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قريبا.. يمكن للبشر قريبا.. يمكن للبشر 
التحدث مع النحل التحدث مع النحل 

والفيلة والحيتانوالفيلة والحيتان

تغير المناخ يضعف تغير المناخ يضعف 
الجيوش ويفاقم خطر الجيوش ويفاقم خطر 

اندالع النزاعاتاندالع النزاعات

»كوب »كوب 2727«.. غوتيريش «.. غوتيريش 
يعلن خطة عمل يعلن خطة عمل 

»اإلنذار المبكر للجميع«»اإلنذار المبكر للجميع«

الفيفا يدعو جماهير المونديال الفيفا يدعو جماهير المونديال 
للمساهمة  فى التزامات قطر للمساهمة  فى التزامات قطر 

باالستدامة البيئيةباالستدامة البيئية

اقتصاد

تقارير

دراسات

دولي

األخيرة

أن تستوعب  املــتــوقــع  كـــان   : الــكــويــت   •
شــبــكــة مــنــاهــيــل االمـــطـــار كــمــيــة االمــطــار 
الــتــي هــطــلــت عــلــى الــبــاد يـــوم الــجــمــعــة، 
ــــت خــفــيــفــة  ــانـ ــ كـ املـــــوجـــــة  بـــســـهـــولـــة ألن 
مــقــارنــة بــاملــوجــات الــســابــقــة الــتــي مــرت 
املليارية  املــنــاقــصــات  الــبــاد، ورغــم  بها 
الــتــي تــســتــحــوذ عــلــيــهــا وزارة االشــغــال 
وزارة  فــــقــــد ســــجــــلــــت  كــــبــــيــــرة  بـــنـــســـبـــة 
الــداخــلــيــة إغـــاقـــات لــعــدد مـــن الـــشـــوارع 
الــرئــيــســيــة فــي كــافــة املــحــافــظــات نتيجة 
اإلطفاء  قــوة  قامت  باملياه، كما  لغرقها 
بــاإلســتــجــابــة لــعــدد كــبــيــر مــن الــبــاغــات 

االستغاثة. ات  نداء وتلبية 
الحرس الوطني يتدخلالحرس الوطني يتدخل

نــشــر الـــحـــرس الــوطــنــي آلــيــاتــه الــثــقــيــلــة 
املــخــصــصــة لـــدعـــم األجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
ــاالت الـــطـــوارئ مــدعــومــة بــالــفــرق  فـــي حــ
الــــهــــنــــدســــيــــة فــــــي املـــــــواقـــــــع املــــتــــضــــررة 
بــســبــب األمــطــار الــتــي مـــرت بــهــا الــبــاد، 
وتـــواجـــدت آلــيــات الــحــرس الــوطــنــي في 
أكــثــر الـــشـــوارع تــضــررا وقــامــت بسحب 

الشوارع. املياه وفتح 
1٤71٤7 نداء إستغاثة نداء إستغاثة

العامة واإلعام  العاقات  إدارة  وذكرت 
اإلطــفــاء تعاملت  فــرق  أن  اإلطــفــاء،  بقوة 
مساء الجمعة مع 147 باغا خال فترة 
املحافظات.  األمطار في مختلف  هطول 
وأوضـــحـــت أن أهـــم الــبــاغــات تــرّكــز في 
الــتــي تجمعت  بــعــض األنـــفـــاق والـــطـــرق 
بها كميات كبيرة من مياه األمطار، وقد 
تــعــامــلــت مــعــهــا فــرق قــوة اإلطــفــاء الــعــام 
عــبــر مــضــخــات الــســحــب الــهــيــدرولــيــكــيــة 
املـــتـــطـــورة وإعــــــادة فــتــحــهــا مــــرة أخــــرى، 
املــعــنــيــة،  الـــدولـــة  بــالــتــعــاون مــع وزارات 

كــمــا تــعــامــلــت الــفــرق مــع تــجــّمــعــات ملياه 
األمطار في سراديب بعض املنازل، وتم 
املحتجزين  األشــخــاص  مــن  عـــدد  إنــقــاذ 
فـــي مــركــبــاتــهــم بــبــعــض الـــطـــرق، إضــافــة 
الـــى حــــوادث تــصــادم مــركــبــات وحــرائــق 
ــة  ــيـ مــــحــــوالت لـــلـــكـــهـــربـــاء وكــــيــــابــــل أرضـ
عــــدد  أن  ــــت  ــنـ ــ ــّيـ ــ وبـ ــار.  ــ ــ ــجـ ــ ــ أشـ ــوط  ــ ــقــ ــ وســ
األشـــخـــاص الــذيــن تــم إنــقــاذهــم بــعــد ان 
كانوا محتجزين في مركباتهم بلغ 211 
أي إصابات  بينهم  شخصا، وال توجد 
ــــات  ــــاغـ ــبـ ــ ــم الـ ــظــ ــعــ ـــــــذكـــــــر، وتـــــــركـــــــزت مــ

ُ
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ــة  ــيـ ــفـــروانـ فــــي مـــحـــافـــظـــات الــــجــــهــــراء والـ
والعاصمة وحولي.

األشغال في تويتر!األشغال في تويتر!
 بـــدورهـــا قــالــت وزارة األشـــغـــال الــعــامــة 
إن جــهــود فـــرق الــصــيــانــة مــســتــمــرة في 
املياه  األمطار وسحب  تنظيف شبكات 
من مواقع تجمعها. وأعلنت الوزارة في 
التواصل  مــوقــع  الرسمي على  موقعها 
ــاء الــجــمــعــة  االجـــتـــمـــاعـــي »تـــويـــتـــر« مـــسـ

إن فـــرق الـــطـــوارئ مــنــتــشــرة فــي األمــاكــن 
الحرجة وكافة الطرقات بكامل معداتها 
ــة الــــــى الـــهـــيـــئـــة  ــ ــافـ ــ وجــــمــــيــــع فــــرقــــهــــا اضـ
تلقت  التي  البري  والنقل  للطرق  العامة 
الــعــديــد مــن الــشــكــاوى الــخــاصــة بتجمع 
الساخن  الخط  االمطار عن طريق  مياه 
الــطــوارئ بجميع  فــرق  الــى تواجد  الفتا 
تــجــمــعــات  ــد اي  ــرصــ لــ ــــاد  ــبـ ــ الـ مـــنـــاطـــق 

والتعامل معها.  للمياه 
وأشــــــار إلــــى حـــــدوث تــجــمــعــات لــلــمــيــاه 
فـــي الـــجـــهـــراء وشـــمـــال الـــبـــاد مــبــيــنــا ان 
الـــفـــرق تــعــامــلــت مــعــهــا فــــورا بــاالضــافــة 
الـــى تــجــمــع آخـــر عــنــد أحـــد الــجــســور في 
ــبــــاح االحــــمــــد وقــــامــــت فـــرق  مـــنـــطـــقـــة صــ
املدني واالطفاء  الدفاع  وفــرق  الــطــوارئ 
بــالــتــعــامــل مــعــهــا وكــذلــك بــعــض املــواقــع 
الباغات  مــع  التعامل  االخــرى  الحرجة 

إليها.  الواردة 
شوارع مغلقةشوارع مغلقة

الــعــامــة لــإعــام  قــالــت اإلدارة  بــدورهــا 

األمــنــي أنــه تــم إغــاق عــدد مــن املناطق 
بــســبــب مــوجــة األمــطــار الــتــي تــشــهــدهــا 
ــا نــتــج عــنــهــا مـــن تــجــمــعــات  الـــبـــاد، ومـ

هي:  املناطق  وتلك  للمياه، 
 : السريعة  الطرق 

السادس.  الدائري  مع  الصليبية  نفق 
بال مسجد  يمني  الخامس  الدائري 

 مـــخـــرج الــــدائــــري الــــرابــــع عـــلـــى طــريــق 
املطار باتجاه  الرياض 

 : الجهراء  محافظة   
ــدائـــري الــخــامــس مـــع نــفــق الــقــيــروان  الـ

باالتجاهني
ــدائـــــري الــــســــادس  ــع الـــ ــرة مــ ــغــ جـــســـر أمــ

الصناعية باتجاه 
جابر جسر  قبل  الصبية  طريق 

طـــريـــق الـــجـــهـــراء قـــبـــل وصـــلـــة الـــدوحـــة 
املدينة باتجاه 

: األحمدي  محافظة 
األحمد فهد  ودوار  الغوص  شارع 

 : الفروانية  محافظة 
الرقعي يمني  الرابع  الدائري 
قرطبة يمني  الرابع  الدائري 

الفروانية.  يمني  األردن  شارع 
 : العاصمة  محافظة 

طـــريـــق الـــجـــهـــراء مـــع الـــغـــزالـــي بــاتــجــاه 
سنتر سيتي 

ــراء مــع  ــهــ ســـيـــتـــي ســـنـــتـــر بــــإتــــجــــاه الــــجــ
الغزالي

املطار مع  الثالث  باتجاه  سيتي سنتر 
املطاحن باتجاه  الغزالي  مع  جمال 

الجهراء شارع  التال  مخرج 
التال شارع جمال عبدالناصر مخرج 

ــلـــوي نـــــازل عـــلـــى ســيــتــي  ــعـ الـــجـــهـــراء الـ
سنتر

األشغال تفشل فى مواجهة األمطار

احلرس الوطني نشر آلياته الثقيلة لسحب املياه وفتح الطرق

سكان سفوح سكان سفوح 
اجلبال فى اجلبال فى 

خطر  شديد خطر  شديد 
بسبب التغير بسبب التغير 

املناخياملناخي
لـــنـــدن : كــشــف تــقــريــر جـــديـــد أنــــه ال تـــوجـــد مــــؤشــــرات على 
انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العاملية هذا العام.
ــازات  ــ ــقــــوم حـــالـــيـــا بــــإصــــدار مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة مــــن غـ ونــ
الــحــراري، والتي يجب كبحها بشكل عاجل إذا  االحتباس 
أردنا الحد من االحترار إلى 1.3 درجة فهرنهايت )1.5 درجة 

مئوية(.

دعم »الشرق األوسط األخضر« بـ2.5 مليار دوالرمستويات قياسية النبعاثات الكربون فى 2022 

7

األمير محمد ٤ السعودي  العهد  ولــي  أعلن   : الشيخ  شــرم 
بــن ســلــمــان، أن بــاده قــررت اإلســهــام بـــ 2.5 مليار دوالر 
فـــي دعــــم مـــبـــادرة »الـــشـــرق األوســـــط األخـــضـــر« خــــال الـــ 
10 ســنــوات املــقــبــلــة. جـــاء ذلـــك، فــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لألمير 
السعودي خال انعقاد النسخة الثانية من قمة املبادرة 

الشيخ. ٨بمدينة شرم 

وزارة الداخلية 
أمنت الحركة 
المرورية في 

الشوارع الغارقة

قوة اإلطفاء تلقت 
1٤7 نداء إستغاثة بسبب 
األمطار ألشخاص عالقين 

في أماكن مختلفة



جماعة الخط األخضر البيئيةاألحد 13 نوفمرب 2022 م – 19 ربيع اآلخر 1444 هـ2
محليات

أمطار اخلير.... فضحت وزارة األشغال مرة أخرىأمطار اخلير.... فضحت وزارة األشغال مرة أخرى
مواطنون... هل نحن دولة فقيرة كي تغرق الشوارع فى شبر ماء!

احلرس الوطني نشر آلياته الثقيلة لسحب املياه وفتح الطرق

وزارة الداخلية أمنت احلركة املرورية فى الشوارع الغارقة

قوة اإلطفاء تلقت 1٤7 نداء 
إستغاثة بسبب األمطار 

أين ذهبت  المناقصات 
المليارية لوزارة األشغال
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بريطانيا تتعهد بـبريطانيا تتعهد بـ11.611.6 مليار إسترليني ملواجهة تغيرات املناخ مليار إسترليني ملواجهة تغيرات املناخ
البريطاني ريشي سوناك،  الـــوزراء  قــال رئيس 
مــلــيــار جــنــيــه   11.6 بــتــقــديــم  تــلــتــزم  ــــاده  بـ إن   ،
املناخية، مشيرا  التغيرات  إسترليني ملواجهة 
أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا تــدعــو »لــلــعــمــل بشكل 

أسرع‹‹ بشأن املناخ.
ــــي لــــه كــرئــيــســة  ــاب دولــ ــطـ ــــك فــــي أول خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــر األمــــم  ــمـ ــؤتـ ــه فــــي مـ ــتـ ــاركـ ــشـ ــــوزراء أثــــنــــاء مـ ــلــ ــ ــ ل
املــتــحــدة لــلــمــنــاخ »كــــوب 27« فـــي مــنــتــجــع شــرم 

الشيخ بمصر.
امللكة  بداية حديثة لخطاب  وأشــار سوناك في 
الراحلة إليزابيث الثانية في مؤتمر »كوب 26« 
إنه  فيه  قالت  والــذي  السابق بمدينة غاسكو، 
الدول معا في قضية مشتركة،  »عندما تجتمع 

يكون هناك دائما مجال لألمل”.
أننا وجدنا مجاال لألمل  »أعتقد  وقال سوناك: 
فــي غــاســكــو، وفــرصــة أخــيــرة لــوضــع خــطــة من 
 1.5 العاملية عند  الحرارة  إبقاء درجــات  شأنها 

درجة مئوية”.
وأكـــد رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا أن بـــاده تــلــتــزم 
لتمويل  مــلــيــار جنيه إسترليني   11.6 بتوفير 
ــا ثــــاث  ــهـ ــلـ ــمـــويـ ــاخ، وأنـــــهـــــا ســـتـــضـــاعـــف تـ ــ ــنــ ــ املــ
1.5 مــلــيــار جنيه  الــتــكــيــف بــقــيــمــة  مـــرات ملــســألــة 

.2025 العام  إسترليني بحلول 
وقـــال ســونــاك إن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا »ليست 
ــنــــاخ، بــل  ســبــبــا لــلــتــبــاطــؤ بــخــصــوص تــغــيــر املــ
ــــرع«، وفــرصــة لــتــنــويــع  ســبــبــا لــلــعــمــل بــشــكــل أسـ

إمــــدادات الــطــاقــة فــي اململكة املــتــحــدة مــن خــال 
املتجددة. الطاقة  االستثمار في مصادر 

ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــيـــوفـــر أيــــضــــا »املـ وأوضـــــــح أن هـــــذا سـ
الوظائف ويساعد على تعزيز النمو«، ما يوفر 

»إرثا يمكننا أن نفخر به«، حسب تعبيره.
وأضاف: »يمكننا أن نورث أطفالنا كوكبا أكثر 

ازدهارا”. أكثر  خضرة ومستقبا 
وانطلق مؤتمر »كوب 27« األحد ويستمر حتى 
18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويأتي في 
كبيرة  العالم لضغوط  قــادة  فيه  وقــت يتعرض 
ــمـــان تــقــديــم  لــتــعــزيــز تــعــهــداتــهــم املــنــاخــيــة وضـ
الدعم املالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر 

املناخي. التغير  ضحايا 

وفــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق، أظـــــــــهـــــــــرت بـــــيـــــانـــــات 
ــدات  ــنــ ــســ الــ ــيــــف« أن إصـــــــــــدار  ــتــ ــيــ ــنــ ــيــ »رفــ
 Social Bonds الــخــضــراء واالجــتــمــاعــيــة
 Sustainability Bonds واملــــســــتــــدامــــة
ــن عـــام  ــ الـــنـــصـــف األول مـ ــي  ــ فـ انـــخـــفـــض 
2022 بنسبة %23 إلى 428 مليار دوالر، 
مــقــارنــة بــاألشــهــر الــســتــة األولــــى مــن عــام 
2021، حــيــث ضــربــت الــحــرب األوكــرانــيــة 

