـــة يف تونس(ورئيســـة اجلمعي ـــة والبيئ الشـــؤون املحلي
ــة  ــة والوطنيـ ــرات العامليـ ــنداي – املؤشـ ــل سـ ــار عمـ ــوان »إطـ ــاً بعنـ ــة  )ATB2E( عرضـ البيئيـ
املقترحـــة - تونـــس منـــوذج لـــدول املغـــرب« شـــرحت خاللهـــا الدراســـة التجريبيـــة بتونـــس 
للمســـاهمة يف إختبـــار جـــدوى وقابليـــة تطبيـــق املؤشـــرات الوطنيـــة إلطـــار عمـــل ســـنداي للحـــد 
مـــن مخاطـــر الكـــوارث، موضحـــة الهـــدف الرئيســـي للدراســـة وهـــو تقييـــم مـــدى مالءمـــة وقابليـــة 
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تطبيـــق إطـــار ســـنداي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث علـــى 
حالـــة تونـــس، وكذلـــك املنهجيـــة املعتمـــدة يف الدراســـة، 
الوطنيـــة  العامليةواملؤشـــرات  املؤشـــرات  بـــن  والفـــرق 
وكيفيـــة تطويـــر الثانيـــة حســـب احتياجـــات الدولـــة. ثـــم 
عـــرض اللـــواء علـــي هريـــدي رئيـــس قطـــاع إدارة األزمـــات 
والكـــوارث مبركـــز دعـــم واتخـــاذ القـــرار التابـــع ملجلـــس 
الـــوزراء يف مصـــر عرضـــاً بعنـــوان » املنظومـــة الوطنيـــة 

للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث« شـــرح فيـــه كيـــف ســـاهم إطـــار عمـــل هيوجـــو يف إحـــراز بعـــض 
التقـــدم يف مجـــاالت بنـــاء ودعـــم املؤسســـات الوطنيـــة واملحليـــة ملواجهـــة الكـــوارث، وزيـــادة 
الوعـــي بثقافـــة الوقايـــة، ووضـــع عـــدد مـــن املؤشـــرات الرئيســـية لالســـتفادة منهـــا يف إعـــداد 

ــة للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث. ــتراتيجيات وأطـــر العمـــل الوطنيـ السياســـات واالسـ

ــان  ــر –لبنـ ــرب – تونـــس – اجلزائـ ــا – املغـ ــاركة )موريتانيـ ــدول املشـ ــت الـ ــد قدمـ ــذا وقـ هـ
ــوارث  ــر الكـ ــع الراهـــن ملخاطـ ــا حـــول الوضـ ــوريا – اليمن(عروضـ - الســـودان –األردن–سـ
ــن  ــة مـ ــا كل دولـ ــوم بهـ ــي تقـ ــود التـ ــا، واجلهـ ــي يف كل منهـ ــع املدنـ ــر املجتمـ ــة نظـ ــن وجهـ مـ
خالاللنظـــام املؤسســـى للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث فيهـــا، والتحديـــات التـــي تواجـــه 
ــة وتنفيـــذ  ــتراتيجيات الوطنيـ ــع االسـ ــا يف وضـ ــع املدنـــى ودورهـ ــات املجتمـ ــاركة منظمـ مشـ
ــة علـــى الصعيـــد الوطنـــى لتنفيـــذ  ــود املبذولـ ــينداي، إلـــى جانـــب اجلهـ ــام  لسـ ــار العـ اإلطـ

ــوارث. ــر الكـ ــن مخاطـ ــد مـ ــص احلـ ــا يخـ ــتدامة SDGs فيمـ ــة املسـ ــداف التنميـ أهـ

وقـــدم د. حمـــود روراوة مـــن جمعيـــة حمايـــة البيئـــة ببومـــرداس باجلزائـــر عـــدة توصيـــات 
ـــا االســـتثمار  ـــن بينه ـــا، وم ـــوارث للحـــد منه ـــن مخاطـــر الك ـــات م ـــد األولوي تلخصـــت فيتحدي
يف بنـــاء شـــراكات مـــع مجموعـــة واســـعة مـــن أصحـــاب املصلحـــة ورجـــال األعمـــال، والشـــراكة 
مـــع اجلهـــات الفاعلـــة يف التنميـــة مثـــل جمعيـــات الهـــالل األحمـــر الوطنيـــة واملنظمـــات غيـــر 
احلكوميـــة ومنظمـــات املجتمـــع املحلي،واالســـتثمار يف حتويـــل ثقافـــة االســـتجابة إلـــى ثقافـــة 

التأهـــب واحلـــد مـــن املخاطـــر عـــن طريـــق إجـــراء حتليـــل املخاطـــر.

ثـــم عـــرض د. زيـــاد عالونـــة رئيـــس جمعيـــة االرض واالنســـان لدعـــم التنميـــة بـــاألردن 
توصياتـــه والتـــي متثلـــت يف االنفتـــاح علـــى املجتمـــع املدنـــي واشـــراكه يف اجـــراءات احلـــد 
مـــن مخاطـــر الكـــوارث يف ســـياق تعزيـــز الالمركزيـــه واحلوكمـــة يف ادارتها،واحلصـــول علـــى 
التمويـــل الـــالزم لالســـهام بـــدور فاعـــل يف موضـــوع احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، واشـــراكه 
يف تطويـــر السياســـات اخلاصـــه باملوضـــوع، مـــع بنـــاء ثقافـــة احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث 
ـــى  ـــة واالعتمـــاد عل ـــى الســـالمة واجـــراءات الوقاي ـــوم عل ـــي تق ـــات املحليةالت ـــة املجتمع ومرون
ـــي،  ـــول مجتمع ـــات وقـــدرات وقب ـــي مـــن طاق ـــه املجتمـــع املدن املجتمـــع يف تشـــكيلها مبـــا ميلك
الـــى جانـــب تطويـــر وتعزيـــز أنظمـــة اإلنـــذار املبكـــر الوطنيـــة لتحديــــد وتقيــــيم ومراقبــــة 

املخاطـــر، والتركيـــز علـــى البحـــث العلمـــي.

وأوصـــى م. مالـــك غنـــدور مـــن جمعيـــة امـــواج البيئـــة بلبنـــان يف عرضـــه بضـــرورة وضـــع 
تشـــريع »الهيئـــة الوطنيـــة إلدارة الكـــوارث الطبيعيـــة« ونظامهـــا املؤسســـي إلدارة كّل مـــا 
يتعلّـــق باالحتياطـــات واالســـتعداد ومواجهـــة التغّيـــرات املناخيـــة والكـــوارث الطبيعيـــة، مـــع 
متويـــل املشـــاريع والبرامـــج غيـــر احلكوميـــة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وإطـــار 
ســـينداي 2015.إلـــى جانبالشـــراكة املتكاملـــة بـــن القطاعـــات احلكوميـــة واملجتمـــع املدنـــي 

والقطـــاع اخلـــاص.

ثـــم قـــدم د. أحمـــد فـــال بوموزونـــة عـــدداً مـــن التوصيـــات منهاتســـهيل حصـــول منظمـــات 
املجتمـــع املدنـــي علـــى املعلومـــات، وتكريـــس التخصـــص لتعميـــق اخلبـــرات، مـــع تكويـــن 
شـــباك موحـــد لتمويـــل املجتمـــع املدنـــي بشـــكل دائـــم، والرقابـــة علـــى تنفيـــذ مشـــاريع 
منظمـــات املجتمـــع املدنـــي باعتبارهـــا فاعـــال عموميـــا، وتنفيـــذ صيغـــة محســـنة مـــن مبـــادرة 
البلـــدان الفقيـــرة املثقلـــة بالديـــون، إلـــى جانـــب إشـــراك منظمـــات املجتمـــع املدنـــي يف تصـــور 

وإعـــداد وتنفيـــذ ومتابعـــة السياســـات العموميـــة.

وقـــدم د. محمـــد فتوحـــي رئيـــس جمعيـــة النـــادي املغربـــي للبيئـــة والتنميـــة عرضـــه الـــذي 

اختتمـــه بعـــدد مـــن التوصيـــات تلخصـــت يف حتســـن 
وطنيـــا  والتشـــريعية  املؤسســـية  والقـــدرات  اإلطـــار 
ومحليـــا عبـــر اســـتراتيجية وطنيـــة فعالـــة إلدارة مخاطـــر 
الكـــوارث، وتوســـيع اســـتثمارات احلـــد مـــن مخاطـــر 
ــرت  ــتثمارات اختيـ ــذه االسـ ــون هـ ــى أن تكـ ــوارث علـ الكـ
بشـــفافية معقولة،مـــع حمايـــة املـــوارد واملهمشـــن مـــن 
الســـكان مـــن خـــالل إنشـــاء نظـــام للتأمـــن مـــن مخاطـــر 
الكـــوارث وشـــبكة لأمـــان املالـــي ألشـــد النـــاس ضعفـــا والذيـــن ال يتمتعـــون غالبـــا بتغطيـــة 

ــة. تأمينيـ

ويف العـــرض اخلـــاص بالســـودان خلصـــت الســـيدة نـــازك صـــالح الديـــن الـــى عـــدة توصيـــات 
هيالتخطيـــط للطـــوارئ، واســـتكمال حتديـــد االدوار للمنظمـــات العربيـــة والشـــركاء الدوليـــن 
ـــي  ـــع وضـــع جـــدول زمن ـــج واملشـــاريع، م ـــات للبرام ـــد ميزاني ـــب حتدي ـــى جان ـــن، إل واالقليمي

للتنفيـــذ.

ويف العـــرض اخلـــاص بدولـــة ســـوريا طالبـــت د. ســـهير الريـــس مـــن جمعيـــة الســـاحل الســـوري 
حلمايـــة البيئـــة يف توصياتهـــا بتعزيـــز قـــدرات منظمـــات املجتمـــع املدنـــي للمشـــاركة يف وضـــع 
ـــارف  ـــر املع ـــي، وتطوي ـــي واملحل ـــي والوطن ـــد الدول ـــى الصعي السياســـات واالســـتراتيجيات عل
وتبـــادل اخلبـــرات، إلـــى جانـــب التواصـــل والتشـــبيك مـــع املنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة، مـــع 

التعـــرف علـــى االحتياجـــات املحليـــة والتهديـــدات التـــي يواجههـــا املجتمـــع املحلـــي. 

وعـــرض الســـيد ماهـــر بـــن احلـــاج مفتـــاح مـــن جمعيـــة حمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة القيـــروان 
ـــة يف إشـــراك املجتمـــع املدنـــي يف اللجـــان الوطنيـــة املعنيـــة باحلـــد  ـــه املتمثل توصيـــات جمعيت
مـــن مخاطـــر الكـــوارث، والعمـــل علـــى إنشـــاء شـــبكة للجمعيـــات الناشـــطة يف هـــذا املجـــال 
ـــف بإطـــار  ـــات للتعري ـــة للجمعي ـــي، مـــع دعـــم القـــدرات الوطني ـــي واملحل ـــد الوطن ـــى الصعي عل
ســـنداي واهدافـــه قصـــد املســـاهمة الفعالـــة يف تنفيـــذه، وتســـهيل تبـــادل اخلبـــرات واملعرفـــة 

ـــق باحلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث. فيمـــا يتعل

منظمات .. نوعية
ــة  ــداع للبيئـ ــة إبـ ــن مؤسسـ ــزب مـ ــر باعـ ــدم أ. ياسـ ــن قـ ــة اليمـ ــاص بدولـ ــرض اخلـ ويف العـ
والتنميـــة مجموعـــة مـــن التوصيـــات تلخصـــت يف تأهيـــل مهـــارات منظمـــات املجتمـــع 
ـــة، وايجـــاد منظمـــات مجتمـــع  ـــي يف احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث واملســـؤولية املجتمعي املدن
ـــق االســـتدامة واحلـــد مـــن املخاطـــر، وايجـــاد  ـــر يف حتقي ـــة تســـاهم وبشـــكل كبي ـــي نوعي مدن
تقييمـــات مرجعيـــة وطنيـــة عـــن وضـــع احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث، إلـــى جانـــب االســـتفادة 
مـــن خبـــرات الـــدول املتقدمـــة يف مجـــال التنميـــة املســـتدامة وإدارة االزمـــات واحلـــد مـــن 
ـــي باالســـتعداد لالســـتجابة  ـــع املدن ـــات املجتم ـــدرات منظم ـــز ق ـــع تعزي ـــوارث. م مخاطـــر الك

الفعالـــة للكـــوارث علـــى جميـــع املســـتويات.

ـــد« عرضـــاً حـــول  ـــام لـ«رائ ـــي املنســـق الع ـــن عدل خـــالل هـــذه اجللســـة عـــرض د. عمـــاد الدي
ــي  ــع العاملـ ــه الوضـ ــرح فيـ ــاخ« شـ ــر املنـ ــوارث وتغيـ ــياق الكـ ــان يف سـ ــزوح اإلنسـ ــال ونـ »انتقـ
ملشـــكلة النـــزوح النـــاجت عـــن الكـــوارث الطبيعـــة، واألطـــر العامليـــة التـــي تصـــدت لهـــذه املشـــكلة، 
ـــي بذلـــت ملواجهتهـــا، موضحـــا دور املجلـــس النرويجـــي  ـــة للجهـــود الت كمـــا عـــرض لعـــدة أمثل
لالجئـــن يف مســـاعدة النازحـــن بســـبب التغيـــر املناخـــي وكيفيـــة اعـــداد املجتمعـــات املضيفـــة 
لالجئـــن، وقـــدم فينهايـــة عرضـــه عـــدداً مـــن التوصيـــات تلخصـــت يف ربـــط السياســـة 
العامليـــة بتجـــارب املجتمعـــات، وتعـــدد احلركـــة الداخليـــة، واعتبـــار املجتمعـــات هـــي خـــط 
الدفـــاع األول، مـــع ضـــرورة تكويـــن الشـــراكات وتعزيـــز التـــآزر، مـــع التركيـــز علـــى الوقايـــة 

وبنـــاء القـــدرة علـــى التكيـــف، وأهميـــة نشـــر مبـــادئ احلـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث.