معنويات السوق.
السندات الخضراء شعبية رغم تدني السندات الخضراء شعبية رغم تدني 

عائدها قياساً بالتقليديةعائدها قياساً بالتقليدية
ــا بـــاســـم  ــ ــــضـ ــــرف هـــــــذه الـــــســـــنـــــدات أيـ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

عنى 
ُ
»اســتــخــدام ســنــدات الـــعـــائـــدات«، وت

ــة تــجــمــع  ــكـــومـ ــة أو حـ بــــإصــــدارهــــا شــــركــ
األموال ملشاريع مفيدة بيئيا. على سبيل 
ــال، يــمــكــن لــشــركــة طـــاقـــة عــمــاقــة أن  ــثــ املــ
تجمع األمــوال عبر إصدار هذه السندات 

لبناء مشروع طاقة متجددة.
عد الحكومات أكبر الاعبني، ال سيما 

ُ
وت

ــا. فبعد سلسلة مــن الصفقات  فــي أوروبــ
ــنـــصـــرم، تــجــاوز  فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـ
إصــدار السندات الخضراء هذا العام في 
منطقة اليورو مثيله في الفترة املماثلة 

من عام 2021.
ــــذه الـــســـوق،  ويــــرغــــب املـــقـــتـــرضـــون فــــي هـ
ألنــهــا يــمــكــن أن تــجــمــع األمـــــوال بــأســعــار 
فـــائـــدة أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة، رغــــم أن مصطلح 
إلـــــــى حـــقـــيـــقـــة أن  ــر  ــيـ “Greenium” يـــشـ
السندات الخضراء تقدم عائدا أقل قليا 

من الدين التقليدي.
السندات الخضراء بين السندات الخضراء بين 

منتقديها والراغبين فيهامنتقديها والراغبين فيها
ــذه الـــســـنـــدات إنـــهـــا ال  يـــقـــول مــنــتــقــدو هـــ
تفعل شيئا ُيذكر ملعالجة التأثير البيئي 
ــــدرة، ويـــمـــكـــن أن  ــــصـ ـــــع لــلــشــركــة املـ األوســ
تــســمــح لــبــعــض أكــبــر الـــاعـــبـــني، كــمــا في 
قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــتـــعـــديـــن وشـــركـــات 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة األخــــــــرى، بــاملــطــالــبــة  املــــــ
بــــأوراق اعــتــمــاد خــضــراء مــن دون تغيير 

نماذج أعمالهم بشكل أساسي.
أما أنصارها فيقولون إن هذه الشركات 
ذاتــهــا تــحــتــاج إلـــى حــوافــز لــإنــفــاق على 
املشاريع الخضراء وإن السوق ال تزال في 

مرحلة النضج.
وتــشــتــرك الــشــركــات الــنــشــطــة فــي الــســوق 
بشكل عام في مبادئ السندات الخضراء 
الــتــي حــددتــهــا »الــرابــطــة الــدولــيــة لسوق 

.ICMA ”رأس املال
السندات المرتبطة باالستدامةالسندات المرتبطة باالستدامة

وتــشــكــل الــســنــدات املــرتــبــطــة بــاالســتــدامــة 
Sustainability-linked bonds، أو إقــراض 

األوراق املالية واقتراضها، سوقا أحدث 
وأصغر من السندات الخضراء.

يمكن لــلــشــركــات والــحــكــومــات اســتــخــدام 
ــن إقـــــراض  ــم جــمــعــهــا مــ األمـــــــــوال الـــتـــي تــ
واقــتــراض األوراق املالية ألي شــيء، بما 
ــة. لكن  ــامـ ــعـ فـــي ذلــــك أغــــــراض الـــشـــركـــة الـ
الـــســـنـــدات املــســتــدامــة مــرتــبــطــة بـــأهـــداف 
االستدامة التي تعد الشركة بتحقيقها. 
وفــــي حــــال لـــم تـــف بــتــعــهــداتــهــا، يــتــوجــب 

عليها دفع سعر فائدة أعلى.
وفـــــي الــــســــيــــاق، وعــــــدت جـــهـــات إصــــــدار، 
 Tesco ”و«تسكو Enel ”بما فيها »إيــنــل
ــلـــى ســبــيــل  و«إنـــــبـــــريـــــدج” Enbridge، عـ
املثال، بتحقيق أهداف بيئية واجتماعية 
وحــــوكــــمــــة مـــعـــيـــنـــة ESG، مــــثــــل خــفــض 
ــاثـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــركـــة أو  ــعـ ــبـ االنـ
تـــنـــوع مــجــلــس اإلدارة بــحــلــول  تـــعـــزيـــز 

تاريخ معني.
عقوبات جزائية »تافهة« وأهداف عقوبات جزائية »تافهة« وأهداف 

»سهلة« للسندات الخضراء»سهلة« للسندات الخضراء
يقول منتقدو هذه السندات إن العقوبات 
الــتــي تــفــرض مقابلها »تــافــهــة«، وغالبا 
مــا تصل إلــى %0.125 سنويا للسنوات 
القليلة األخــيــرة للسند، فــي حــني تفتقر 

األهداف إلى الطموح ويسهل تحقيقها.
ــــراض عــبــر  ــتــ ــ ويـــــــرون أن اإلقــــــــراض واالقــ
الــســنــدات املــســتــدامــة يــســمــح لــلــمــصــارف 
بــبــيــعــهــا، ولـــلـــشـــركـــات بــجــمــع الــســيــولــة 
النقدية، من دون إدخال تغييرات لصالح 

البيئة.
وقـــد دعـــا »بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة« في 

سبتمبر/أيلول املنصرم، الحكومات إلى 
فرض عقوبات أكثر صرامة على نفسها 
عندما تفشل في تحقيق األهداف، واصفا 
ذلك بقضية مصداقية لسوق إقراض هذه 

السندات واقتراضها.
فــي املــقــابــل، تــدعــي الــشــركــات أن أهدافها 
تحققت منها مجموعات خارجية، وأنها 
تلتزم باملبادئ التطوعية التي حددتها 

»الرابطة الدولية لسوق رأس املال”.
تحتاج الشركات شديدة التلويث إلى تحتاج الشركات شديدة التلويث إلى 

تريليونات من التمويل االنتقاليتريليونات من التمويل االنتقالي
تــحــتــاج الــشــركــات شــديــدة الــتــلــويــث إلــى 
الــــدوالرات لتقليل انبعاثات  تريليونات 
إلــى مبالغ أكثر بكثير مما  الكربون، أي 
يمكن أن تحصل عليه من مجرد إصــدار 

سندات مرتبطة باالستدامة.
ــدات  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــــرحــــــت »الـ

ُ
فــــــي عــــــــام 2019، ط

االنـــتـــقـــالـــيـــة” Transition Bonds كــحــل 
محتمل للشركات العاملة في القطاعات 
الــطــاقــة والنقل،  عالية االنــبــعــاثــات، مثل 

املستبعدة من السوق الخضراء.
ورفعت جهات اإلصدار، بما فيها »البنك 
األوروبــــــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر« وشــركــة 
الطاقة اإليطالية »سنام«، التمويل إلزالة 
ــكـــربـــون، لــكــن اإلصـــــــدار اإلجـــمـــالـــي ظل  الـ
ــادت »مــبــادرة ســنــدات املــنــاخ”  ــدا. وأفــ راكــ
Climate Bonds Initiative بأن 9 مصدرين 
الــعــام املــاضــي، مــا مجموعه 4.4  جمعوا، 
مليارات دوالر عن طريق بيع 12 من هذه 
الــســنــدات. ومـــع ذلــــك، يــضــغــط املــدافــعــون 
عن هذه السندات من أجل تحقيق قبول 

أوســع ملنتج انتقالي مــوســوم، استجابة 
ــة  ــ ــهـــود إزالـ لــلــحــاجــة املـــلـــحـــة لــتــمــويــل جـ

الكربون في هذا املجال.
تسويق السندات الخضراء أكثرتسويق السندات الخضراء أكثر

 صعوبة وتشوبه تهم التبييض صعوبة وتشوبه تهم التبييض
ــــارة إلـــى أن املــنــتــجــات املالية  تــجــدر اإلشـ
 brown ”ــيــة

ّ
الــُبــن الــتــي تساعد »الــشــركــات 

الـــلـــون  إلـــــى  الــــتــــحــــّول  companies عـــلـــى 
األخــضــر هــي ذات مــفــهــوم تسويقه أكثر 

صعوبة من غيره في السوق.
فــمــن دون مــعــايــيــر أو مــبــادئ توجيهية 
»السندات االنتقالية«، يتخوف  واضحة لـ
املستثمرون واملــصــرفــيــون مــن أن توّجه 
ــــر”  ــات »الــــغــــســــل األخـــــضـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــيــــهــــم اتـ إلــ

.greenwashing
ويتمثل أحد التحديات في تقييم الشكل 
الــذي يجب أن تبدو عليه خطة االنتقال 

املوثوقة التي تعتمدها الشركات.
عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، تـــعـــمـــل املــفــوضــيــة 
األوروبية على تصنيف موسع يتضمن 
املــتــوقــع أن  انــتــقــالــيــة، بينما مــن  معايير 
ــكــــو« املــــالــــي مــن  يـــنـــشـــر تـــحـــالـــف »غــــاســ
أجــل Net Zero )GFANZ( إرشـــادات هذا 
الــتــحــّول االقتصادي  الشهر حــول خطط 
الحقيقي. وأوفت بريطانيا بوعد قطعته 
في مؤتمر املناخ السابق COP26، العام 
املاضي، لتحديث إرشاداتها حول كيفية 
ــام الـــشـــركـــات بــــاإلبــــاغ عــــن خــطــطــهــا  ــيـ قـ

االنتقالية.
سندات أُخرى مختصة باألهداف البيئيةسندات أُخرى مختصة باألهداف البيئية

ــن الــــســــنــــدات الـــتـــي تـــركـــز عــلــى  بـــعـــيـــدا عــ

النتائج البيئية، تــوجــد مجموعات من 
األمـــــوال لـــألهـــداف ذات الــصــلــة بــالــعــدالــة 
املــعــيــشــة  االجـــتـــمـــاعـــيـــة أو مـــســـتـــويـــات 

العادلة.
ويــمــكــن اســتــخــدام »ســنــد هـــدف التنمية 
 sustainable development ”املــســتــدامــة
الـــذي يجمع األمــــوال ملشروع   goal bond
لــتــحــســني الــصــحــة الـــعـــامـــة، عــلــى سبيل 
املــثــال، إذا كــان تــلــوث الــهــواء الــنــاجــم عن 
حـــرق الـــوقـــود األحـــفـــوري يــشــكــل تــهــديــدا 

للصحة.
ــّول »الـــســـنـــدات  ــمـ وبــــدال مـــن ذلــــك، قـــد تـ
إســكــان ميسور  مــشــروع  االجــتــمــاعــيــة« 
األشخاص  إسكان  أيضا  يعيد  الكلفة 
الــنــازحــني بــســبــب حـــرائـــق الــغــابــات أو 

املناخ. يغذيها  التي  الفيضانات 
وتــنــمــو الــســوق الــصــغــيــرة لـــ«الــســنــدات 
ــيـــث ركــــزت  االجـــتـــمـــاعـــيـــة« ســـريـــعـــا، حـ
بـــــعـــــض أكــــــبــــــر ســـــــنـــــــدات االســــــتــــــدامــــــة 
االجتماعية،  التحديات  على  الصادرة 
تبلغ  الــتــي  االجتماعية  الــســنــدات  مثل 
بــي  »جـــيـــه  مــــن  مـــلـــيـــار دوالر  قــيــمــتــهــا 
ــان فــي  ــ ــكــ ــ ــلــــى دعــــــم اإلســ مـــــــورغـــــــان«، عــ

املتحدة. الواليات 
ــعــــددو األطـــــــــراف،  ــتــ وبــــــــاع املــــقــــرضــــون مــ
الــدولــيــة«، حتى  مثل »مؤسسة التمويل 
املــــــاضــــــي، 73 ســـنـــدا  يــــونــــيــــو/حــــزيــــران 
اجــتــمــاعــيــا بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 4.9 

مليارات دوالر.
وتختلف »ســنــدات التأثير االجتماعي” 
ــدات  ــ ــنـ ــ social impact bonds أو »سـ
الــتــأثــيــر” impact bonds، عــن »الــســنــدات 
االجــتــمــاعــيــة« فـــي ربــــط الـــعـــوائـــد املــالــيــة 

بالنتيجة املرجوة.
لــكــن فـــي أي حـــــال، مـــن الــصــعــب قــيــاس 
بالنتائج  مــقــارنــة  االجــتــمــاعــي  الــتــأثــيــر 
ــى الـــعـــلـــم والـــتـــي  ــ الــبــيــئــيــة املـــســـتـــنـــدة إلـ
ــكـــن الـــتـــقـــاطـــهـــا بـــمـــؤشـــر  ــمـ ــا يـ ــ غــــالــــبــــا مـ
واحـــد هــو انــبــعــاثــات غـــازات االحــتــبــاس 

الحراري.
املـــفـــوضـــيـــة  تـــــصـــــدر  ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ املـ ومــــــــن 
األوروبية عام 2024، تصنيفا اجتماعيا 
لــتــصــنــيــف أدوات االســتــثــمــار  أوروبــــيــــا 
الــتــي تــدعــم أهـــــداف االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
مثل األجور العادلة وتحسني مستويات 

املعيشة.
وتــمــيــل »ســنــدات الــتــأثــيــر« أيــضــا إلـــى أن 
تكون أقل سيولة، ما يجعلها أقل جاذبية 
لصناديق االستثمار، فيما ُيعد توسيع 
نطاق التمويل املؤثر مع ضمان النتائج 

اإليجابية مصدر قلق كبير للسوق.