ويف اجللســـة اخلتاميـــة ناقـــش املشـــاركون ســـبل التعـــاون واخلطـــوات املســـتقبلية نحـــو 
ـــدى العاملـــي للحـــد مـــن مخاطـــر الكـــوارث 2017، وصـــدر عـــن احللقـــة  ـــرات للمنت التحضي

بيـــان خــــــــــتامي شـــمل توصيـــات املشـــاركن. 



منتدى البيئة
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العالم أجمع لتحقيقه من خالل بذل مزيد  ورفاهيته هدف يسعى  إن حماية األنسان 
من اجلهد لتحقيق التنمية املستدامة ومواجهة التحديات البيئية التى تهدد البشر فى 
البشر على سطح هذا  آالف  تودى سنويا بحياة  التى  الكوارث  كل مكان، وفى مقدمتها 
وبؤر ساخنة  فهناك مناطق  أخرى  إلى  املخاطر يختلف من منطقة  إن حجم  الكوكب. 

معرضة بشكل أكثر من غيرها لتبعات التغير املناخي وهناك مناطق أقل سخونة.
أداء  التى ستنعكس على  العاملية  العديد من اإلتفاقيات   وقد شهد عام 2015 إطالق 
كافة الدول للسنوات القادمة ، كان أولها فى مارس 2015 حيث مت اعتماد إطار سينداى 
للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 خالل املؤمتر العاملى الثالث لألمم املتحدة 
للحد من مخاطر الكوارث ، ثم اعتماد األمم املتحدة فى سبتمبر 2015 ألهداف التنمية 
املناخية  التغيرات  حول  باريس  اتفاقية  إقرار  أعقبها  والتى   2030-2015 املستدامة 

خالل مؤمتر أطراف اتفاقية التغيرات املناخية ) الكوب 21( فى ديسمبر 2015.

من  احلد  أهمية  على  متفاوتة  بصور  ركزت  التى  الدولية  اإللتزامات  تلك  إطار  وفى 
مكتب  مع  بالتعاون  »رائد«  والتنمية  للبيئة  العربية  الشبكة  نظمت   ، الكوارث  مخاطر 
لالجئن  النرويجي  واملجلس   )UNISDR( الكوارث  مخاطر  من  للحد  املتحدة  األمم 
التحضيرات  إطار  فى  اقليمية  تشاور  حلقة  العربية  الدول  جامعة  برعاية   )NRC(
اخلاصة باملنتدى العاملى للحد من مخاطر الكوارث 2017 بهدف التنسيق بن اجلهات 
من  للحد  العاملي  للمنتدى  لإلعداد   - املدني  املجتمع  منظمات  ذلك  - مبا يف  املعنية 
مخاطر الكوارث والـتأكيد على أهمية مشاركة منظمات املجتمع املدني والتنسيق الفعال 
لتحقيق التآزر بن إطار سينداي وأهداف االلفية للتنمية املستدامة )SDGs( واتفاق 
السياسات  حول  واخلبرات  املعارف  تبادل  خالل  من  وذلك  املناخ  تغير  بشأن  باريس 
القائمة واجلديدة يف املنطقة العربية باحلد من مخاطر الكوارث واملرونة على املستوى 
املحلى، وقد شارك فى احللقة التشاورية ممثلو منظمات املجتمع املدنى من موريتانيا، 
الستعراض  ومصر  األردن،  سوريا،  لبنان،  اليمن،  السودان،  اجلزائر،  تونس،  املغرب، 
الداعم  املؤسسى  النظام  وكذلك  تراه  كما  الكوارث  مخاطر  من  للحد  الراهن  الوضع 
باإلضافة إلى التحديات التي تواجه مشاركتها ، مع تسليط الضوء على آليات التنسيق 
الكوارث والدور الذي ميكن  القائمة فى مجال احلد من مخاطر  العربيه و اإلقليمية 
أن تلعبه منظمات املجتمع املدني للمساهمة يف وضع االستراتيجيات الوطنية وتنفيذ 
اإلطار العام  لسينداي 2015-2030، إضافة للجهود املبذولة على الصعيد الوطنى 
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة SDGs خاصة فيما يخص احلد من مخاطر الكوارث.
 وقد طالب املشاركون بأن تتولى الشبكة العربية للبيئة والتنمية »رائد« مهمة التنسيق 
املعنية  وإداراتها  العربية  الدول  جامعة  و  املهتمة  املدني  املجتمع  منظمات  بن  فيما 
للمساهمة يف إعداد اخلطة العربية لتنفيذ اهداف التنمية املستدامة وكذلك يف اعداد 

وتنفيذ اإلستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
كما خلصت الورشة إلى توصيات على مستويات هي :

 المستوى العالمي
يحاكي  يحيث  سينداي  عمل  اطار  تطوير   .1  
الواقع الوطني واالقليمي واجراء مراجعه دوريه 
قياس  مؤشرات  خالل  من  احلاصل  للتقدم 

حتقيق أهداف اإلطار.
املجتمعات  بتجارب  العاملية  السياسة  ربط   .2

املحليه والدورس املستفاده من هذه التجارب.
الصندوق  ميزانية  من  جزء  تخصيص   .3
النامية  للدول  التمويل  لتوفير  للمناخ  األخضر 
االضطرابات  ومن  املناخ  تغير  من  املتضررة 

والصراعات الداخليه واالقليميه.

 المستوى االقليمي والعربي
1. تعزيز دور آلية التنسيق بن األجهزة العربية املعنية بالكوارث وحاالت الطواري واالزمات.

2. إعداد وتنفيذ خطط وسياسات وبرامج وإجراءات إدارة مخاطر للكوارث واحلد منها 
على مختلف املستويات من قبل اجلامعات احلكوميه واخلاصه و مراكز البحث العلمي.
3. تعزيز اآلليه العربية لأزمات والكوارث بعد تزايد معدالتها بحيث تتولى هذه اآللية:

اعدادخطة عمل عربية« تراجع وجتدد سنويا ويتم اقراراها يف اجتماعات مجلس وزراء 
البيئة العرب السنويه.

انشاء صندوق متويل ودعم ملواجهة الكوارث واولويات احلد من مخاطر الكوارث.  
عقد مناورات تدريب عربية مشتركة بن أجهزة الدفاع املدني.  
إشراك كوادر اجلمعيات األهلية ومنظمات املجتمع املدني ضمن برامج التدريب.  
إعداد خريطة عربية ملناطق ا الكوارث املحتمله.    
إعداد برنامج »استعداد« للهذه االماكن مسبقا.  
اطالق برنامج توعية  حول كيفية »التصرف أثناء الكارثه واالزمه.  
تبادل اخلبرات العربيه يف مجال التنميه املستدامه واحلد من مخاطر الكوارث.  
تيسير تبادل املعلومات والبيانات.    

المستوى الوطني
1. إدراج بنود واضحة ملخصصات احلد من مخاطر الكوارث يف موازنات الدول وكذلك 

على مستوى املؤسسات والوزارات واملحافظات.
2. إدماج ثقافة احلد من مخاطر الكوارث يف املناهج التعليمية لرفع الوعي املجتمعي بذلك.
3. دعوة وسائل اإلعالمية على إفراد مساحة للبيئة واحلد من مخاطر الكوارث لرفع الوعي.

4. اقامة شراكه مع القطاع اخلاص يف إطار املسئولية االجتماعية لتخصيص الدعم 
لتنفيذ إطار سينداي.

واخلاصة  واملدنية  حلكومية  اجلهات  الشراك  فعالة  وطنية  استراتيجيات  وضع   .5
والشعبية« يف جهود احلد من مخاطر الكوارث.

6. بناء وحتسن وتطوير القدرات املؤسسية والبشريه فى إطار اإلستراتيجيات الوطنية 
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 منظمات المجتمع المدني
1. بناء قدرات منظمات املجتمع املدني يف مجال احلد من مخاطر الكوارث.  

2. اشراك منظمات املجتمع املدني 
وسياسات  وبرامج  خطط  ضمن 
الكوارث  مخاطر  من  للحد  الدولة 
يتم  أساسي  شريك  باعتبارها 
اقرار  الدور من خالل  ضمان هذا 

تشريع وطني.
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مجال  فى  العاملة  املدنى  املجتمع 
على  الكوارث  مخاطر  من  احلد 
املستوى الوطني يف الدول العربية 

املختلفة

حلقة التشاور اإلقليمية في إطار التحضيرات الخاصة بالمنتدى العالمي
للحد من مخاطر الكوارث 2017 القاهرة – 7 ديسمبر 2016

اإلعـــالن الختــــــامي



منتدى البيئة

11 298 العـــدد   2017 ينايـــر 

ثـــم قّدمـــت اخلبيـــرة التقنّيـــة للمشـــروع الدكتـــورة ناهـــد مســـيلب عرضاً مصـــّوراً عن 
األعمـــال واألبحاث والنشـــاطات التي قامت بهـــا »أمواج البيئة« على ســـاحل الزهراني 
واالجـــراءات الكفيلـــة بحماية وإدارة املوارد الســـاحلية عامة والرمليـــة خاصة وتعميمها 
علـــى الســـاحل اللبنانـــي بالتعـــاون مـــع املؤسســـات واإلدارات املختّصة وعلى ســـواحل 
املتوّســـط بالتعاون مع شـــركاء املشـــروع. وعرض مدير املشـــروع املهندس مالك غندور 
ورقـــة عمـــل شـــرح فيهـــا طبيعـــة املشـــروع الـــذي يأتـــي للـــرد علـــى حتديـــات احلماية 
املســـتدامة لســـواحل البحـــر املتوســـط. حيث أوضـــح أن العواصـــف، وارتفاع مســـتوى 
البحـــار، والفيضانـــات، وتـــآكل الكثبـــان الرملية، وارتفـــاع املياه املاحلة هي آثـــار التغير 
املناخي يف البحر املتوّســـط والذي يهدد املناطق الســـاحلية ألنهـــا متثل نظم إيكولوجية 

حساســـة تتأثر بتغّيـــر املناخ.
وللرّد على حتدّيات احلماية املســـتدامة لســـواحل البحر املتوّســـط، جاء مشروعالنماذج 
 )Med Sand Coast( املبتكـــرة إلدارة املوارد الرملّيـــة يف املناطق البحرّية الســـاحلّية

كخطة دفاع اســـتراتيجية للســـواحل يف دول البحر األبيض املتوّســـط.
وقد مت تنفيذ املشـــروع بالشـــراكة مع وزارة البيئة بإيطاليا يف منطقة التســـيو ومنطقة 
توســـكانا، كمـــا مت تنفيذهفـــي منطقة النغـــدوك - روسيونبفرنســـا، ويف تونس بالتعاون 
مع وكالة حماية وتخطيط الســـواحل، واجلمعّية التونســـية لهندســـة الســـواحل واملوانئ 
البحريـــة، وأخيـــرا يف لبنـــان من خالالحّتـــاد بلدّيـــات ســـاحل الزهراني،وجمعّية أمواج 

البيئة.
وهـــدف املشـــروع إلـــى التأكيـــد على الشـــراكة بـــن املؤسســـات املعنية لالســـتفادة من 
أدوات احلكـــم املبتكـــرة والتخطيط املســـتدام األمثل لســـاحل البحر األبيض املتوّســـط 
مـــن أجـــل مواجهة آثـــار تغّير املنـــاخ، وتقوية قدرات التنســـيق والتخطيط بن الشـــركاء 
مـــن خـــالل تعزيز املعرفـــة املتعلّقة باملؤّشـــرات التـــي تهدد الســـواحل، مع زيـــادة توافر 
املـــوارد الرمليـــة واســـتخدامها داخل املناطق الســـاحلّية املتدهـــورة نتيجة تغّيـــر املناخ، 
إلـــى جانـــب رفـــع مســـتوى التعاون والتنســـيق بـــن مختلف األطـــراف التـــي تعمل على 
الســـواحل، واحلّد من اآلثار البيئية الســـلبية لأنشـــطة البشـــرّية على نظم اإليكولوجيا 

البحرية الســـاحلية.
ومتثلـــت أنشـــطة املشـــروع يف تطويـــر األدوات التقنّيـــة والفنّيـــة واإلدارّيـــة مـــن أجـــل 
حتقيـــق تخطيط مســـتدام وملموس لإلدارة الســـاحلية، وكذلك إصدار منوذج مشـــترك 
للتخطيـــط وإدارة الســـواحل، وتطبيـــق منـــاذج رائـــدة يف بعـــض املناطـــق الســـاحلّية يف 
إيطاليـــا، وتونـــس ولبنان الســـتعادة الكثبان الرمليـــة املتدهورة )حوالـــي 100 كم(، مع 
وضـــع بروتوكـــول عمـــل مشـــترك للبحوث حـــول الرمـــال البحريـــة الســـاحلية. وعمالً 
بالـــدور املحـــدد يف خطـــة عمل املشـــروع قامت »أمـــواج البيئـــة« يف لبنـــان بالتعاون مع 
احتـــاد بلديـــات ســـاحل الزهرانـــي بعـــدة أنشـــطة علـــى ســـاحل الزهرانـــي أهّمهاجمع 
املعطيـــات واملؤشـــرات عن واقع ســـاحل الزهراني، وتشـــكيل قاعدة معلومـــات وتطوير 
املعرفـــة حلمايـــة الشـــاطئ، مع توثيـــق املخططات اخلاصـــة بشـــاطئ الزهراني وعمقه 
احليـــوي، وتعزيـــز املعرفة والتوعية لدى الســـكان املحليـــن خاصة والـــرأي العام عامة 
عـــن أهمية املنظومة البيئيـــة البحرية وتأثيرها اإليجابي على صحة االنســـان ومحيطه 
احليـــوي، إلـــى جانب إظهار مؤّشـــرات التغّيـــرات املناخّيـــة يف البحر املتوّســـط وتعميم 

وســـائل االســـتعداد واملواجهـــة والتأقلم مع تغيـــرات املناخ. 
كمـــا مت إصـــدار ثالث دراســـات عـــن إيكولوجيـــا منطقـــة الزهــــــــراني واملخـــــــــــــاطر 
الساحلــــــــّية، الكثبـــان الرملّيـــة واملحافظـــة عليهـــا بواســـطة النباتات املحلّيـــة، أنظمة 