إليك ما يجب أن تعرفه عن استثمار السندات اخلضراءإليك ما يجب أن تعرفه عن استثمار السندات اخلضراء
تعتقد الــحــكــومــات والــمــصــارف والــشــركــات أن 

األســـواق المالية يمكن أن تلعب دورا حاسما 

فــي دفــع الــتــحــّول إلــى عــالــم منخفض الكربون 

بــــدفــــع مــــن إصــــــــــدارات مــــا ُيـــســـّمـــى »الـــســـنـــدات 

.Green Bonds ”الخضراء

فما هــي هــذه الــســنــدات وكيف يمكن أن تــؤدي 

دورا في مكافحة ظاهرة احترار الكوكب؟

خـــال جــلــســات مــؤتــمــر الــمــنــاخ COP27 بشرم 

الشيخ فــي مصر، ناقشت الشركات ومندوبو 

الدول سبل تعزيز سوق »السندات الخضراء« 

التي تسمى هكذا الرتباطها بالمشاريع التي 

ــعــد مــفــيــدة مـــن الــنــاحــيــة الــبــيــئــيــة. ومـــع ذلـــك، 
ُ
ت

لــلــســنــدات الــخــضــراء مــنــتــقــدوهــا، لــكــن مــع نمو 

نتجت صناعة أوسع من »سندات 
ُ
هذه السوق أ

االستدامة« التي تسعى إلى جعل المقترضين 

يغيرون سلوكهم. وبالفعل، اقترضت الشركات 

مبالغ قياسية عبر السندات المستدامة، العام 

ــدارات 859  ــ الــمــاضــي، حيث بلغ إجــمــالــي اإلصـ

مــلــيــار دوالر، مــقــارنــة مــع 534.3 مــلــيــار دوالر 

عام 2020. لكن خال االضطرابات المالية هذا 

العام، تراجعت عمليات الشراء العالمية.
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التغير املناخي يهدد التغير املناخي يهدد 800800 مليون وظيفة على مستوى العالم مليون وظيفة على مستوى العالم

ــال بـــرنـــارد لـــورنـــتـــس، خــبــيــر شـــؤون  وقــ
بـــعـــض  إن  »ديـــــــلـــــــويـــــــت«،  فـــــــي  املـــــــنـــــــاخ 
ــلـــى حــــافــــة الـــتـــحـــول  هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات عـ
بـــســـبـــب إنـــتـــاجـــهـــا املـــرتـــفـــع النـــبـــعـــاثـــات 
ــثـــل  ــر–مـ ــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون، واآلخـ ثـ
الحرارة  أو  بالفيضانات  الزراعة–مهدد 

املـــرتـــفـــعـــة أو الـــعـــواصـــف. وفــــي مــنــطــقــة 
أكثر من  وأفريقيا يعمل  آسيا–الهادي 
40 في املائة من القوى العاملة في هذه 

للخطر. املعرضة  القطاعات 
ــتـــس: »مــــن خــــال الــتــشــكــيــل  وقـــــال لـــورنـ
ــكـــن أن  ــمـ ــال لـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــحــــول، يـ ــعــ ــفــ الــ

أكثر  توفير  فــي  الــكــربــون  إزالـــة  تتسبب 
300 مليون وظيفة إضافية بحلول  من 
عام 2050، منها 21 مليونا في أوروبا، 
آسيا–الهادي،  مليونا في منطقة  و180 
أفــريــقــيــا و26 مــلــيــونــا  فــي  و75 مــلــيــونــا 
أنــه سيتعني  األميركيتني«، مضيفا  في 

على »املناطق الضعيفة« االستثمار في 
قوة عاملة »خضراء«، موضحا  تطوير 
ــقــــال األســـــــرع واملـــخـــطـــط نــحــو  ــتــ أن االنــ
اقــتــصــاد خـــال مـــن الــكــربــون قـــد يضمن 
أجــــورا أكــثــر عـــدال وظــــروف عــمــل أفــضــل 
الــعــالــم. وقــالــت مارين  فــي جميع أنــحــاء 

»املفتاح  لديلويت:  الشريكة  هاوبتمان، 
ــارات– ــهــ هـــو االســـتـــثـــمـــار فـــي تـــعـــزيـــز املــ
مـــن الــتــعــلــيــم املـــدرســـي والــجــامــعــي إلــى 
ــافـــي.  الـــتـــدريـــب املــهــنــي والــتــعــلــيــم اإلضـ
يجب أن يكون هذا إحدى أهم أولويات 

والشركات«. السياسة 

• ميونيخ : كشفت دراسة أجرتها شركة االستشارات اإلدارية »ديلويت« 

أن أكثر من 800 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم تتضرر من تغير 

المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة؛ أي ما يعادل ربع إجمالي القوى 

الــدراســة: »مخاطر ]فقدان[  العاملة على مستوى العالم اليوم. وجــاء في 

الوظائف يبلغ أكبر مدى له في منطقة آسيا–الهادي وأفريقيا، تماما كما 

هو الحال بالنسبة إلمكانية توفير وظائف إضافية«. وبحسب الدراسة، 

فــإن الوظائف األكثر تضررا من تغير المناخ هي الوظائف في مجاالت 

الزراعة والطاقة والتعدين والصناعة والنقل والبناء.

حمٌض نوويٌ يبوح بأسرار 
عن عادات الصيد لدى 
أوائل شعوب جرينالند

 لــعــيــنــات 
ٌ

• نــيــتــشــر : كــشــف تــحــلــيــل
ــقــــديــــم أن  مــــن الـــحـــمـــض الـــــنـــــووي الــ
ســـكـــان مــنــطــقــة جــريــنــانــد الــقــدامــى 
دأبــــوا عــلــى صــيــد مــا يــربــو عــلــى 40 
نــوًعــا مــن الــحــيــوانــات، ضــمــت فيما 
الحيتان  أنــواع  أكبر  بينها عدد من 
 عن سالة 

ً
األرض، فضا على وجــه 

ــن غـــــــــزالن الــــــرنــــــة، بـــاتـــت  ــ ــة مــ ــيــ ــرعــ فــ
مــنــقــرضــة. وتــجــدر اإلشــــارة فــي هــذا 
الـــســـيـــاق إلــــى أن الــعــلــمــاء اعــتــقــدوا 
لــفــتــرة طــويــلــة مــن الــزمــن أن شعوب 
الــســقــاق، وشــعــوب الــثــول، وشــعــوب 
ــنـــت  ــكـ اإلســـــكـــــنـــــدنـــــافـــــيـــــني الــــــتــــــي سـ
جـــريـــنـــانـــد فـــيـــمـــا مـــضـــى اعـــتـــمـــدت 
ــتـــان كـــمـــورد  ــيـ عـــلـــى األســــمــــاك والـــحـ
غــذائــي لــهــا، غــيــر أن مــاهــيــة األنـــواع 
الشعوب على  التي جرت عادة هذه 
القليل.  إال  ُيــعــرف عنها  ال  صيدها، 
وجدير بالذكر أن الباحثني يمكنهم 
ــتـــعـــرف  الـ  – ــان  ــ ــيــ ــ األحــ أغــــلــــب  ــي  ــ فـ  –
ــهــمــت في 

ُ
عــلــى الــحــيــوانــات الــتــي الــت

ــٍة بـــــائـــــدٍة، عــــن طــــريــــق دراســـــة  ــ ــنـ ــ أزمـ
العظام التي يُعثر عليها في املواقع 
ــهــم قــلــمــا يــعــثــرون على 

َّ
األثـــريـــة، لــكــن

.
ً

مس قبا
ُ
بقايا أسماك وحيتان لم ت

ــيـــرشـــولـــم،  ــد فــــريــــدريــــك سـ ــ ــمِّ وقــــــد عــ
ــن جـــامـــعـــة كـــوبـــنـــهـــاجـــن، وفـــريـــقـــه  مــ
الــبــحــثــي إلـــى فــحــص حــمــض نـــووي 
2500 شظية عظام،  مــن  مستخلص 
ُجـــمـــعـــت مــــن 12 مـــوقـــًعـــا أثــــرًيــــا فــي 
مــن منطقة جريناند.  أنــحــاء شــتــى 
ــنـــووي  وكـــشـــف تــحــلــيــل الـــحـــمـــض الـ
بالعظام عن أنه يعود إلى 41 نوًعا 
مـــن الـــحـــيـــوانـــات؛ مـــن بــيــنــهــا تــســعــة 
أنـــواع مــن األســمــاك، وخــمــســة أنــواع 
مـــن الــحــيــتــان، كــــان الـــحـــوت مــقــوس 
فــي   ،Balaena mysticetus( الـــــرأس 

أكثرها شيوًعا. الصورة( 
ــار الــفــريــق الــبــحــثــي إلـــى أن  كــمــا أشــ
)التي  الحجم،  الرنة صغيرة  غــزالن 
ا باسم غزالن الكاريبو(، 

ً
عرف أيض

ُ
ت

في  ذلك  قبل  والتي وجــدت عظامها 
ـــا، اخــتــلــفــت وراثــًيــا 

ً
مــوقــع آخـــر أيـــض

عــن غــزالن الــرنــة املــعــاصــرة، ويرجح 
ــواع  ــ ــد األنــ ــ أنـــهـــا كـــانـــت تــنــتــمــي ألحـ
الــفــرعــيــة املــنــقــرضــة حـــالـــًيـــا، والــتــي 
ــزالن الــرنــة  ــ ــى غـ ــ انــــحــــدرت مــنــهــا أولـ
ــنــــانــــد فــي  ــنــــت جــــريــ ــتــــوطــ الــــتــــي اســ

أزمنة سحيقة.

سكان سفوح اجلبال فى خطر سكان سفوح اجلبال فى خطر 
شديد بسبب التغير املناخيشديد بسبب التغير املناخي

• كيب تاون : ينبغي على املنظمات الدولية 
ــــى الــجــبــال  املــعــنــيــة بــتــغــيــر املــــنــــاخ الـــنـــظـــر إلـ
وحمايتها كنظم حيوية اجتماعية متكاملة، 

كل شيء فيها يؤثر في كل شيء آخر.
كــشــف عــلــمــاء مــن جــامــعــة »ويــتــواتــرزســانــد« 
)University of the Witwatersrand( بجنوب 
ــن املـــخـــاطـــر الــــشــــديــــدة املــحــتــمــلــة  أفـــريـــقـــيـــا عــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـكـــان فــــي املـــنـــاطـــق املــــجــــاورة 
ــر الـــذي  ــ ــل أرجـــــاء الـــعـــالـــم، األمـ لــلــجــبــال فـــي كـ
بهذه  الدولي  االهتمام  النظر لضرورة  يلفت 

الفئات تحديدا.
وبــحــســب الــــدراســــة، الــتــي نــشــرت فـــي دوريـــة 
مــتــوســط  ارتـــفـــاع  فــــإن   ،)PeerJ( جـــيـــه«  »بـــيـــر 
درجـــات الــحــرارة عــاملــيــا يــقــلــص كــتــل الجليد 
العالم، وتتحول هذه  مــن جبال  الكثير  فــوق 
الــكــتــل إلـــى مــيــاه عــذبــة ســائــلــة حــيــنــمــا تحتر 
األجـــــواء فـــي الـــربـــيـــع، ثـــم تــجــري فـــي األنــهــار 

الناس منها. باألسفل، فيستفيد مايني 
املياه  في  السكان بنقص  تهديد  وإلى جانب 
الــدراســة  الــثــلــوج، تشير  بسبب تقلص نسب 
قــد تؤثر  إلــى مــشــكــات أخـــرى جانبية  كــذلــك 
بالجبال، حيث  املحيطة  املناطق  على سكان 
تــشــيــع حـــــــوادث االنــــهــــيــــارات الـــجـــلـــيـــديـــة مــع 
إلى جانب  الحرارة،  ارتفاع متوسط درجــات 

االنــهــيــارات األرضـــيـــة وتــدفــقــات الــحــطــام من 
ــك، تــرتــفــع  ــ أعـــلـــى الـــجـــبـــال. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـ

الفيضانات في تلك املناطق. معدالت وشدة 
والــثــلــج، تصبح  الجليد  ومــع تقلص كميات 
قــتــامــة، األمــر  أكــثــر  أســطــح األراضـــي الجبلية 
كبير  الــحــرارة بشكل  تــوازن  يؤثر على  الــذي 
فـــي املــنــاطــق الــجــبــلــيــة ويـــؤثـــر بــالــســلــب على 
تلك  تغير  الــحــيــاة عليها، وهــكــذا  أشــكــال  كــل 
الـــتـــأثـــيـــرات بــشــكــل كــبــيــر نــمــط حـــيـــاة ســكــان 
ســفــوح الــجــبــال، الــذيــن عـــادة مــا يعملون في 

التقليدية. الزراعة 
مستقبل الجليدمستقبل الجليد

وبــحــســب دراســـــة ســابــقــة نـــشـــرت فـــي دوريــــة 
 )Nature Geoscience( »نيتشر جيوساينس«
في فبراير/شباط 2022، فإن املشكلة الكبرى 
هـــي أن قـــمـــم الـــجـــبـــال حــــول الـــعـــالـــم تــحــتــوي 
اقترحته  بكثير مما  أقــل  بالفعل على جليد 

السابقة.  الدراسات 
ويــعــنــي ذلـــك أن الــتــغــيــر املــنــاخــي يــؤثــر على 
الجليدية بشكل أسرع مما توقعه  الكتل  تلك 

العلماء.
وقــد اســتــخــدمــت تــلــك الــدراســة صــور األقــمــار 
املــوجــود في  الجليد  الصناعية لجمع حجم 
كــل األنــهــار الــجــلــيــديــة فــي الــعــالــم، وقـــد تبني 

أقل  الجليد  انخفاض بقيمة %20 في كميات 
العلماء. توقعات  من 

هـــذا الــتــســارع فــي انــخــفــاض كــمــيــات الجليد 
حـــول الـــعـــالـــم، وبــشــكــل خـــاص فـــوق الــجــبــال، 
ارتفاع  أن  باملزيد مستقبا، مما يعني  ينذر 
البحر سيحدث كذلك بشكل  مستوى سطح 
أســــرع مـــن املـــتـــوقـــع، األمــــر الــــذي يـــهـــدد املـــدن 

العالم. الساحلية حول 
الجبال الحساسةالجبال الحساسة

ــة  ــعــ ــامــ ــو جــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــل خــــــــــاص يــــــــــرى بــ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ وبــ
ــد أن الـــســـكـــان حــــول الــجــبــال  ــانـ ــتـــواتـــرزسـ ويـ
تــحــديــدا ســيــكــونــون األكـــثـــر حــســاســيــة لتلك 
ــذا الـــســـيـــاق يــنــبــغــي عــلــى  الـــتـــغـــيـــرات، وفــــي هــ
املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة املـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر املـــنـــاخ 
الجبال وحمايتها كنظم حيوية  إلــى  النظر 
في  يؤثر  فيها  اجتماعية متكاملة، كل شيء 

كل شيء.
وقد أعلنت جامعة ويتواترزساند عن نتائج 
الـــدراســـة فـــي بــيــان صــحــفــي فـــي الــســابــع من 
فــي سياق  الــجــاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
 2022 املناخي  للتغير  املتحدة  األمــم  مؤتمر 
الفترة  الــذي ينعقد في   )COP27( »27 »كــوب 
الـــثـــانـــي  ــبـــر/تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـ  18 ــتـــى  حـ  6 مــــن 
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التحرك داخل الخلية أو التوقف تماما.
وقالت باكر التي نشرت مؤخرا كتابا 
بعنوان أصـــوات الحياة: كيف تقربنا 
التقنيات الرقمية من عوالم الحيوانات 
الــخــطــوة  ــاتـــات، ملـــوقـــع Vox إن  ــبـ ــنـ والـ

ــر أنــــه يــمــكــن إضـــافـــة  ــاكـ ــحــــت بـ وأوضــ
ــي الــــنــــاطــــق مــع  ــاعــ ــنــ ــطــ الــــــذكــــــاء االصــ
الـــــحـــــيـــــوان إلـــــــى الــــــروبــــــوتــــــات الـــتـــي 
يــمــكــنــهــا اخــــتــــراق حـــاجـــز الـــتـــواصـــل 
ــواع بــشــكــل أســـاســـي، لــكــنــهــا  ــ بـــني األنــ
يثير  االختراق  أن هذا  أيضا  الحظت 
البشر من  إن تمكني  أسئلة أخاقية. 
ــواع املــخــتــلــفــة يمكن  الــتــحــدث مــع األنــ
أن يــخــلــق إحــســاســا أعــمــق بــالــقــرابــة، 
والقدرة على  بالسيطرة  أو إحساسا 
الــتــاعــب فـــي تــدجــني األنـــــواع الــبــريــة 
الــتــي لــم نــتــمــكــن كــبــشــر مــن الــســيــطــرة 

عليها سابقا.
الــقــدرة على  إلــى  ولطاملا سعى البشر 
التحدث مع الحيوانات وقاموا بعمل 
الـــعـــديـــد مــــن األفــــــــام بــــنــــاء عـــلـــى هـــذه 

.Doctor Dolittle 1967 الفكرة، مثل
ولــم تعد الفكرة مجرد حبكة فيلم، إذ 
اكتشف العلماء طرقا ناجحة للتحدث 

بلغة الحيوانات.
وفي عام 2018، قام باحثون من مركز 
ــــي والـــروبـــوتـــات  داهــلــيــم لــلــتــعــلــيــم اآللـ
الـــذي   RoboBee أملــانــيــا بتصميم فـــي 
يحاكي رقصة النحل املتذبذبة، والتي 
ستخدم لنقل املعلومات من بعضها 

ُ
ت

الى بعض.
وتــم تصميم الــروبــوت، الـــذي ال يشبه 
نــحــلــة حــقــيــقــيــة، عــلــى شــكــل إســفــنــجــة 
بأجنحة ومثبتة بقضيب ُيتحكم في 

حركته.
وقــــام الــفــريــق بــتــدريــب الـــروبـــوت على 
تقليد حركات رقصة االهتزاز نفسها، 
والــتــي تتكون مــن أشــكــال مختلفة من 
تدفق الهواء واالهتزازات، وقد خدعت 

النحل في االستماع إليها.
وتم العثور على بعض النحل ملتابعة 
التوجيهات مــن RoboBee، مثل مكان 

التالية من بحث أملانيا هي زرع العديد 
ــا مــخــتــلــفــة  مــــن الــــروبــــوتــــات فــــي خـــايـ
لرؤيتها، إذا كانت املستعمرة ستقبل 

اآلالت كواحدة منها.
وبــعــد ذلـــك ســيــكــون لــديــنــا درجــــة غير 

مــســبــوقــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــخــلــيــة؛ 
ــلـــيـــة بــشــكــل  قـــمـــنـــا بـــتـــدجـــني تـــلـــك الـــخـ

أساسي بطريقة لم نقم بها من قبل.
وهذا هو املكان الذي تناقش فيه باكر 
القضايا األخاقية التي يمكن أن تنشأ 

من هذه القدرة، مشيرة إلى أن مثل هذه 
التقنيات يمكن أن تؤدي إلى استغال 

البشر للحيوانات.
ــــل فـــــي أن يــتــم  ــأمـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فــــهــــي تـ
الــقــدرات للسماح للشخص  اســتــخــدام 
العادي بالتناغم مع أصوات الطبيعة.