الشاطئ  إدارة 
ني. للبنا ا

نظـــــــــمت  كما 
جلمعــــــــــــــية  ا
وطنّيـــة  نـــدوة 
يف بيــــــــــــروت 
جميع  ضمـــت 
املؤسســــــــــات 
مية  حلكــــــــــو ا
غيــــــــــــــــــــر  و

احلكوميـــة واألكادمييـــة واجليـــش والبحـــوث العلميـــة لعرض واقع الشـــاطئ والتشـــاور 
مـــن أجل خطة دفاع اســـتراتيجية للســـاحل اللبنانـــي، وكذلك ندوة تشـــاورية يف منطقة 
ســـاحل الزهراني ضمـــت البلدّيات واجلمعّيـــات والدوائر الرســـمية املعنّية وقوى األمن 
للتعاون يف أفضل املمارســـات لتوعية الســـكان املحلّين الصّيادين وأصحاب املؤسســـات 
واملنتجعات الســـاحلية من أجل احلّد من اآلثار الســـلبية لتدهور الشـــاطئ والوقاية من 
أخطـــار الكـــوارث الطبيعيـــة، الى جانـــب تنظيم املؤمتر املتوّســـطي الرابع للمشـــروع يف 
الزهرانـــي - لبنان الذي ضّم شـــركاء املشـــروع يف إيطاليا وفرنســـا وتونـــس ولبنان، مع 
تقويـــة القـــدرات اإلدارية والفنّيـــة لبلدّيات ســـاحل الزهراني حلماية الشـــاطئ وتأهيل 
الســـاحل، وإعـــداد اخلطـــط الفنّيـــة لتنفيـــذ إجـــراءات وقائّية على الشـــاطئ لتكســـير 
األمـــواج وجتميـــع الرمال يف املناطق املتدهـــورة وزراعة النباتات املالئمـــة للبيئة املحلّية 

لتثبيـــت الرمـــال يف مكانهـــا الطبيعي.
ولفـــت غنـــدور يف نهايـــة عرضـــه لعمل »أمـــواج البيئة« علـــى الصعيد الوطنـــي العام يف 
إدارة محمية شـــاطئ صـــور والعمل لتعميم هـــذه التجربة الناجحـــة، وتبّني ودعم خطة 
وزارة البيئـــة إلنشـــاء سلســـلة املحمّيـــات البحرّيـــة على الشـــاطئ اللبنانـــي، الى جانب 
الســـعي إلنشـــاء املؤسســـة العامة لـــإلدارة املتكاملة للشـــاطئ اللبناني، وإصـــدار قانون 
خـــاص باملخالفـــات والتعدّيـــات البحرّية وفقـــاً للمعاييـــر البيئية واجلمالّيـــة، مع تعميم 

ثقافـــة البحـــر للجميع حتت شـــعار »اعمل منيـــح وما تكـــّب بالبحر«.
ثـــم حتـــدث األســـتاذ غســـان صيـــاح نيابـــة عن وزيـــر البيئـــة األســـتاذ محمد املشـــنوق 
حيثأكـــد على ســـعادته بالتعـــاون مع املنظمـــات البيئيـــة واجلمعيات أهلية والناشـــطن 
البيئيـــن، وقـــال إننـــا نعتبـــر هـــذه الـــوزارة وزارة الناس واملجتمـــع املدنـــي انطالقا من 
امياننـــا الثابـــت والعميق بأهمية الشـــراكة بن املؤسســـات االهلية ومؤسســـات القطاع 
العـــام والـــوزارات املختلفـــة ،فـــإذا كانت هذه الشـــراكة مهمة يف كثير مـــن املواقع، فإنها 
يف وزارة البيئـــة قـــدر وواجب، إذ إن البيئة أمانـــة يف أعناقنا جميعا، نحن مؤمتنون على 
املحافظـــة عليهـــا وال منلـــك اال حـــق توريثها لأجيـــال القادمة صحيـــة نظيفة صاحلة 
للحيـــاة ولالســـتمرار بفعـــل املحافظـــة علـــى نظمهـــا ومواردهـــا، وعدم اســـتهالك هذه 

املـــوارد والتركيز على اســـتدامتها«.
واختتـــم حديثه قائالًإن نتائج هذا املشـــروع ســـتنعكس إيجابا على مجتمعات املتوســـط 
مـــن منظمـــي رحالت ســـياحية وجمعيات مدنية، كما الســـكان املحلين الذين يعيشـــون 

على طول ســـواحل املتوســـط، هذا باإلضافـــة الى اجلامعـــات ومراكز االبحاث«
واختتـــم املؤمتـــر أعمالـــه بجولة ميدانية على الســـاحل اللبناني يف بيروت حتى ســـاحل 

الزهرانـــي لالطالع على واقع عمل املشـــروع ودعم نشـــاطات »أمـــواج البيئة«.

إعالن نتائج مشروع النماذج المبتكرة إلدارة الموارد الرملية الساحلية في لبنان
المشنوق مؤتمرًا صحفيًّا  البيئة األستاذ محمد  البيئة وبرعاية وحضور وزير  اللبناني لحماية  التجمّع  بالتعاون مع  البيئة مؤخرًا  نّظمت جمعية أمواج 
Med Sand Coast الذي نفّذته جمعية أمواج البيئة في لبنان بالشراكة مع  إلعالن نتائج مشروع النماذج المبتكرة إلدارة الموارد الرملية الساحلية 
اتّحاد بلديّات ساحل الزهراني وشركاء المشروع في كّل من إيطاليا وفرنسا وتونس وبتمويل من االتحاد األوروبي، وذلك في القاعة الخضراء بوزارة 
البيئة وسط بيروت. افتتح المؤتمر رئيس التجمع اللبناني لحماية البيئة المهندس رفعت سابا متحدثًاعن جهود »أمواج البيئة« في تنفيذ هذا المشروع، 
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ديسمبر  14و15  يومي  أثينا  اليونانية  العاصمة  شهدتها  التي  التدريبية  العمل  ورشة  يف  “رائد”  شاركت 
اإلدارة  دعم  آلية  مشروع  من  مببادرة  اجلفاف”  مخاطر  إدارة  “تعميم  عنوان  حتت  عقدت  والتي   ،2016
للبلدان  التدريب  قدم  األوروبي.  االحتاد  من  املمول   2020 آفاق  ومشروع  للمياه  واملتكاملة  املستدامة 
وتونس(  وسوريا  وفلسطني  املغربية  واململكة  وليبيا  ولبنان  واألردن  ومصر  )اجلزائر  املشروع  يف  املشاركة 
مفاهيم حول إدارة وتعميم مخاطر اجلفاف بشكل استباقي. يشار يف هذا الصدد إلى أن اجلفاف وشح املياه 
يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يف ازدياد ومن املتوقع أن يزداد الوضع سوءًا يف ضوء التغيرات 

املناخية واالجتماعية االقتصادية.

وقد أظهرت دراسة أجرتها وكالة ناسا حديثاً أن بالد املشرق )فلسطن واألردن ولبنان وسوريا( قد عانت 
يف اآلونة األخيرة من أسوأ حالة جفاف منذ 900 سنة نتيجة لتغير املناخ.

ويف كلمته الترحيبية أشار السيد ستافروس داميانيديز مدير مشروع مشروع آلية دعم اإلدارة املستدامة 
من  املشروع مجموعة  يطور  السبب سوف  ولهذا  ملحة.  أصبحت  استباقي  بشكل  اجلفاف  إلدارة  احلاجة  أن  آفاق 2020  ومشروع  للمياه  واملتكاملة 
اخلطوات الفردية )الفنية واملؤسسية والتشريعية وغيرها( واستراتيجية شمولية كجزء ال يتجزأ من السياسة البيئية واإلمنائية يف هذه البلدان. هذا وقد 
شارك يف هذه الورشة التدريبية عدد من أصحاب املصلحة الرئيسين الذين ساهموا يف جوانب مختلفة من إدارة مخاطر اجلفاف يف البلدان الشريكة 
يف املشروع. وخالل ورشة التدريب مت التعرف على ممثلي قطاعات املياه والزراعة والري وقطاعات أخرى للمياه كثيفة االستخدام للبلدان الشريكة 
مع ممثلن من املنظمات غير احلكومية وتدريبهم على أيدي خبراء يف قطاع املياه يف مشروع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومشروع آفاق 
2020 حول قضايا تتعلق بإدارة مخاطر املياه الوقائية استناداً إلى مبدأ “التكامل – التعميم” املقترح من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووكاالت أخرى.

وقد بدأ التدريب بحوار مفتوح لتحديد أولويات وحتديات وفرص تتعلق بإدارة مخاطر 
املستدامة  اإلدارة  دعم  آلية  مشروع  ينظر  سوف  الورشة  هذه  أعقاب  ويف  اجلفاف، 
جلسة  وينظم  القيمة  املشاركن  آفاق 2020 يف مالحظات  ومشروع  للمياه  واملتكاملة 
تدريب ثانية على شكل رحلة دراسية وجلسات بن النظراء لتبادل اخلبرات والتحاور يف 
البلدان الشريكة. ويهدف مشروع آلية دعم اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه ومشروع 
البحري  التلوث  من  احلد  املساهمة يف  إلى  األوروبي  االحتاد  من  املمول  آفاق 2020 
واالستخدام الدائم ملوارد املياه الشحيحة وإدارة النفايات البلدية واالنبعاثات الصناعية 
والصرف الصحي بطريقة صحيحة وبالتالي تعزيز التكيف مع التقلبات والتغيرات املناخية 

بشكل مباشر وغير مباشر مع التركيز على بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

نظمت مؤسسة أبداع للبيئة والتنمية املستدامة مؤخراً ورشة عمل حتت عنوان ))ادارة االزمات واحلد من مخاطر الكوارث (( بالشراكة 
مع مؤسسة شباب أبن وتهدف الورشة لتعريف عدد 20 مشاركاً من القيادات التنفيذية ومنظمات املجتمع املدني مبصطلحات ومفاهيم 
إدارة االزمات الى جانب تنمية قدرات املشاركن حول كيفية االستجابة واالستعداد واالنذار املبكر ملخاطر الكوارث الى جانب تقييم 
املخاطر والتهديدات املحتملة وأساليب تقييم حجم االزمة والتعامل معها. ويف افتتاح الورشة أكد رئيس مؤسسة ابداع للبيئة والتنمية 

املستدامة ياسر باعزب على اهمية الورشة وخاصة يف ظل الوضع االستثنائي الذي نعيشة 
اليوم والتعامل وبشكل فعال للحد من تهديدات املخاطر والكوارث ووضع خطط وبرامج 

تساعد املجتمع يف تفادي االزمات والتخفيف من حدتها .

من جانبة أشار حيدرة الشدادي مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي محافظة ابن 
الى اهم املفاهيم واملصطلحات التي ينبغي استيعابها جلعل املجتمع قادر على مواجهة أي 
أزمة واحلد من مخاطر الكوارث حيث خرجت الورشة بعدد من املقترحات والتوصيات التي 

من شأنها ان تساعد صانعي القرار يف احلد من مخاطر االزمات والكوارث.



رائحة .. الحقيقة
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وبذل  احلقيقة  رائحة  تنسم  ملجرد  دائب  سعى  ظل  يف  نحيا  وأصبحنا 
اجلهد الكبير للفرز الصادق للروائح املختلطة من حولنا ملجرد الوصول 

والتالمس مع رائحة احلقيقة.

األرض  يف  وفساداً  قتالً  فينا  يعيث  الذي  األرهابي  إن  مثالً  يقول  فمن 
يسير بيننا ويتعامل معنا ويدمرنا ونحن لأسف ال نعرفه، وذلك ملجرد 

أنه منا، نفس املالمح والشكل، لكن مع خراب الروح وإفتقاد الهوية.

من يتصور أن العالم أجمع بات عاجزاً واقعياً عن مواجهة محنة عاملية 
والتعهدات،  واملفاوضات  واإلجتماعات  املؤمترات  رغم  املناخ،  كتغير 
ورائحة احلقيقة هنا تشير بكل وضوح إلى أن هذا العجز ناجم يف املقام 
األول عن غريزة الطمع اإلنساني، والسعي الدائب لإلستئثار بكل شئ، 
ثم  اإللتزام،  عن  متتنع  ثم  املشكلة،  يف  وتتسبب  تلوث  املتقدمة  فالدول 
الذين  النامي  العالم  دول  بإنقاذ ضحاياها من  وتتعهد  تلوح مبوافقتها، 
سيتأثرون بشدة بالتغيرات املناخية دون أدنى مشاركة منهم يف التسبب 
يف املشكلة أساساً، وُتنشأ صناديق التمويل وال متول، وتتناثر املليارات 
الشفهية هنا وهناك ملساعدة هذه الدول املتضررة، وال يعثر عليها أحد، 
النهاية  الوعود والتعهدات، ويشتد الضرر، ويف  وتتفاقم املشكلة، وتكثر 
استشراف  ملجرد  فقط،  رائحتها  مع  إال  نتالمس  وال  احلقيقة..  تغيب 

األمل يف  حتقيق املواجهة الناجعة.

وأهدافها  املستدامة  التنمية  حتقيق  ُحلم  مع  عاملياً  يتكرر  األمر  نفس 
املعلنة منذ سبتمبر 2015، ومؤشراتها املتفق عليها منذ مارس 2016، 
والصراعات  واحلروب  وإقليمياً،  عاملياً  املؤلم  االتنموي  الواقع  أن  إال 
املتناثرة هنا وهناك الزالت تعوق حتقيق األحالم، فكيف نسعى إقليمياً 
مثالً لترسيخ التنمية املستدامة على أرض الواقع وأبناء جلدتنا ُيقتلون 
التنمية  مع  نتعامل  كيف  وليبيا،  واليمن  وسوريا  فلسطن  وُيشردون يف 
املستدامة كحقيقة ونحن نبحث عن مجرد إستمرار احلياة يف العديد من 

أرجاء أُمتنا العربية.