وتـــنـــاقـــش بـــاكـــر عــمــل عـــاملـــة الــحــيــوان 
والباحثة في Bioacoustics، كاتي باين، 
الــذكــاء االصطناعي  الــتــي اســتــخــدمــت 

اللتقاط األصوات دون الصوتية.
ووصفت باين األصــوات بأنها خفقان 
ــريـــب فــــي صــــدرهــــا، وشــــعــــور غــريــب  غـ

.Vox بعدم االرتياح، كما قالت باكر لـ
وتابعت قائلة: وهذا غالبا ما يمكننا، 
فــــوق  ــات  ــ ــوجـ ــ ــاملـ ــ بـ ــر  ــعـ ــشـ نـ ــبــــشــــر، أن  كــ
الــصــوتــيــة . وإلــــى جــانــب نــحــل العسل 
والـــحـــيـــتـــان، أطـــلـــق فـــريـــق مـــن الــعــلــمــاء 
ــيـــني مــــؤخــــرا مـــشـــروعـــا طــمــوحــا  الـــدولـ
لاستماع إلى اتصاالت حيتان العنبر 
ووضـــعـــهـــا فـــي ســيــاقــهــا وتــرجــمــتــهــا، 
بــهــدف الــتــحــدث إلـــى هـــذه الــحــيــوانــات 

البحرية املهيبة.
 Project CETI املــشــروع، املسمى وهــذا 
الــحــيــتــان(، يستخدم  )مــبــادرة ترجمة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي لتفسير  ــذكــ الــ أيـــضـــا 
الـــتـــي  ــكـــــــودات  الـــــ الــــنــــقــــر، أو  أصــــــــــوات 
تــصــنــعــهــا حــيــتــان الــعــنــبــر لــلــتــواصــل 

بعضها مع بعض.
ويستخدم الفريق، الذي أطلق مشروع 
أكــــتــــوبــــر 2021، مــعــالــجــة  فــــي   CETI
اللغة الطبيعية أو البرمجة اللغوية 
لــلــذكــاء  العصبية – وهـــو حــقــل فــرعــي 
االصطناعي يركز على معالجة اللغة 
البشرية املكتوبة واملنطوقة – والتي 
سيتم تدريبها على أربعة مليارات من 

كودات حوت العنبر.
وتـــتـــمـــثـــل الــــخــــطــــة فـــــي جــــعــــل الــــذكــــاء 
االصطناعي يــربــط كــل صــوت بسياق 
محدد – وهو إنجاز سيستغرق خمس 

سنوات على األقل، وفقا للباحثني.
ــريــــق هــــــذه األهـــــــــداف،  ــفــ الــ وإذا حـــقـــق 
فستكون الخطوة التالية هــي تطوير 
ونشر روبوت محادثة تفاعلي ينخرط 
ــوار مــــع حـــيـــتـــان الـــعـــنـــبـــر الــتــي  ــ ــ فــــي حـ

تعيش في البرية.
وتــشــيــر بــاكــر إلـــى أن الــبــشــر تــواصــلــوا 
املــاضــي، وتحديدا  مــع الحيوانات فــي 
الرئيسيات، لكنهم فعلوا ذلك من خال 
وجـــهـــة نــظــر تــتــمــحــور حــــول اإلنـــســـان 
لـــلـــغـــايـــة – مـــثـــل تــعــلــيــم لـــغـــة اإلشــــــارة 

للحيوانات. 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــــإن اســـــتـــــخـــــدام الـ
االصــطــنــاعــي هـــو وســيــلــة الســتــخــدام 
لغة املخلوق الخاصة للتواصل معه. 
وتقوم التكنولوجيا بتحليل اإلشارات 
الـــــفـــــريـــــدة املــــرتــــبــــطــــة بـــالـــســـلـــوكـــيـــات 

واألنماط إلنشاء اللغة.
ــا يــفــعــلــه  بـــاكـــر ملـــوقـــع Vox: مــ ــالــــت  وقــ
ــثــــون[ لـــيـــس مـــحـــاولـــة  ــاحــ ــبــ ]هـــــــــؤالء الــ
ــواع لــغــة بــشــريــة، بل  ــ لــتــعــلــيــم تــلــك األنــ
ــاســــي، لــقــوامــيــس  تــجــمــيــع، بــشــكــل أســ
إشارات ثم محاولة لفهم ما تعنيه تلك 

اإلشارات داخل تلك األنواع.

قريبا.. ميكن للبشر التحدث مع النحل والفيلة واحليتان
يمكن أن يتواصل البشر قريبا مــع الحيوانات، حيث يستخدم 

العلماء في جميع أنحاء العالم الذكاء االصطناعي للتحدث إلى 

النحل والفيلة والحيتان. لكن أحد الخبراء يخشى من إمكانية 

الــمــقــدرة للتاعب بــاألنــواع البرية وفــي حديثها  اســتــخــدام هــذه 

بــاكــر، مــن جامعة كولومبيا البريطانية  قــالــت كــاريــن   ،Vox مــع

إن فريقا من الباحثين في ألمانيا يستخدم الذكاء االصطناعي 

ــوات غــيــر الــبــشــريــة، مــثــل رقــصــة نحل  ــ لــفــك تــشــفــيــر أنـــمـــاط األصــ

العسل والضوضاء ذات التردد المنخفض للفيلة، ما يتيح جعل 

التكنولوجيا ليس فقط وسيلة للتواصل، ولكن أيضا للتحكم في 

الحيوانات البرية.

الخطة هي جعل الذكاء 
االصطناعي يربط كل 

صوت بسياق محدد  وهو 
إنجاز سيستغرق خمس 

سنوات على األقل

إضافة الذكاء االصطناعي 
الناطق مع الحيوان إلى 
الروبوتات التي يمكنها 
اختراق حاجز التواصل 

بين األنواع بشكل أساسي

باحثون من مركز داهليم 
للتعليم اآللي والروبوتات 
في ألمانيا قاموا بتصميم 
RoboBee الذي يحاكي 

رقصة النحل المتذبذبة
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ــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، ســتــشــتــد حـــدة  وعـ
ــافــــس، بـــيـــنـــمـــا تــــــــؤدي مــــوجــــات  ــنــ ــتــ الــ
الــجــفــاف إلـــى شــح مــتــزايــد فــي الــغــذاء 
واملـــــيـــــاه، فــيــمــا يـــفـــّر ســـكـــان املــنــاطــق 
ـــرا، ويــفــتــح ذوبــــان الجليد 

ّ
األكــثــر تـــأث

في املنطقة القطبية الشمالية مجاالت 
املــوارد  جــديــدة للبلدان للتزاحم على 
والنفوذ، وهي جميعها عوامل تعزز 

إمكانية اندالع نزاعات.
املــنــاخ تهديدات  وبينما يطرح تغّير 
ــل أيــضــا تحديات 

ّ
أمــنــيــة جــديــدة، يــمــث

كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلــجــيــش األمــيــركــي، 
ــم لــــــردع  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــــــذي يــــنــــشــــط حــــــــول الـ

الخصوم والتعامل مع األزمات.
وتــســبــبــت الـــعـــواصـــف والــفــيــضــانــات 
ــّدر كــلــفــتــهــا  ــ ــقـ ــ ــــي أضـــــــــرار تـ بـــالـــفـــعـــل فـ
بـــاملـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدوالرات بــالــنــســبــة 
لــلــقــواعــد األمـــيـــركـــيـــة، فـــي وقــــت تــبــدو 

األمور في طريقها إلى التدهور.
ــكــــوارث الــطــلــب على  ــرار الــ ــكـ ــد تـ ــزيـ ويـ
الــجــنــود، ومــن شــأن الــظــروف البيئية 
األكثر حّدة أن تتطلب إدخال تغييرات 

في برامج التدريب واملعّدات.
ــر الـــدفـــاع األمــيــركــي لــويــن  وكــتــب وزيــ
ــة لـــتـــقـــريـــر لــلــعــام  ــّدمــ ــقــ ــــي مــ أوســــــــن فـ
الحالي عن التقّدم في جهود التكّيف 
ــات  ــنـــاخ أن ارتــــفــــاع درجــ مـــع تــغــّيــر املـ
الحرارة وتغّير أنماط هطول األمطار 
وأحــوال الطقس األكثر تكرارا وحــّدة، 
ــتـــي ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا نتيجة  والـ
التغّير املناخي، تفاقم املخاطر األمنية 

الحالية وتخلق تحديات جديدة.
وأضـــاف أن تغّير املــنــاخ يــزيــد الطلب 
عــلــى العمليات العسكرية وحجمها 
على الصعيد الداخلي وحــول العالم، 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه يــقــّوض الــجــهــوزيــة 
العسكرية ويفرض تكاليف غير قابلة 
لــاســتــدامــة بــدرجــة أكــبــر عــلــى وزارة 
ــــاري  ــاع. وســبــق أن شــــددت روزمـ ــدفـ الـ
ديكارلو، وكيلة األمني العام للشؤون 
السياسية وبناء السام، في اإلحاطة 
التي قدمتها إلى مجلس األمن في عام 
ف 

ّ
املــنــاخ قــد خل 2020، عــلــى أن تغير 

ــيـــات كــبــيــرة عــلــى قـــدرتـــنـــا على  ــداعـ تـ
الــنــزاعــات والــحــفــاظ على  منع نشوب 

السام في مختلف أنحاء العالم.
ــذا عــلــى الــســيــاقــات الــتــي  ويــنــطــبــق هــ
الــــســــام  ــا إدارة شــــــــؤون  ــهـ ــيـ فـ تــــديــــر 
والـــشـــؤون الــســيــاســيــة الــتــابــعــة لألمم 
ــات ســـيـــاســـيـــة خـــاصـــة  ــثـ ــعـ املــــتــــحــــدة بـ
بــلــدان معرضة  )يــوجــد معظمها فــي 
بشدة آلثار تغير املناخ حسب مؤشر 
ــّيـــف الـــعـــاملـــي لــجــامــعــة  ــادرة الـــتـــكـ ــ ــبـ ــ مـ
نــوتــردام(، وكــذلــك على البيئات التي 
ال تـــوجـــد فــيــهــا بـــعـــثـــات، حــيــث تــقــدم 
املــقــيــمــني  لــلــمــنــســقــني  ــم  ــدعــ الــ اإلدارة 
لألمم املتحدة فــي مجال منع نشوب 
النزاعات وصنع السام وبناء السام، 
ــبـــرنـــامـــج  ــن خــــــال الـ ــ ــي ذلــــــك مـ ــ بـــمـــا فـ
املشترك بني البرنامج اإلنمائي وإدارة 
الــــشــــؤون الــســيــاســيــة وبــــنــــاء الـــســـام 
ــــدرات الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مــنــع  ــقـ ــ لـــبـــنـــاء الـ

نشوب النزاعات.

تضرر القواعدتضرر القواعد
تــشــيــر مــــورغــــان هـــيـــغـــمـــان، الــبــاحــثــة 
لــــدى بـــرنـــامـــج ســــــــــــي.أس.آي.أس ألمــن 
الطاقة وتغير املناخ إلى التوتر القائم 
بالفعل بشأن كيفية التعامل مع تغّير 
املــــنــــاخ، فـــي وقــــت ســتــمــّهــد تــداعــيــاتــه 
امللموسة لـاندالع نزاعات ضمن وعبر 

حدود الدول.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ ــمــــان إن  ــغــ ــيــ وقــــــالــــــت هــ
ــــه صــــعــــوبــــات مــرتــبــطــة  ــــواجـ الـــــــــدول تـ
ــاه وارتــــــفــــــاع  ــيــــ ــاف وشــــــــح املــــ ــفــ ــجــ ــالــ بــ
مستوى البحر والحر الشديد، وهي 
ــــؤدي إلــــــى انـــخـــفـــاض  ــتـ ــ تــــداعــــيــــات سـ
اإلنــتــاج االقــتــصــادي وتفاقم الهجرة، 
وتتطلب زيــادة مستويات املساعدات 

اإلنسانية.

وأّكـــد غــريــغــوري بــولــوك، مــديــر مكتب 
املنطقة القطبية الشمالية وسياسة 
الــتــابــع للبنتاغون،  الــعــاملــي  الــصــمــود 
والـــذي يتولى مسؤولية التعامل مع 
االنــعــكــاســات األمــنــيــة لــتــغــّيــر املــنــاخ، 
أن الــواليــات املــتــحــدة تــراقــب عــن كثب 
االزديـــــاد املــحــتــمــل فــي الــتــنــافــس على 
املــــوارد. ولــفــت إلــى أن ازديـــاد الهجرة 
املدفوعة بتغّير املناخ يمكن أن يزعزع 
االستقرار في مختلف مناطق العالم، 
بينما يــشــّكــل تــســبــب ذوبــــان الجليد 
فـــي فــتــح مـــمـــّرات جـــديـــدة فـــي املنطقة 
الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة والــتــنــافــس الـــذي 
سيخلقه ذلــــك، مــصــدر عـــدم اســتــقــرار 
آخــر. وقــال بولوك إن في الوقت الذي 
الــــدول لتحقيق  فــيــه مختلف  تــســعــى 

أهداف في املنطقة، يكمن مصدر قلقنا 
في أن يتسبب ذلك في تغّير في البيئة 
األمنية في هذا الجزء من العالم. كانت 
املنطقة القطبية الشمالية تاريخيا 
منطقة تعيش حالة سام، ونأمل بأن 

نبقيها كذلك.
فــضــا عـــن ازديــــــاد احـــتـــمـــاالت انــــدالع 
ــنــــاخ الــــذي  ــرح تـــغـــّيـــر املــ ــطـ ــات، يـ ــ ــزاعـ ــ نـ
يــنــاقــشــه قـــــادة الـــعـــالـــم خــــال مــؤتــمــر 
ــذا  ــ ــر هـ ــ ــــصـ كـــــــــــــوب27 املــــنــــعــــقــــد فـــــــي مـ
األســـبـــوع، تــحــديــات أخــــرى بالنسبة 

للجيش األميركي.
قــــواعــــد  ثـــــــاث  بـــــولـــــوك أن  وأوضــــــــــح 
عسكرية أميركية تعّرضت إلى أضرار 
تــقــّدر كلفتها بتسعة مليارات دوالر، 
نتيجة أعاصير وفيضانات ضربتها 
في العامني 2018 و2019، بينما توجد 
مواقع رئيسية حول العالم يرّجح بأن 
تــتــعــّرض بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى الخطر 
بفعل العوامل املرتبطة بتغّير املناخ، 
ــــواء كــــان ذلــــك نــتــيــجــة الــتــعــريــة في  سـ
املناطق الساحلية أو الفيضانات أو 

ازدياد األعاصير.
تقليص الجهوزيةتقليص الجهوزية

املــنــاخ أيــضــا أن الجنود  يعني تغّير 
ســــيــــخــــوضــــون مــــــعــــــارك فــــــي ظــــــروف 
صعبة، وهــو أمــر أقـــّرت وزارة الــدفــاع 
بـــأنـــه قـــد يــســتــدعــي إدخـــــال تــعــديــات 

على برامج التدريب واملعدات.
وجــــاء فـــي تــقــريــر لــلــجــيــش األمــيــركــي 
بــشــأن تــقــّدمــه فــي الــتــكــّيــف مــع املــنــاخ، 
ــــع بـــرامـــج  ــــراجـ بـــأنـــه حـــالـــيـــا يـــقـــّيـــم ويـ
االخــــــتــــــبــــــار والـــــــتـــــــدريـــــــب واملـــــــعـــــــدات 
والــتــمــريــنــات وعــمــلــيــات االســتــحــواذ، 

لدمج اعتبارات التغّير املناخي.
وتستجيب القوات األميركية بالفعل 
لــعــدد مــتــزايــد مــن الـــكـــوارث، ســـواء في 

الداخل أو الخارج.
وقــال بولوك نشهد ازديـــادا في تكرار 
الكوارث، وبالتالي ازديــادا في الطلب 
ــوات الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة  ــقــ عـــلـــى الــ

للمساهمة في عمليات االستجابة.
ــتــــحــــدة، أوكـــلـــت  وداخــــــــل الـــــواليـــــات املــ
قوات الحرس الوطني مهمة مكافحة 
حرائق الغابات على مدار العام، بدال 
مــن الــقــيــام بــذلــك خـــال مــوســم مــعــنّي، 
وهو أمــر، بحسب بولوك، يثقل كاهل 

ص الجهوزية.
ّ
قّوتنا ويقل

وتضمن مقترح موازنة الدفاع للعام 
2023 تــمــويــا مــرتــبــطــا بــاملــنــاخ يزيد 
بــيــنــمــا  ــة مــــلــــيــــارات دوالر،  ثــــاثــ ــــن  عـ
الــضــوء على  سلط الجيش األمــيــركــي 
الــذي يشّكله تغير املناخ في  التهديد 
إســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــوطــنــي للعام 

2022 التي وضعها.
م سدة 

ّ
لكن تبّدل الشخصية التي تتسل

الــحــكــم فــي الــبــيــت األبــيــض قــد يــؤدي 
ــى تــخــفــيــف االهـــتـــمـــام بــالــتــحــديــات  إلــ
الــنــاجــمــة عـــن تــغــيــر املـــنـــاخ، وهـــو أمــر 
شــــددت هــيــغــمــان عــلــى أن البنتاغون 
عليه تجنبه. وقالت ال يمكن للجيش 
ــنــــاخ.. املــخــاطــر  أال يــفــّكــر فـــي تــغــّيــر املــ

كبيرة جدا وعديدة.

تغير املناخ يضعف اجليوشتغير املناخ يضعف اجليوش
ويفاقم خطر اندالع النزاعاتويفاقم خطر اندالع النزاعات

الـــعـــالـــم  يــــواجــــه  • واشــــنــــطــــن – 

مخاطر غير مسبوقة جراء تغّير 

الــمــنــاخ. ويــحــذر محللون مــن أن 

كـــل مــنــطــقــة مــتــأثــرة بــالــتــغــيــرات 

المناخية الخطيرة والمتسارعة 

تمثل جرس إنذار للبشرية، حيث 

تــتــجــاوز تداعيات  ال مفر مــن أن 

الــمــجــال البيئي  الــمــنــاخ حــــدود 

ــتــــمــــاعــــي  ــال االجــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ لـــتـــمـــس الـ

والسياسي. ومع أن تغير المناخ 

نــادرا ما يكون السبب الرئيسي 

ألي نزاع، إال أنه قد يشكل عاما 

مضاعفا للمخاطر.

ويحمل تغّير المناخ خطر إذكاء 

الـــعـــالـــم، ليفاقم  الـــنـــزاعـــات حــــول 

المعاناة الناجمة عن التداعيات 

المباشرة لــارتــفــاع السريع في 

درجة حرارة األرض.

ــاطـــر  ــمـــخـ ــم الـ ــهــ ــح فــ ــ ــبـ ــ ــد أصـ ــ ــقـ ــ ولـ

ــنـــاخ  ــمـ ــالـ ــة الـــمـــتـــصـــلـــة بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ

واالســـــــتـــــــجـــــــابـــــــة لـــــهـــــا أولـــــــويـــــــة 

إســتــراتــيــجــيــة، وهــــذه الــمــخــاطــر 

وثيقة الصلة بسياقاتها، وهي 

ـــف آثــــــــارا مـــتـــبـــايـــنـــة حــســب 
ّ
ــل تـــخـ

المناطق والبلدان والمجتمعات 

ــي تــــــؤثــــــر عـــلـــى  ــ ــهـ ــ الــــمــــحــــلــــيــــة، فـ

ــاب  ــبــ ــشــ ــرجــــــــال والــ ــاء والــــــ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ

بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وتـــــــــزداد حـــدة 

المخاطر عندما تكون النزاعات 

السابقة أو الحالية قــد قّوضت 

قــدرة المؤسسات والمجتمعات 

ــــاب  ــعـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة عــــــلــــــى اسـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ

الـــضـــغـــوط اإلضـــافـــيـــة، الــنــاجــمــة 

عــن تغير المناخ أو التكيف مع 

البيئة المتغيرة.

تغير المناخ يقّوض 
الجهوزية العسكرية 

ويفرض تكاليف 
غير قابلة لالستدامة 

بدرجة أكبر 

قواعد عسكرية 
تعّرضت إلى أضرار 

تقّدر كلفتها بتسعة 
مليارات دوالر نتيجة 

أعاصير وفيضانات

يؤدي إلى غياب 
االستقرار وحركات 

الهجرة الكبرى ويهدد 
استقرار الدول
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مستويات قياسية عالية النبعاثات الكربون فى عام مستويات قياسية عالية النبعاثات الكربون فى عام 20222022  
• لــنــدن : كــشــف تــقــريــر جــديــد أنـــه ال تــوجــد مـــؤشـــرات عــلــى انخفاض 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية هذا العام.

ونقوم حاليا بإصدار مستويات قياسية من غازات االحتباس الحراري، 

والتي يجب كبحها بشكل عاجل إذا أردنــا الحد من االحترار إلى 1.3 

درجة فهرنهايت )1.5 درجة مئوية(.

وكــان هذا الحد أحد أهــداف اتفاقية باريس، وإذا استمرت مستويات 

االنبعاثات الحالية عالية لدينا، فهناك احتمال بنسبة %50 فقط أن 

يتم تجاوزه في غضون تسع سنوات.

وتـــأتـــي هــــذه الــتــحــذيــرات الـــصـــارخـــة فـــي الــتــقــريــر الــســنــوي لــمــيــزانــيــة 

الكربون العالمية، الذي أعده أكثر من 100 عالم دولي، ويوفر ملخصا 

معمقا لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة نتيجة لألنشطة البشرية، 

ويتنبأ بالمجموع لنهاية العام.

يتوقع فريق ميزانية الكربون العاملية زيادة االنبعاثات بنسبة 1.5 % 
وقـــــــــــــــــــــــال الــــــــــبــــــــــروفــــــــــيــــــــــســــــــــور بـــــيـــــيـــــر 
فريدلينجشتاين، مــن جامعة إكستر، 
ــة: »هـــذا الــعــام نشهد  الـــذي قـــاد الـــدراسـ
ارتفاعا آخر في انبعاثات ثاني أكسيد 
ــفــــوري الــعــاملــيــة، عــنــدمــا  الـــكـــربـــون األحــ

نحن نحتاج إلى انخفاض سريع. 
وهـــنـــاك بــعــض اإلشــــــارات اإليــجــابــيــة، 
ــذيـــن  ــادة الـ ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ ــكــــن ســـيـــتـــعـــني عـ ولــ
اتــــخــــاذ   COP27 فــــــي  ســـيـــجـــتـــمـــعـــون 
تــكــون  أن  أردنـــــا  إذا  ات هـــادفـــة  ــراء ــ ــ إجـ
ــن ظـــاهـــرة  لـــديـــنـــا أي فـــرصـــة لـــلـــحـــد مــ
ــاس الـــــــحـــــــراري بــــالــــقــــرب مــن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــة  ــ )1.5 درجـ ــايـــت  ــهـ ــرنـ ــهـ فـ 1.3 درجـــــــة 
مـــئـــويـــة(. وأرقــــــــام مـــيـــزانـــيـــة الـــكـــربـــون 
ــحــــرز فــي  الـــعـــاملـــيـــة تــــرصــــد الـــتـــقـــدم املــ
الــعــمــل املــنــاخــي وال نــرى اآلن اإلجـــراء 

املطلوب”.
 Earth ــشــر فــي

ُ
ن الـــذي  ويتوقع التقرير، 

System Science Data، أن إجــمــالــي 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العاملية 
سيكون 40.6 مليار طــن بحلول نهاية 

عام 2022.
ــن تم  ــن 40.9 مــلــيــار طـ ــذا مـ ويـــقـــتـــرب هــ
إصــــدارهــــا فـــي عــــام 2019–وهـــــــــو أعــلــى 
ــي ســــنــــوي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه عــلــى  ــالــ ــمــ إجــ

اإلطاق.
وتــأتــي غالبية إجــمــالــي هـــذا الــعــام من 
انــبــعــاثــات الـــوقـــود األحــــفــــوري، والــتــي 
ستطلق 36.6 مليار طن من ثاني أكسيد 
الــكــربــون وحــــده، وهـــو مــا يــمــثــل زيـــادة 

بنسبة ٪1 في عام 2021.
ومــن املــتــوقــع أن يــكــون النفط هــو أكبر 
مــســاهــم فــي إجــمــالــي نــمــو االنــبــعــاثــات، 
ــــى عــــودة  ــك فــــي الـــغـــالـــب إلــ ــ ويــــرجــــع ذلــ

الطيران الدولي بعد قيود »كوفيد”.
املــتــوقــع أن تنخفض االنــبــعــاثــات  ومـــن 

فــي الصني واالتــحــاد األوروبــــي بنسبة 
0.9 و%0.8 على التوالي، لكنها ستزداد 
في الهند والواليات املتحدة األمريكية 

بنسبة 6 و1.5%.
ويتوقع فريق ميزانية الكربون العاملية 
زيــــــادة فـــي االنـــبـــعـــاثـــات بــنــســبــة 1.5% 

لبقية العالم مجتمعة.
ومـــن املــتــوقــع أن تــكــون الــتــغــيــيــرات في 
استخدام األراضــي، مثل إزالــة الغابات، 
مــســؤولــة عـــن 3.9 مــلــيــار طـــن مـــن ثــانــي 

أكسيد الكربون هذا العام.
ــم إنــــدونــــيــــســــيــــا والـــــبـــــرازيـــــل  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ وتـ
وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الــديــمــقــراطــيــة 
بــنــســبــة %58 مـــن انــبــعــاثــات اســتــخــدام 

األراضي على مستوى العالم.
ــذا يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى وصـــول  ــل هـ وكـ
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغاف 
ــزء في  الـــجـــوي إلــــى مــتــوســط   417.2 جــ

املــلــيــون هــذا الــعــام–أكــثــر مــن %50 فوق 
مستويات ما قبل الصناعة.

ــة الـــعـــاملـــيـــة  ــيــ ــزانــ ــيــ ويــــبــــحــــث تــــقــــريــــر املــ
للكربون أيضا في مستويات الكربون 
املـــخـــزنـــة فــــي األحــــــــــواض، مـــثـــل الــبــحــر 
والغطاء النباتي، التي تمتص أكثر مما 

تطلق.
وتعمل أحواض الكربون في املحيطات 
ــتــــصــــاص وتـــخـــزيـــن  امــ واألرض عـــلـــى 
كــــمــــيــــات مــــــتــــــزايــــــدة، وتــــحــــمــــل حـــالـــيـــا 
حــوالــي نــصــف انــبــعــاثــات ثــانــي أكسيد 
الــكــربــون الــعــاملــيــة. وعــلــى سبيل املــثــال، 
يــمــكــن لــلــتــغــيــرات فـــي هـــطـــول األمـــطـــار 
ــرارة أن تـــؤثـــر ســلــبــا على  ــة الــــحــ ــ ودرجــ
صحة الغطاء النباتي، وبالتالي كمية 

الكربون التي يمكن تخزينها.
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، مــع ارتــفــاع درجــة 
ــيــــط، يـــصـــبـــح أقــــــل كـــفـــاءة  حـــــــــرارة املــــحــ

فــي االحــتــفــاظ بــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
وليست كل األخبار سيئة، حيث يشير 
الــتــقــريــر إلـــى أن املــعــدل الــطــويــل األجــل 
لزيادة االنبعاثات األحفورية قد تباطأ.
ففي حني كان متوسط   االرتفاع السنوي 
للذروة %3 خال العقد األول من القرن 
الــحــادي والعشرين، كــان حــوالــي 0.5% 

فقط خال العقد املاضي.
ورحب فريق البحث بهذا التباطؤ، لكنه 
ــل الــبــعــد عـــن خفض  ــه »بــعــيــد كـ ـــال إنــ قـ

االنبعاثات الذي نحتاجه”.
وإذا بقيت االنبعاثات عند املستويات 
الـــتـــي هـــي عــلــيــهــا حـــالـــيـــا، فــســنــتــجــاوز 
ــنــــوات فــقــط.  ــذا فــــي غـــضـــون تـــســـع ســ ــ هـ
بــنــحــو 1.4  انـــخـــفـــاض  واملـــطـــلـــوب اآلن 
مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل 
عــــام لــلــوصــول إلــــى انــبــعــاثــات صــفــريــة 

بحلول عام 2050.

القطب الشمالي سيفقد ستاره القطب الشمالي سيفقد ستاره 
اجلليدي فى األعوام العشرة املقبلةاجلليدي فى األعوام العشرة املقبلة

لندن : يتوقع أن يفقد املحيط املتجمد الشمالي في أشهر الصيف درعه 
الجليدي، وسيحدث ذلك في األعوام العشرة املقبلة.

جاء ذلك في تقرير عن حالة بيئة الجليد نشره فريق من العلماء.
إلــى تسارع  ويــرى األخصائيون أن االخــتــفــاء السريع للجليد ســيــؤدي 
الــخــالــي عن  الــشــمــالــي  الــعــاملــي، إذ إن املــحــيــط املتجمد  عملية االحـــتـــرار 

الجليد سيبدأ في امتصاص الحرارة.
ن اآلن أسرع بمقدار 

ّ
وأشار التقرير إلى أن منطقة القطب الشمالي تسخ

ــرى، وقـــد تتسبب مــوجــات االرتــفــاع  4 أضــعــاف مــن مــنــاطــق الــعــالــم األخــ
القياسي للحرارة القادمة من األنتاركتيكا عواقب كارثية بالنسبة إلى 

املناطق الساحلية لألرض.
ــاذة فـــي جــامــعــة  ــتــ ــن األســ ــان« الــبــريــطــانــيــة عـ ونــقــلــت صــحــيــفــة »غـــــارديـــ
ماساتشوستس األمريكية جولي بريغام غريتا قولها:« ال نستطيع أن 
نفعل أي شيء بهذه الظاهرة ألن خطواتنا التي اتخذناها سابقا كانت 

خاطئة عندما سمحنا بإحماء املنظومة الجليدية«.
يذكر أن عالم املناخ األملاني، يوهان روكستريم، كان قد افترض في وقت 
سابق في مقابلة مع صحيفة Frankfurter Allgemeine Zeitung األملانية 
أن هجرة جماعية من بعض مناطق األرض ستبدأ بسبب ارتفاع درجة 

الحرارة. ولم يستبعد أن تتحول تلك املناطق إلى أراض غير مأهولة.