الغائبة مع  مجرد أمل   هي إذن مجرد حالة من تنسم رائحة احلقيقة 
بالوصول إليها.

عام  هو  جديد  عام  إلستقبال  نستعد  ونحن  املعنى  هذا  ذهني  يف  ثار 
2017، وكالعادة اإلنسانية املحضة ُتكثر األمنيات  بأن يكون أفضل من 
سابقه ملجرد أنه جديد، ناسن أو متناسن أن احلقائق غائبة وأننا ال 
نتعامل إال مع رائحة احلقيقة حتى على املستوى العاملي، فالفعل اإليجابي 
غائب واملؤامرات ال تنتهي، وحتى حقيقة توحدنا عربياً التي أثبت التاريخ 
يف  وهي  والقوة،  الزعامة  أوهام  ظل  يف  سراباً  باتت  عنها،  الغنى  أنه 

األصل كل الضعف.

إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

وأتصور أن األمل احلقيقي يقبع يف إدراكنا حلقائق الواقع وحسن التعامل 
معها، ال أن ننتظر أن يأتي عام 2017 حامالً معه كل األمنيات.. أتخيل 
أن األمل اإليجابي يتمحور حول قدرتنا على التحول حلالة الفعل والتخلي 

عن اإلستمتاع مبجرد رد الفعل.

احلقائق  إدراك  يف  جنحنا  كلما  فإننا  اإلنساني  املستوى  على  وحتى 
أو  فرح  من  ذلك  أثمر  مهما  بواقعية  معها  التعامل  وأحسنا  حولنا،  من 
ألم، فإننا يف هذه اللحظة سنكون قد عبرنا بإيجابية نحو سالم الروح 

والتصالح مع أنفسنا.

هي  احلياة  حقائق  مع  التعامل  وإيجابية  والفعل  والفهم  اإلدراك   إن 
املنجاة الوحيدة من واقٍع مضطرب، ومن زمٍن غابت فيه احلقائق ولم نعد 

منتلك إال رائحتها.

كل عام وانتم قابضون على احلقيقة 

النصر حقيقة.. الهزيمة حقيقة، الحب حقيقة.. والكراهية أيضًا حقيقة، الفرح حقيقة.. والحزن كذلك، الميالد حقيقة..
والموت أخلد الحقائق. وبين دفتي حقائق الواقع والتاريخ تمضي حياة اإلنسان.. وزخم الحياة دومًا يكمن في إدراك 
الحقائق وتأملها واإلستفادة منها والتفاعل معها. وتتجسد محنتنا اليوم في غياب الحقيقة، فاأللوان تداخلت ولم 
يعد األبيض ناصع البياض، وال حتى األسود حالك السواد. الواقع لألسف تلون بكل ألوان الطيف، ولم يعد للوضوح مكانًا 

صريحًا تحت  الشمس.



لمعلوماتك

الدب  إنثى  تقبع  املظلم  الشتاء  موسم  خالل 
القطبى فى عرينها ساكنة وهى تلك الفترة التى 
وينموا  يشبوا  حتى  وتنتظر  صغارها  فيها  تضع 
إصطحابهم  من  متكنها  التى  بالقوة  ويصبحوا 
تعد  التى  الثلجية  التجمعات  إلى  للخروج  معها 
من  أنه  إذ   ... لها  بالنسبة  الغذاء  مستودعات 
الطافية  اجلليدية  الكتل  هذه  أن  عليه  املتعارف 
وعلى  القطب  شمال  فى  اليابسة   تغطى  التى 
جوافها ومناطق تكسر اجلليد يسبح الغذاء الذى 
أنواع  البحر وبعض  الدببة  ككالب  تتغذى عليه 
احليتان ... وبعد شهر من قبوعها فى عرينها مع 
صغارها تخرج األم  حيث تكون ضعيفة وواهنة 
وهى تتلمس اإليقاع بأول فريسة ميكن أن تتغذى 
عليها من كالب البحر الطازجة التى تسبح فى 
 .. اجلليدى  اجلرف  حواف  من  بالقرب  املاء 
وعند خروجها مع صغارها الذين يتبعون خطاها 
فهى تبدو نحيفة جداً عما يجب أن تكون عليه 
وما كانت عليه منذ عدة شهور مضت .. لذلك 
فهى تكون فى حالة حتفز وليس لديها أية وقت 

ماهرة  سباحة  أنها  املعروف  ومن   ... لتضيعه 
ولكن اجلوع الميكنها من السباحة ملسافات بعيدة 
تثب عليها  اليابسة  إلى جافة  ... وعندما تصل 
لعدة  السباحة  تقوم مبواصلة  ثم  وثبة صحيحة 
أميال أخرى حتى تصل الى التكتل اجلليدى حيث 
بالقرب  الشم  بعملية  تقوم  فهى  يوجد غذائها.. 
من احلواف اجلليدية وتنظر إلى املياه بحثاً عن 
كالب البحر إلصطيادها ثم تشعر بوجود حركة 
فريستها  على  تنقض  البصر  ملح  وفى  املياه  فى 
تصب  دقيقة  وبعد  القوين  بفكيها  بها  ومتسك 
عن  بعيداً  بسحبها  وتقوم  فكيها  بن  الفريسة 
احلافة وبسرعة تلتهم كمية الدهن التى يحتاجها 
جسمها والتى متكنها من مقاومة برودة القطب 
اجلليدى ... وهذه هى حياتها حيث تقوم بالصيد 
طوال العام ويعد فصل الربيع هو األفضل لديها 
حيث تسبح كالب البحر بأعداد كبيرة ... ويعد 
الدب اجلليدى رحالة حيث أنه ينتقل من مكان 
ألخربحثا عن الطعام وهو يظل طوال العام على 
اجلرف اجلليدى وذلك للقيام بالصيد طوال العام 

متمنياً  اجلليدى  على اجلرف  اليوم  وينام طوال 
أو مدمر مع  أن اليواجه مهلك  فى قرارة نفسه 
للصيد  سهالً  هدفاً  يكون  أن  يصعب  أنه  العلم 
ولكنة يخشى اإلنسان الذى يقوم بقتلة للحصول 
الصيادين  هؤالء  مايأتى  وعادة   ... فرائه  على 
الدببة  صغار  على  للحصول  وذلك  اليابسة  إلى 
 ... سنوات  ثالث  أو  سنتن  كل  تضعها  التى 
وتعد مأساة الدب اجلليدى رواية حزينة للدفء 
العاملى حيث أن مواطن الدب اجلليدى معرضة 
 .. الدفء  بفعل  الذوبان  أدق  بتعبير  أو  لإلنهيار 
ليضع  فقط  عرينه  فى  ميكث  اجلليدى  فالدب 
فى  يخرج  الشتاء  أيام  تنقضى  ما  وبعد  صغاره 
من  ميكنه  الذى  غذائه  إلصطياد  مارس  شهر 
البقاء على قيد احلياه هو وصغاره ... ولكن ان 
إذ  اليابسة  فى  بالصيد  القيام  يعد مبقدوره  لم 
أن نوع الصيد الذى يعرفة ويجيدة هو إصطياد 
كالب البحر التى توجد فوق اجلليد الطافى فى 
املحيطات املفتوحة والتى بفعل الدفء العاملى قد 

غابت عن هذه الكتل اجلليدية .