أميركا بحاجة إلى تخفيضات »أسرع وأعمق أميركا بحاجة إلى تخفيضات »أسرع وأعمق 
بكثير« لغازات االحتباس احلراريبكثير« لغازات االحتباس احلراري

ــومــــي، أن  ــكــ ـــر تــــقــــريــــر حــ ــ ـــن : ذكــ ـــطـ ــنـ واشــ
ــراء  ــ ــــى إجـ ــات املـــتـــحـــدة بـــحـــاجـــة إلـ ــ ــــواليـ الـ
ــات أســـــــــــرع وأعـــــــمـــــــق بـــكـــثـــيـــر  ــيــــضــ ــفــ ــخــ تــ
النــبــعــاثــات غــــازات االحــتــبــاس الــحــراري 
على مدى العقود الثاثة املقبلة لتحقيق 
األهـــداف الدولية الرامية للسيطرة على 

أسوأ آثار تغير املناخ.
ــم الـــوطـــنـــي  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ وصــــــــــدرت مـــــســـــودة الـ
الخامس للمناخ، املطلوب من الكونغرس 
نشره كــل أربــع ســنــوات، فــي الــوقــت الــذي 
بدأ فيه قادة العالم والدبلوماسيون قمة 
املناخ في مصر. والــواليــات املتحدة هي 
ثاني أكبر مصدر لانبعاثات في العالم 

بعد الصني.
الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  الـــتـــقـــريـــر إن  وقــــــــال 
خفضت االنبعاثات بنسبة 12 في املائة 
بــني عــامــي 2007 و2019 بفضل اعتماد 
مـــصـــادر الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة مــثــل الـــريـــاح 
ة.  والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وتــحــســني الــكــفــاء

لكن االنبعاثات يجب أن تنخفض بأكثر 
من ستة في املائة سنويا لتحقيق هدف 
ــــة  الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن املــتــمــثــل فــــي إزالـ
الكربون عن االقتصاد بحلول عام 2050.

وأوضـــح التقرير األضـــرار التي يسببها 
ــل جـــــزء مــن  ــي كــ ــاخ بـــالـــفـــعـــل فــ ــنــ تــغــيــر املــ
الــبــاد فــي شــكــل جــفــاف وحــرائــق غــابــات 
ــر  ــظـــواهـ ــــن الـ ــــر وغــــيــــرهــــا مـ ومـــــوجـــــات حـ
الجوية املتطرفة. كما يصف تغير املناخ 
بأنه خطر على »أكثر األشياء قيمة لدى 
األميركيني« مثل املنازل اآلمنة والعائات 
الــجــيــدة والــخــدمــات العامة  ذات الصحة 

املوثوقة واالقتصاد املستدام. 
وقــال التقرير إن املجتمعات ذات الدخل 
املنخفض والتي تتعرض غالبا للتمييز 
العرقي هي األكثر تأثرا بهذه التداعيات، 
الــزمــن للعيش في  إذ اضــطــرت عــلــى مــر 
مــنــاطــق مــعــرضــة للفيضانات والــحــرارة 

الشديدة وتلوث الهواء.

ويضر تغير املناخ باالقتصادات املحلية 
ــذرة فـــي الــغــرب  ــ إذ يــخــفــض مــحــاصــيــل الـ
األوســــــــــــط، ويـــــزيـــــد املــــخــــاطــــر الـــصـــحـــيـــة 
الــهــواء  بــالــحــرارة للعاملني فــي  املرتبطة 
الطلق في الجنوب الشرقي ويقلل صيد 
األســمــاك فــي أالســكــا، فضا عــن تأثيرات 

أخرى. 
وقــال التقرير إن اإلجـــراءات الفورية مثل 
املــركــبــات الكهربائية  تحفيز اســتــخــدام 
ــــددة، وتــقــلــيــل  ــجـ ــ ــتـ ــ ــة املـ ــاقــ ــر الــــطــ وتــــطــــويــ
ــازات االحـــتـــبـــاس الـــحـــراري  ــ انــبــعــاثــات غــ
القوية، وتحسني إدارة األراضي الزراعية، 
يمكن أن تــكــون فعالة مــن حيث التكلفة 
ولــهــا آثـــار كــبــيــرة عــلــى تقليل انــبــعــاثــات 

الكربون.
املـــســـودة مــفــتــوحــة للتعليقات  وســتــظــل 
العامة حتى 27 يناير )كــانــون الثاني(. 
ومن املتوقع صدور تقرير نهائي في عام 

.2023
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الفيضانات تهدد املاليني فى بريطانيا واجليش يستعد للتدخلالفيضانات تهدد املاليني فى بريطانيا واجليش يستعد للتدخل

ــــذي يــمــكــن  ــال الـــخـــبـــراء إن الـــنـــظـــام الـ  قــ
ردود  مــــــن  ســـلـــســـلـــة  فــــــي  يـــتـــســـبـــب  أن 
ــقــــاســــي فـــــي جــمــيــع  ــفــــعــــل لـــلـــطـــقـــس الــ الــ
أن يتسبب  املـــرجـــح  مـــن  الــعــالــم،  أنـــحـــاء 
ــة املــوســم  ــدايـ ــي بـ ــاردة فـ ــ ــات بــ فـــي مـــوجـ

نهايته. في  وعواصف 
ــة إلـــــــــى أنـــــــــه مـــن  ــيــــفــ ــحــ وأشـــــــــــــــارت الــــصــ
تأثير  للجفاف  يكون  أن  ا 

ً
أيض املتوقع 

كــبــيــر عـــلـــى الـــفـــيـــضـــانـــات، حـــيـــث تــكــون 
الــجــافــة تــنــتــظــر األمـــطـــار طـــوال  األرض 
ــل قــــدرة على  الـــعـــام وبــالــتــالــي تــكــون أقـ
يعني  مما  الغزيرة،  األمطار  امتصاص 
أو  ــلـــكـــات  ــتـ املـــمـ ــــى  إلــ تـــتـــدفـــق  املــــيــــاه  أن 

الزراعية. األراضي 
الجيش  إن  الحكومية  الــوكــاالت  وقالت 
كـــان عــلــى أهــبــة االســتــعــداد لــلــمــســاعــدة 

قــابــلــة  الــفــيــضــانــات غــيــر  إذا أصــبــحــت 
البيئة والهيئات  لإدارة من قبل وكالة 
األخــــــرى، مـــع تـــوقـــع أن تـــكـــون املــخــاطــر 

الشتاء. نهاية  في  عالية بشكل خاص 
ــــس الـــــوعـــــي  ــ ــيـ ــ ــ وقــــــــــــال ويــــــــــل النــــــــــــج، رئـ
الجوية،  األرصــاد  في مكتب  باألوضاع 
إن هـــنـــاك فـــرصـــة أكـــبـــر لــظــهــور ظـــروف 
 ، يناير  نوفمبر حتى  من  باردة وجافة 

توقعات  »أال تصل  املهم  مــن  كــان  ولكن 
فبراير«. إلى  أشهر  الثاثة 

تــزداد مخاطر  النينيا..  »بسبب  وتابع 
ــدم اســــتــــقــــرار األحـــــــــوال الــــجــــويــــة مــع  ــ عــ
اقــتــرابــنــا مــن عــام 2023 هــذا شــتــاء آخــر 
ــان الـــشـــتـــاء  ــ ــا، كـــمـــا كــ ــيـ ــنـ ــيـ ــنـ لــــظــــاهــــرة الـ
املاضي، لذلك لن يكون من غير املألوف 
األكثر رطوبة وعاصفة  الجزء  أن يكون 

للفيضانات  أكــبــر خطر  مــع  املــوســم  مــن 
مرة أخرى، في نهاية املوسم، وتحديًدا 
الشتاء  فــي  فــبــرايــر كما حــدث  فــي شهر 

املاضي«.
ــــاد شـــهـــدت  ــبـ ــ الـ إلــــــى أن  وأشــــــــار النــــــج 
في شهري  املاضي جفافا نسبيا  العام 
ــر، لــــكــــن فـــــي فـــبـــرايـــر  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ديـــســـمـــبـــر ويـ

لعواصف شديدة«. تعرضت 

قال مكتب األرصاد الجوية في بريطانيا إنه من المتوقع حدوث فيضانات 

شـــديـــدة بــســبــب ظـــاهـــرة الــنــيــنــا فـــي شــهــر فــبــرايــر الــمــقــبــل عــلــى الـــرغـــم من 

استمرار الجفاف في الباد.

، إن ثلثي  وبحسب صحيفة »الـــجـــارديـــان«، قــالــت الحكومة البريطانية 

األشخاص المعرضين لخطر الفيضانات ال يدركون ذلــك، بينما شرعت 

في حملة توعية كبيرة، وهو أمر مهم، حيث يبلغ متوسط   التكلفة لألسرة 

التي غمرتها المياه 30 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن فيضانات نهاية الشتاء قد تكون نتيجة 

لظاهرة مناخية تسمى النينيا - وهو نمط مناخي قوي يتأثر بدرجات 

حرارة أكثر برودة في المحيط الهادئ، وهذا ما تسبب في فيضانات شهر 

فبراير الماضي، عندما دمرت العواصف مئات المنازل. فيضانات نهاية 

الشتاء تهدد بريطانيا..

األمير  السعودي  العهد  ولي  أعلن   : الشيخ  شرم 
محمد بن سلمان، أن باده قررت اإلسهام بـ 2.5 
مــلــيــار دوالر فــي دعـــم مـــبـــادرة »الـــشـــرق األوســـط 

10 سنوات املقبلة. الـ  األخضر« خال 
ــك، فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة لــألمــيــر الــســعــودي  جـــاء ذلــ
الــثــانــيــة مــن قــمــة املــبــادرة  خــال انــعــقــاد النسخة 
بـــمـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ شـــرقـــي مـــصـــر، بـــرئـــاســـة 
انعقاد  مصرية سعودية مشتركة، على هامش 

الرؤساء. املناخ على مستوى  مؤتمر 
وقـــال بــن ســلــمــان، إن املـــبـــادرة الــتــي أطــلــقــت قبل 
االنبعاثات  »تعمل على خفض  الرياض  في  عام 

مليار شجرة”.  50 وزراعة  باملنطقة  الكربونية 
وأشـــــار إلــــى أن املــمــلــكــة »قـــــررت اســتــضــافــة مــقــر 
مليار دوالر   2.5 بمبلغ  واإلسهام  املبادرة  أمانة 
ــة  ــانـ ــــادرة ومـــيـــزانـــيـــة األمـ ــبـ ــ ــا ملـــشـــروعـــات املـ ــمـ دعـ

املقبلة”. 10 سنوات  الـ  العامة على مدى 
وشـــدد عــلــى أن بـــاده مــلــتــزمــة مــع دول املــنــطــقــة، 

املــبــادرة على ضــمــان مستقبل  إطــار  فــي  بالعمل 
املقبلة. األجيال 

بـــــــدوره، وصــــف الـــرئـــيـــس املـــصـــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، فـــي كــلــمــتــه، املــــبــــادرة، بــأنــهــا »هــامــة 
وفــرصــة مــمــتــازة« فــي إطـــار مــواجــهــة الــتــغــيــرات 

املناخية.
الــشــرق األوســـط تعاني  إلـــى أن »مــنــطــقــة  وأشـــار 
داعيا  املــنــاخــيــة«،  التغيرات  مــن  مــن غيرها  أكــثــر 
ــمـــــارات والـــتـــمـــويـــل  ــــد مـــــن االســـــتـــــثـــ ــزيـ ــ لـــحـــشـــد مـ

املواجهة. إطار  ة في  البناء واألفكار 
بـــــدوره، قـــال ولـــي عــهــد الــكــويــت، الــشــيــخ مــشــعــل 
الــصــبــاح، فــي كلمته إن مــبــادرة  الــجــابــر  األحــمــد 
ــر »نــقــطــة تـــحـــول هــامــة  الـــشـــرق األوســـــط األخـــضـ
املناخ، وتحقق  تغيير  ملكافحة  للمنطقة وأساس 
تــطــلــعــات كــثــيــرة إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا وفـــوائـــد على 

الوطني”. املستوى 
الشيخ  ولد  املوريتاني، محمد  الرئيس  أكد  كما 

ــادرة ورؤيــــتــــهــــا  ــبــ ــمــ ــلــ الـــــغـــــزوانـــــي، دعــــــم بـــــــاده لــ
االستشراقية.

وفي كلمته، قال ولي عهد األردن األمير الحسني 
األردن شارك في مختلف  إن  الثاني،  بن عبدالله 
ــادرة »إيــــمــــانــــا مــنــه  ــبـ ــمـ ــلـ االجـــتـــمـــاعـــات الـــفـــنـــيـــة لـ
ــادة الــرقــعــة  بــأهــمــيــتــهــا واســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي زيــ

الخضراء”.
تـــونـــس،  وزراء  ــيـــســـة  رئـ بـــــــودن،  نــــجــــاء  وقــــالــــت 
ــنــــا  أهــــدافــ مـــــع  تـــتـــطـــابـــق  املــــــبــــــادرة  إن »أهــــــــــداف 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة.. ونـــجـــدد دعـــم تــونــس 
االســتــفــادة  لتحقيق  فيها  وانــخــراطــهــا  كليا  لــهــا 

التمويل”. واستكشاف فرص  املتبادلة 
النسخة  استضاف  السعودي،  العهد  ولي  وكــان 
األخضر  األوســط  الشرق  مبادرة  قمة  من  األولــى 
بالرياض في أكتوبر/ تشرين األول 2021 كـ«أول 
املــنــاخ، بمشاركة  بــشــأن  نــوعــه  مــن  إقليمي  حــوار 

قادة من أكثر من 20 دولة”.

دعم »الشرق األوسط األخضر« بـدعم »الشرق األوسط األخضر« بـ2.52.5 مليار دوالر مليار دوالر
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»كوب »كوب 2727«.. غوتيريش يعلن خطة «.. غوتيريش يعلن خطة 
عمل »اإلنذار املبكر للجميع«عمل »اإلنذار املبكر للجميع«

ــال غــــوتــــيــــريــــش إن  وفـــــــي االجـــــتـــــمـــــاع، قـــــ
»انــبــعــاثــات غــــازات االحــتــبــاس الــحــراري 
املــــتــــزايــــدة بـــاســـتـــمـــرار تـــؤجـــج الـــظـــواهـــر 
املـــنـــاخـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــكــوارث املتزايدة  ــزهــق هــذه 

ُ
الكوكب، وت

حدث خسائر وأضرارا بمئات 
ُ
األرواح وت

املليارات من الدوالرات.
الــكــوارث املناخية تتسبب في  أن  وتــابــع 
»تشريد عــدد مــن األشــخــاص يفوق عدد 
ــرب بــثــاثــة  ــحــ ــن يــــتــــشــــردون بــســبــب الــ مــ
أضعاف.. نصف البشرية يعيش بالفعل 
في مناطق الخطر. ودعا إلى »االستثمار 
الــقــدرة على الصمود  التكيف ورفـــع  فــي 

بشكل عادل ومتكافئ.
وأوضح أن ذلك »يشمل إتاحة املعلومات 
الـــتـــي تــمــكــنــنــا مـــن الــتــنــبــؤ بــالــعــواصــف 

ومـــوجـــات الــحــر والــفــيــضــانــات وفــتــرات 
الجفاف.

وأردف: »ومـــن هــذا املنطلق، دعـــوت إلى 
ــــه األرض  حـــمـــايـــة كــــل شـــخـــص عـــلـــى وجـ
ظم اإلنذار املبكر خال خمس سنوات، 

ُ
بن

الفئات األكثر  إعــطــاء األولــويــة لدعم  مــع 
التنفيذية ملبادرة  ا. وخطة العمل 

ً
ضعف

»اإلنــذار املبكر للجميع« أعدتها املنظمة 
الــجــوي -إحــدى وكالة  العاملية لــألرصــاد 
األمــم املتحدة وشــركــاؤهــا، وأيــدهــا بيان 

عته 50 دولة.
ّ
مشترك وق

وتــدعــو الــخــطــة، اطــلــعــت األنــاضــول على 
نسخة منها، إلى حشد استثمارات أولية 
جــديــدة بــني عــامــي 2023 و2027 بقيمة 
نــحــو 6  يـــعـــادل  مـــا  مـــلـــيـــارات دوالر،   3.1
باملئة من املبلغ املطلوب لتمويل تدابير 

التكيف املقدرة بـ50 مليار دوالر.
وقـــــال األمـــــني الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الــعــاملــيــة 
تـــاالس خال  لــألرصــاد الجوية بيتيري 
املــبــكــرة تنقذ  االجـــتـــمـــاع إن »اإلنــــــــذارات 

األرواح ولها فوائد اقتصادية هائلة.
ــــدار اإلنـــــذارات  ــــح أنـــه »يــمــكــن إلصـ وأوضـ
ــدوث ظــاهــرة  قــبــل 24 ســاعــة فــقــط مـــن حــ
خطيرة أن يقلل من األضرار الناجمة عن 

تلك الظاهرة بنسبة 30 باملئة.
وأفـــاد تـــاالس بــأنــه »ال يمكن إحـــراز هذا 
العلم الحديث، وشبكات  التقدم إال عبر 
الــرصــد املــنــهــجــيــة املــســتــدامــة، والــتــبــادل 
ــيـــانـــات الـــعـــالـــيـــة  ــبـ ــلـ ــي لـ ــومــ ــيــ ــي الــ ــ ــدولــ ــ الــ
الـــجـــودة، والـــوصـــول إلـــى نــواتــج اإلنــــذار 
املبكر العالية الجودة، وترجمة التنبؤات 
إلــــى آثـــــار، والـــتـــقـــدم بــمــجــال االتـــصـــاالت 

السلكية والاسلكية.
ــات  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ـــل املـ ــمـ ــشــ وحــــــســــــب الـــــخـــــطـــــة، تــ
األســــاســــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق »اإلنــــــــــــذار املــبــكــر 
ــــي تــعــزيــز  ــة ركـــــائـــــز: هـ ــ ــعـ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع« أربـ
»اإلملــــــــــام بـــمـــخـــاطـــر الــــــكــــــوارث« ويــشــمــل 
البيانات بطريقة منهجية وإجراء  جمع 

تقييمات للمخاطر.
وتشمل الركيزة الثانية عمليات »الرصد 
والـــتـــنـــبـــؤ« عــبــر وضــــع خـــدمـــات ملــراقــبــة 
عنى 

ُ
األخـــطـــار واإلنــــــذار املــبــكــر، بــيــنــمــا ت

ــيــــزة الـــثـــالـــثـــة بـــعـــمـــلـــيـــات »الـــتـــأهـــب  ــركــ الــ
ات  واالســتــجــابــة« مــن خـــال بــنــاء الــكــفــاء
ــال  ــة واملــــجــــتــــمــــعــــيــــة فـــــــي مــــجــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

االستجابة.
ــا الـــركـــيـــزة الـــرابـــعـــة فــتــضــم عــمــلــيــات  ــ أمـ
ــم مــــن خـــال  ــتـ »الــتــعــمــيــم واإلبــــــــــاغ«، وتـ

تــعــمــيــم املـــعـــلـــومـــات املــتــعــلــقــة بــاملــخــاطــر 
إليها  يــحــتــاجــون  إلـــى جميع مــن  لتصل 

وتكون مفهومة وقابلة لاستخدام.
وبــحــســب الــخــطــة ســيــنــشــئ غــوتــيــريــش 
ــبــــكــــرة  املــ لـــــــــإنـــــــــذارات  »مــــجــــلــــس إدارة 
الرئيسان  للجميع« يشترك في رئاسته 
العاملية لألرصاد  التنفيذيان للمنظمة 
الجوية ومكتب األمــم املتحدة للحد من 

مخاطر الكوارث.
مــــؤتــــمــــر »كـــــــــوب 27« األحــــــد  ــــق  ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى 18 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الثاني الجاري، ويأتي في وقت يتعرض 
العالم لضغوط كبيرة لتعزيز  قــادة  فيه 
تعهداتهم املناخية وضمان تقديم الدعم 
املالي للدول النامية التي تعتبر من أكبر 

ضحايا التغير املناخي.

• شرم الشيخ : أعلن األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ، عن خطة عمل 

لمبادرة »اإلنذار المبكر للجميع« للتحذير من الظواهر المناخية المتطرفة.

جاء ذلك في اجتماع ُعقد في إطار مؤتمر األمم المتحدة للمناخ »كوب 27« في منتجع 

شرم الشيخ المصري، بحضور قادة دول وحكومات وهيئات دولية ووكــاالت تمويل 

وشركات تكنولوجيا كبرى والقطاع الخاص.

1010 ماليني دوالر إلحياء الشعاب املرجانية فى العقبة ماليني دوالر إلحياء الشعاب املرجانية فى العقبة

ولــكــن سيتم أيــضــا الــتــعــاون املــكــثــف مع 
العربية السعودية،  الشركاء في اململكة 
والــــتــــي مــــن املـــتـــوقـــع أن تــــكــــون مـــصـــدرا 
رئــيــســيــا لــاســتــثــمــار فـــي الـــحـــفـــاظ على 
ــال  ــمــ ــه وإجــــــــــــراء أعــ ــمــ ــيــ ــرمــ املـــــــرجـــــــان، وتــ
االقــتــصــاد األزرق فـــي املــنــطــقــة، بــحــد ما 
ورد في ملخص البرنامج الذي حصلت 

“الغد” على نسخة منه.
ويستهدف البرنامج دعم املجتمعات في 
خليج العقبة لبناء مرونتها في مواجهة 
ــؤدي إلــى  الــصــدمــات الــكــبــرى الــتــي قـــد تــ
تدهور النظم البيئية للشعاب املرجانية، 

ــى الــــقــــطــــاعــــات  ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ ــا ســـيـــتـــم الــ ــمــ كــ
انتقال أنشطتها من  اإلنتاجية لضمان 
ــرار بــاملــرجــان  تــلــك الــتــي تـــؤدي إلــى اإلضــ
الى أن تصبح مستدامة، بحيث تنعكس 

بصورة إيجابية على الحيد املرجاني.
ــتـــمـــويـــل  ــلــــى الـ ومـــــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــ
إعــداد مذكرة تفاهمية ستقدم  الــازم تم 
لــلــصــنــدوق الــعــاملــي لــلــشــعــاب املــرجــانــيــة 
الفئات املستهدفة  )GFCR(، مــع تحديد 
ــامـــج املـــقـــتـــرح وعــــلــــى رأســـهـــم  ــبـــرنـ مــــن الـ
األفراد، واملجتمعات املحلية واملنظمات، 
البحرية  والــــدول، والــنــظــم اإليكولوجية 

والــســاحــلــيــة فــي خــلــيــج الــعــقــبــة، وشــمــال 
البحر األحمر.

وسيعمل برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
مع الصندوق العاملي للشعاب املرجانية 
ــلـــى تــصــمــيــم  ــاون فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم عـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
عملية تفاعلية لتحديد وتقييم فــرص 
فــي منطقة خليج  املــحــتــمــلــة  االســتــثــمــار 

العقبة.
وتــبــلــغ مــســاحــة الــحــيــود املــرجــانــيــة في 
البحر األحــمــر، حوالي 17640 كيلومترا 
مربعا، في حني يمتد خليج العقبة على 
مــســاحــة 27 كــيــلــومــتــرا، وتــحــتــل الحيود 

املـــرجـــانـــيـــة حــــوالــــي 13 كـــيـــلـــومـــتـــرا مــن 
مساحته، وســجــل فيها نحو 150 نوعا 
من املرجان، وما يزيد على 180 نوعا من 

املرجان الرخو.
ويـــتـــوقـــع الـــقـــائـــمـــون عــلــى الـــبـــرنـــامـــج أن 
يــســاهــم فـــي “زيـــــــادة الــتــمــويــل لــلــحــفــاط 
عــلــى الــشــعــاب املــرجــانــيــة، والــعــمــل على 
ــــال اتــــخــــاذ الــتــدابــيــر  حــمــايــتــهــا، مــــن خـ
الـــكـــفـــيـــلـــة بـــالـــحـــد مــــن الــــتــــهــــديــــدات عــلــى 

املرجان”.
ــلـــى “وضــــع  ــا ســيــعــمــل الـــبـــرنـــامـــج عـ ــمـ كـ
الكفيلة بتعزيز مناطق حظر  ات  اإلجــراء

الصيد” وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك، 
وزيــــادة الــتــمــويــل املــوجــه إلـــى املحميات 
الــبــحــريــة، مـــع دعـــم الــشــركــات الــصــغــيــرة 
الداعمة للشعاب املرجانية  واملتوسطة 
مــــــن خــــــــال مـــــســـــرع أعــــــمــــــال االقــــتــــصــــاد 
األزرق، مثل املشاريع املجتمعية ملصايد 
البيئية؛  األســمــاك املستدامة والسياحة 
وخفض تدفقات الباستيك والــرواســب 

والتلوث على الشعاب املرجانية”.
وتم “تصميم برنامج الشعاب املرجانية 
الــحــفــاظ على  العقبة لضمان  فــي خليج 
الــحــيــد املــرجــانــي ورفـــع مــقــاومــتــه بشكل 
استثنائي الرتــفــاع درجـــات حـــرارة مياه 
التبيض الشديد، أو  التي تسبب  البحر، 
حدوث وفيات للمرجان في أماكن أخرى 

من العالم”.
البرنامج  في ملخص  ورد  ما  وبحسب 
ــر مــــن مـــلـــيـــار شـــخـــص فــي  ــثـ “يـــعـــيـــش أكـ
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم عـــلـــى الـــشـــعـــاب 
املـــرجـــانـــيـــة لـــكـــســـب عــيــشــهــم وقـــوتـــهـــم، 
ــا، وخـــدمـــات مــهــمــة  ــزايـ لــكــونــهــا تــوفــر مـ
ــاد بــنــيــة  ــ ــجـ ــ ــلـــنـــظـــام الــــبــــيــــئــــي، مــــثــــل إيـ لـ
من  الــســواحــل  لحماية  تحتية طبيعية 

والفيضانات”. العواصف 
ــنـــظـــم  ــات الـ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــدان “خـ ــ ــقــ ــ ــؤدي فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الــبــيــئــيــة الــحــيــويــة تــلــك لـــحـــدوث كــارثــة 
عــلــى املــجــتــمــعــات الــســاحــلــيــة وقــدراتــهــا 
عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف، فــــي وقــــت مــــا تـــــزال فــيــه 
الــــشــــعــــاب املــــرجــــانــــيــــة مـــعـــرضـــة لــخــطــر 
تــغــيــر املــــنــــاخ، والــــتــــهــــديــــدات الــبــشــريــة 

األخرى”. املحلية 
ــج األمـــــم  ــامــ ــرنــ ــبــ ــر لــ ــريــ ــقــ وكـــــــــان حـــــــذر تــ
الشعاب  مــن   % 39“ ان  للبيئة  املــتــحــدة 
تتعّرض  أن  يمكن  األردن  في  املرجانية 
إلى األبيض  للتبيض، أي تحّول لونها 
ــرن، مــــا لــــم يـــحـــدث  ــ ــقـ ــ ــة الـ ــايـ ــهـ ــلـــول نـ بـــحـ
انــخــفــاض جـــذري فــي انــبــعــاثــات غــازات 

الحراري”. االحتباس 
وتحدث ظاهرة تبيض املرجان “عندما 
ــاء، حيث يطرد  املـ ــرارة  ترتفع درجـــات حـ
املـــرجـــان الــطــحــالــب املــجــهــريــة الــنــابــضــة 

بالحياة التي تعيش في أنسجته”.

• عمان : أطلقت الحكومة وبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي في األردن 

ــــال قــمــة  ــ ومــــفــــوضــــيــــة الــــعــــقــــبــــة، خـ

 لحماية 
ً
المناخ “كوب -27، برنامجا

وإعـــادة إحياء الشعاب المرجانية 

فــي خليج العقبة، باالعتماد على 

لــزيــادة  تقنيات وأســالــيــب جــديــدة 

مرونتها فــي التكيف مــع تأثيرات 

التغير المناخي، وبتكلفة إجمالية 

تقدر بعشرة مايين دوالر.

ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج ثـــاث مــراحــل 

تنفيذية، وينفد في األردن ومصر، 

وعـــلـــى مــــدى ســبــع ســــنــــوات، حيث 

ــام  ــعـ ــرات خــــــال الـ ــيـ ــتـــحـــضـ ــدأ الـ ــبــ تــ

المقبل وتمتد لمدة عامين، تليها 

مرحلة اإلدماج لمدة ثاث سنوات، 

ــو، والـــتـــي  ــمــ ــنــ ومــــــن ثـــــم مـــرحـــلـــة الــ

ستتطلب عامين لتحقيقها.

الكوارث املناخية تتسبب فى تشريد عدد من األشخاص يفوق عدد من يتشردون بسبب احلرب بثالثة أضعاف

مبادرة تهدف إلى التحذير من الظواهر املناخية املتطرفة وتشمل استثمارات أولية ملدة 5 سنوات بقيمة 3.1 مليارات دوالر
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طبيعة

والية الذهب والفضة والنحاس السادسة من حيث املساحة
الربيعة  بدر محمد   : بعدسة 

الطبيعة  أريزونا موطن  تعتبر والية 
اختصتها  التى  األمريكية  بالواليات 
بمميزات صارخة  الطبيعة  وحبتها 
الـــجـــمـــال مــــن جـــبـــال عـــالـــيـــة وغـــابـــات 
ــة وحـــتـــى  ــقـ ــدفـ ــتـ ــة، وشـــــــــاالت مـ ــفـ ــيـ ــثـ كـ
 عـــلـــى حـــيـــوانـــاتـــهـــا 

ً
ــا الــــبــــراكــــني فــــضــ

الــــبــــريــــة الــــــنــــــادرة، لـــتـــصـــبـــح مـــقـــصـــًدا 
ــاح املــــــولــــــعــــــني بـــــالـــــســـــفـــــارى،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ لـ
واســـتـــكـــشـــاف الــــصــــحــــراء فـــقـــد كــانــت 
املـــوطـــن الـــقـــديـــم لــلــقــبــائــل األمــريــكــيــة 
ــة  ــ ـــر واليـ ــبـ األصــــــــل، وهــــــى ســـــــادس أكــ
أمــريــكــيــة مــن حــيــث املــســاحــة، وتمتاز 
بــــتــــنــــوعــــهــــا الــــطــــبــــيــــعــــى مــــــن حــــدائــــق 
وطــــنــــيــــة ومـــــــــدن نــــابــــضــــة بـــالـــحـــيـــاة 
لــتــتــربــع عــلــى عـــرش الـــواليـــات األكــثــر 

للسياحة.  جذًبا 
وبـــجـــانـــب تــضــاريــســهــا الــصــحــراويــة 
بموارد طبيعية عديدة  تتمتع  فإنها 
ــا الـــــنـــــحـــــاس والــــفــــضــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى رأسـ ــلـ ــ عـ

ــــب، كـــذلـــك الـــخـــشـــب الــطــبــيــعــي  ــــذهـ والـ
ــلــــذان يـــتـــم إنــتــاجــهــمــا مــن  والـــــــورق الــ