مصطلحات بيئية
رد الشئ ألصلة
Resilience

يعنـــى ذلـــك املصطلـــح قـــدرة النظـــام أو املجتمـــع 
علـــى مقاومـــة وإســـتيعاب والتأقلـــم والتعافـــى مـــن 
املخاطـــر التـــى يتعـــرض لهـــا بإســـلوب كـــفء وفـــى 
وقتهـــا ... وهومـــا يتضمـــن احلفـــاظ علـــى املقومـــات 
لوظائفهـــا. وإســـتعادتها  وإحيائهـــا  األساســـية 

ذوبان مملكة الدب القطبى

منتدى البيئة
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وما  اإلتفاق  ذلك  أهمية  من  الرغم  وعلى 
سبقه من إتفاقيات إال أن املصالح املتضاربة 
وعلى رأسها اإلقتصادية للدول واحلفاظ على 
مستوى الرفاهية للدول ومواطنيها يؤدى إلى 
تقليص ثمار ونتائج هذه اإلتفاقيات ... كما أن 
التمويل الالزم لوضع هذه اإلتفاقيات  توفير 
ويصعب  كبيرة  إشكالية  يعد  التطبيق  موضع 
الصناعية  الدول  والسيما  بها  الدول  إلتزام 
كميات  فى  األسد  نصيب  لها  والتى  الكبرى 
غازات الصوبة حيث تسهم الواليات املتحدة 
ذلك  ومع  منها   %  20 بحوالى  األمريكية 
تعويضات  أو  إلتزامات مالية  أية  تتنصل من 
للدول املتضررة على نحو أكثر من تداعيات 
العالم  دول  رأسها  وعلى  املناخى  التغير 
الدول  التى تدفع فاتورة رفاهية هذه  الثالث 
اجلفاف  من  ومعاناتها  وصحتها  حياتها  من 
واملجاعات  املائية  املوارد  وشح  والتصحر 
فى  الزراعة  أحوال  تدهورت  لقد  واألوبئة. 
الدول نتيجة موجات اجلفاف على مدار املئة  
املوارد  تدمير  إلى  أدت  والتى  املنصرمة  عام 
املائية ... من هنا مت رصد مليار دوالر وذلك 
ومساعدة هذه  املناخ ألصله  إستعادة  بغرض 
اجلفاف  حتديات  مواجهة  على  املجتمعات 
فى املستقبل وكذلك املوجات احلارة وحرائق 
وهو   .. والفيضانات  والعواصف  الغابات 
مايستلزم أن يكون هناك إتفاق على األبحاث 
اجليد  التخطيط  من  وقدر  والدراسات 
تلك  إلنشاء  وذلك  التكنولوجيا  وإستخدام 
الطقس  إستعادة  تضمن  التى  التحتية  البئية 
لدرجات احلرارة التى كان عليها من قبل ... 
األكثر  املجتمعات  الهدف هو متكن هذه  أن 
املناخى من حماية نفسها  التغير  من  تضرراً 
تقدمي  على  القدرة  من  ومتكينها  ومرافقها 
اخلدمات احليوية وذلك فى حالة وقوع هذه 
الرؤية  هذة  مثل  أن   ... الطبيعية  الكوارث 
اخلاصة بإعادة املناخ ألصلة ميكن أن تواجه 
صعوبة فى عدم توفير التمويل لها وذلك عند 
طرحها على الكوجنرس وصعوبة مترير القرار 

لعدم  بالنظر  وذلك  التمويل  بتوفير  اخلاص 
إميان البعض من اجلمهورين  بوجود ظاهرة 
التغير املناخى وعلم تغير املناخ مع العلم بأنه 
التى  االمريكية  الواليات  من  العديد  يوجد 
تعانى من الطقس السئ مثل والية كاليفورنيا 
ذلك  مغزى  أن   ... اجلفاف  من  تعانى  التى 
املقترب وهو إعادة أورد املناخ ألصله هو أن 
لم يتم مقاومة التلوث الذى يؤدى إلى تفاقم 
لها  التابعة  والكوارث  املناخى  التغير  ظاهرة 
وهو األمر الذى سوف يستمر لسنوات طويلة 
... لذلك فالبد من التوقف عن تلك النظرة 
التى ترى أن هذه الكوارث أمر محتوم سوف 
تلك  إنتظاره لكى ماحتل محلها  يأتى وعلينا 
النظرة اإليجابية التى ترى أن هذه الكوارث 
من خالل  وذلك  له  اإلستعداد  من  البد  أمر 
تشييد  تلك البئية اجلديدة التى متكننا من 
زيادة  من  وبدالً   ... الكوارث  هذه  مواجهة 
وتداعياتها  الكوارث  مواجهة  على  اإلنفاق 
املجتمعات  مساعدة  األفضل  من  يصبح 
على  الكوارث  لهذه  عرضة  واألكثر  املنكوبة 
االرواح  وإنقاذ  املناخية  الكوارث  مقاومة 
واحلد من تكلفة اخلسائر املترتبة عليها ... 
الفيدرالية  الكوارث  إدارة  وكالة  قامت  لقد 
تتفق  التى  اإلسثمارات  حول  دراسة  بإعداد 
لتوفير املياه والكهرباء وتوفير اخلدمات التى 
للكوارث  مواجهة  أفضل  حتقيق  من  متكن 
حيث وجد أنها تقدر ب4 دوالرت فى مقابل 
رد  أو  إستعادة  ينفق على جهود  واحد  دوالر 
الدراسات  هذه  أثبتت  وقد   ... املناخ ألصلة 
أن اإلنفاق على إستعادة أو رد املناخ ألآصلة 
أقل بكثير عن ماينفق على إزالة األثار املترتبة 
املالين  العامن  الكوارث فيما بن  على هذه 
دوالر  مليار  بحوالى 36   2013 -  2011
مليار   4 مقابل  الكوارث  هذه  أثار  إلزالة 
مبعدل  أى  الكوارث  هذه  ملنع  لإلستعدادت 
هذه  أثار  الزالة  دوالرات   9 مقابل  دوالر   1

الكوارث .

التغير  زحف  وقف  أجل  من  الحثيث  والسعى  الدؤوبة  الجهود  تكف  لن 
المناخى وتداعياته المدمرة فهو يعد بمثابة المهلك للحياة والمدمر 
للوسط والبيئة التى يعيش فيها اإلنسان وذلك من خالل تدمير مقومات 
الحياة متمثلة فى الموارد الطبيعية ... وقد كان إجتماع باريس الذى ضم 
196 دولة من أجل التوقيع على ذلك اإلتفاق التاريخى للمناخ  ممثلى 
وذلك  العالمى  الدفء  من  الكوكب  ذلك  على  الحفاظ  أجل  من  وذلك 
بإعادة درجة حرارة الجو إلى ماكانت عليه قبل عصر الصناعة أى تقليل 

درجة حرارة الجو بمعدل 2 درجة مئوية أى مايعادل 3,6 فهرنهايت

ــوم  ــ ــه ــ ــف ــ م
ــاخ ــن ــم ال رد 
ألصــــــــلــــــــه
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