العالية. الصنوبر  أشجار 
تـــقـــع أريــــزونــــا فـــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
مـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة ويـــحـــدهـــا مــن 
الــشــمــال مــديــنــة يـــوتـــا، ومــــن الــشــمــال 
الشرق  من  وأما  نيفادا  الغربي والية 
ــن الـــجـــنـــوب واليـــة  نــيــومــكــســيــكــو، ومــ
املــكــســيــكــيــة، وتــعــتــبــر مدينة  ســونــورا 
ــكـــس عــــاصــــمــــتــــهــــا وهـــــــي أكـــبـــر  ــيـ ــنـ ــيـ فـ
مــدنــهــا، ويــصــل عـــدد ســكــانــهــا ألكــثــر 
مـــن 7 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. أمــــا عـــن مــنــاخ 
الــــواليــــة فـــرغـــم كـــونـــهـــا مــنــطــقــة شــبــه 
متنوع  مناخها  أن  إال  قاحلة وجــافــة 
ــار  بــشــكــل كـــبـــيـــر، حـــيـــث تــهــبــط األمـــطـ
ــــا بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم وتــنــخــفــض  ســــنــــوًي
درجـــــــــــة الـــــــــحـــــــــرارة بــــفــــصــــل الــــشــــتــــاء 
قمم  الخفيف على  الصقيع  ويتساقط 
الصيف  وفــي فصل  حــوافــهــا،  الجبال 
تــرتــفــع بطريقة  الــحــرارة  فــإن درجـــات 

كبيرة

أريزونا موطن الطبيعة الصارخة والصحارى الشاسعةأريزونا موطن الطبيعة الصارخة والصحارى الشاسعة
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فــي سبتمبر املــاضــي، ســافــرت مــن بلدي 
ــا فـــي كــيــنــيــا الــتــي  ــانـ ــدا إلــــى تـــوركـ ــنــ أوغــ
تــعــانــي حــالــيــا مــن جــفــاف غــيــر مسبوق 
التقيت  التاريخ. وذات صباح  على مدار 
أطــبــاؤه  فــي مستشفى يستقبل  بصبي 
ــــاالت ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة الـــحـــاد  ــــحـ أســــــوأ الـ
ــانــــت أســــرتــــه قــــد عـــجـــزت  املـــســـتـــفـــحـــل. كــ
عــن تــوفــيــر الــعــاج الــــازم لــه فــي الــوقــت 
املــنــاســب. وبــحــلــول غــــروب الــشــمــس في 

مساء ذلك اليوم، كان الصبي قد مات.
كــــــان ذلــــــك الــــصــــبــــي واحـــــــــدا مـــــن ســبــعــة 
ــيــــون شــــخــــص يــــواجــــهــــون  ــلــ وثـــــاثـــــني مــ
القرن األفريقي. فبعد توالي  الجوع في 
أربـــعـــة مـــواســـم بـــا مــطــر، تـــواجـــه كينيا 
ــادا فـــي انــتــشــار املــجــاعــة على  ــ خـــطـــرا حـ
ــاة مــهــيــأة  ــانــ ــعــ نــــطــــاق واســــــــع. وهـــــــذه املــ
الـــخـــبـــراء  يـــتـــوقـــع  إذ  ا،  تـــــــزداد ســـــــوء ألن 
أن املــنــاطــق الـــتـــي ضــربــهــا الــجــفــاف في 
ــــال ســـوف  ــــومـ ــــصـ إثـــيـــوبـــيـــا وكـــيـــنـــيـــا والـ

أقــل  الــعــام كــمــيــات مــطــر  تتلقى فــي بقية 
كثيرا من املستويات الطبيعية.

أفــريــقــيــا بأكملها مــســؤولــة عن  ــارة  قـ إن 
ــل مــــن %4 مــــن االنـــبـــعـــاثـــات الــعــاملــيــة  ــ أقـ
عــلــى مــــدار الــتــاريــخ، ومـــع ذلـــك فـــإن أهــل 
أفــريــقــيــا يــتــحــمــلــون مــغــبــة أزمــــة املـــنـــاخ. 
ــرارا جــســيــمــة تحيق  ــ ونــحــن نــعــانــي أضــ
ــا، وأهــــم  ــنــ ــاداتــ ــتــــصــ بــمــجــتــمــعــاتــنــا، واقــ
مــــــن ذلــــــــك كــــلــــه أنـــــهـــــا تــــحــــيــــق بــــالــــنــــاس 
ــذا الــظــلــم نــفــســه يــشــل أيــضــا  عــنــدنــا. وهــ
الــعــالــم،  الــدخــول فــي  املــنــاطــق منخفضة 
ــذا الـــعـــام،  ــ فـــفـــي بـــاكـــســـتـــان فــــي مــطــلــع هـ
غــمــر فــيــضــان عــنــيــف ثــلــث الــبــلــد كــامــا، 
ألــــف  مــــــن  أكـــــثـــــر  مــــقــــتــــل  إلــــــــى  مــــمــــا أدى 
ر الـــبـــنـــك  ــــخـــــص. ويــــــقــــــدِّ وســـبـــعـــمـــائـــة شـ
الدولي إجمالي الضرر االقتصادي الذي 
أحاق بباكستان بأكثر من ثاثني مليار 
دوالر، فضا عن ستة عشر مليار دوالر 

هي تقدير تكلفة إعادة اإلعمار.

ولم تسهم باكستان إال بثاثة في املائة 
أنها، شأن  العاملية، غير  من االنبعاثات 
أن تدفع  كينيا والصومال، مرغمة على 
الــحــراري  حرفيا ثمن غـــازات االحــتــبــاس 
الــتــي أطــلــقــتــهــا بـــاد أخــــرى. األدهــــى من 
ذلــــك أن هــــذه الـــبـــاد تــفــتــقــر إلــــى املــــوارد 
الــــازمــــة لـــدفـــع ثـــمـــن األضــــــــرار الـــواقـــعـــة 

عليها. 
حــيــنــمــا شــهــدت أملــانــيــا فــيــضــانــا رهــيــبــا 
في 2021، تمكنت فورا من حشد ثاثني 
البلدات  بــنــاء  ــادة  مليار دوالر ثمنا إلعـ
ــتــــي أضـــــــار بــهــا  ــة الــ ــيــ ــاســ ــيـــة األســ ــنـ ــبـ والـ
الفيضان. في املقابل، كان على باكستان 
ــــوارئ األمـــم  أن تــعــتــمــد عــلــى مــنــاشــدة طـ
التمويل.  مــن  املــتــحــدة فلم تلق إال 34% 
واضــطــرت موزمبيق إلــى االقــتــراض من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــمــســاعــدة في 
دفع تكلفة التعافي إثر إعصار إيداي في 
عام 2019 مما زاد البلد تعرضا لضغط 

الدين. إن تراث النهب االستعماري الذي 
استفادت منه الباد الثرية قد ترك بادا 
مــن قبيل باكستان وكينيا وموزمبيق 
بـــا مــــوارد كــافــيــة تــمــكــنــهــا مـــن الــتــعــامــل 
فـــي مــواجــهــة الــتــغــيــر املــنــاخــي الــعــنــيــف. 
الــازم للتعافي من األحــداث  املــال  ودون 
املناخية العنيفة، ما من أمل يذكر للباد 
الــشــبــيــهــة بـــبـــلـــدي فــــي الـــبـــقـــاء والـــنـــجـــاة 

خال العقود القليلة القادمة.
)كــوب  للمناخ  املتحدة  األمــم  فــي مؤتمر 
27( املـــقـــام هــــذا األســــبــــوع، تـــأتـــي الــبــاد 
األشــــد تــعــرضــا آلثــــار أزمــــة املـــنـــاخ بحل 
تــضــعــه عـــلـــى الــــطــــاولــــة. إذ نــطــلــب مــمــن 
تــســبــبــوا إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي هـــذه األزمـــة 
أن يــســاعــدوا فــي دفــع ثمن الــضــرر الــذي 
ــه. وهـــــذا مـــا يــســمــى  تــســبــبــوا فـــي وقــــوعــ
ــم املــتــحــدة »تــمــويــل الــخــســارة  بــلــغــة األمــ
مــا يهيمن بالفعل على  والــضــرر«. وهــو 
املــحــادثــات ويبقي املــفــاوضــني فــي جــدال 

حتى وقت متأخر من الليل.
كـــانـــت فـــانـــواتـــو ـ وهــــي بــلــد فـــي املــحــيــط 
ــــد الــــبــــاد تــعــرضــا  ــادئ يـــعـــد مــــن أشـ ــهــ الــ
ألزمـــــة املـــنـــاخ فـــي الـــعـــالـــم ـ هـــي أول مــن 
اقــتــرح الــدعــم املــالــي فــي عـــام 1991. لكن 
املــوضــوع ظــل مقيدا بمفاوضات تقنية 
في األمم املتحدة لسنني. وقد سمح ذلك 
لــلــبــاد الــثــريــة أن تــؤخــر أي تــقــدم نحو 
مــنــح املـــال ملــن يــحــتــاجــون إلــيــه للتعافي 
وإعــــادة الــبــنــاء. واآلن نـــرى أن مــوضــوع 
ــرا ال مفر  الــخــســارة والـــضـــرر يــصــبــح أمــ
ــاء الــعــالــم  ــ مـــنـــه. فـــالـــنـــاس فـــي شــتــى أرجــ
شارعون في فهم السبب الذي يجعل من 

هذا ضرورة.
قــد يــقــول الــبــعــض إن مــثــل هــذا التمويل 
لــم يــزل مستبعدا فــي ظــل أزمــتــي الطاقة 
أنكم تتحدثون  لو  املعيشة. لكن  وتكلفة 
عمن يــام هنا، ال يبرز غير جــاٍن واحــد، 
ــوقــــود  ــلـــى الــ ــمـــة عـ ــــو الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــائـ هـ
الحفري. وقد انتهى تقرير جديد صادر 
عن منظمة تعاون الخسارة والضرر إلى 
أنه في النصف األول فقط من عام 2022، 
حــقــقــت ســـت فـــقـــط مـــن شـــركـــات الـــوقـــود 
الــكــافــي لتغطية إجــمــالــي  املـــال  الــحــفــري 
ــر الـــطـــقـــس والــــظــــواهــــر  ــ ــــواهـ تـــكـــالـــيـــف ظـ
النامية في  الباد  العنيفة في  املناخية 
العالم، وبقي لها بعد ذلك  أنحاء  شتى 
قــرابــة ســبــعــني مــلــيــار دوالر مــن األربـــاح 

الصافية.
 بل إن األمني العام لألمم املتحدة نفسه 
دعا إلى وابل من الضرائب على عمالقة 
ــود الـــحـــفـــري لـــتـــمـــويـــل مـــدفـــوعـــات  ــ ــوقـ ــ الـ

الخسارة واألضرار.
يــــذهــــب آخــــــــرون إلـــــى أنــــنــــا ال نــســتــطــيــع 
األمــوال  السيطرة على طريقة استعمال 
فــعــلــيــا، وأن الــحــكــومــات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 
إليها  إلــى من يحتاجون  قد ال توجهها 
عــلــى مشاريعها  ذلــك  بــدال مــن  وتنفقها 
الـــخـــاصـــة. ولــكــنــنــا نـــعـــرف مـــا يــمــكــن أن 
ــدر األســـــبـــــوع املـــاضـــي  ــ ــقـــد صــ ــح. فـ ــنـــجـ يـ
تـــقـــريـــر عــــن مــعــهــد ســتــوكــهــولــم لــلــبــيــئــة 
انــتــهــى إلـــى أن أنــجــع وســـائـــل الــوصــول 
بــهــذه األمــــوال إلــى مــن يــحــتــاجــون إليها 
ــال مــبــاشــرة.  هـــي بــبــســاطــة إعــطــاؤهــم املــ
ومــثــل هـــذه الــتــحــويــات املــبــاشــرة يمكن 
أن تتم على شكل منح صغيرة ويسيرة 

للمجمعات األلح احتياجا.
هو  يعوزنا  يزل  لم  الذي  الوحيد  األمر 
لــكــن  بـــذلـــك.  لــلــقــيــام  الــســيــاســيــة  اإلرادة 
مـــع تـــراكـــم الـــكـــوارث املــنــاخــيــة، يــصــبــح 
ــرر  تـــجـــاهـــل تـــمـــويـــل الــــخــــســــارة والــــضــ
أصــعــب فــأصــعــب. ولــقــد وصـــف مــؤتــمــر 
»املــؤتــمــر  بـــ  )27 الــحــالــي )كــــوب  املـــنـــاخ 
ــقـــي«، ولـــيـــس بـــوســـع املــؤتــمــر أن  األفـــريـ
ــادة  ــو أن قـ لـ ــم إال  ــ ــذا االسـ إلــــى هــ يـــرقـــى 
الــعــالــم مــســتــعــدون لــلــتــعــامــل فــعــلــيــا مع 
احــتــيــاجــات الــنــاس الــذيــن يــعــانــون من 
فيها.  مــن تسببوا  هــم  يــكــونــوا  لــم  أزمــة 
فــي شرم  املجتمعني  لــلــقــادة  أقــول  لــذلــك 
الــشــيــخ هـــذا األســـبـــوع: لــيــس بــوســعــكــم 
أن تــتــكــيــفــوا مــع الــجــوع، كــفــاكــم إهـــدارا 
لــلــوقــت، ابــــدؤوا فــي تــوفــيــر الــتــمــويــات 

إليها. احتياجا  األشد  هم  ملن 

*فــانــيــســا نــاكــاتــي نــاشــطــة مــنــاخــيــة وســفــيــرة 
الحسنة  للنوايا  يونيسيف 

أزمة املناخ بني عجز أفريقيا ومسؤولية األثرياءأزمة املناخ بني عجز أفريقيا ومسؤولية األثرياء
بقلم : فانيسا ناكاتي*
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ــعــد روســيــا مـــصـــدًرا رئــيــســًيــا 
ُ
وبــيــنــمــا ت

الصني على  تهيمن  األحفوري،  للوقود 
املعادن  العديد من هذه  إنتاج وتجهيز 
الحيوية. فهي تقوم بتطهير حوالي 60-
والكوبالت  والنيكل  الليثيوم  من   70٪
ــــي تــنــفــيــذ  ــــي الــــعــــالــــم. كـــمـــا نـــجـــحـــت فـ فـ
اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي أغـــنـــى ودائــــع 
ــــوارد، مــن الــكــوبــالــت  الــعــالــم مــن هـــذه املـ
فــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة 
يعني  مما  إندونيسيا،  في  النيكل  إلى 
أنــهــا تــســيــطــر عــلــى حــصــة مــتــزايــدة من 
املناجم التي تولد هذه املوارد. واليوم، 
تــســارع الــحــكــومــات الــغــربــيــة إلــى وضــع 
اســتــراتــيــجــيــات لــتــعــزيــز عــمــلــيــة انــتــقــال 
الطاقة دون االعتماد بشكل مفرط على 
ــادن الــحــيــويــة.  ــعــ الـــصـــني فــــي إنــــتــــاج املــ
قانون  املتحدة، يتضمن  الواليات  ففي 
الــــحــــد مــــن الـــتـــضـــخـــم الــــــذي تــــم إقــــــراره 
لشركات تصنيع  كبيرة  مؤخًرا حوافز 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة لــلــحــصــول على 
ــادن الـــحـــرجـــة مـــن شـــركـــاء مـــوثـــوق  ــعــ املــ
بــهــم. وقـــد كــشــفــت املــمــلــكــة املــتــحــدة عــن 
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــــعـــــادن الـــحـــيـــويـــة«، 
قدراتها  لتوسيع  والتي تشمل جهوًدا 
ــة فــــــي هــــــــذا الـــــقـــــطـــــاع. يـــمـــضـــي  ــيــ ــلــ املــــحــ
ــا قـــدًمـــا  ــيـ ــرالـ ــتـ ــاد األوروبــــــــي وأسـ ــحــ االتــ
ــــادرات مـــمـــاثـــلـــة. تــعــتــبــر  ــبـ ــ فــــي تــنــفــيــذ مـ
هــــذه الـــحـــكـــومـــات زيـــــادة إعـــــادة تــدويــر 
ـــدرك 

ُ
ا مـــن الـــحـــل. لــكــنــهــا ت املـــعـــادن جــــزًء

أن يساهم  يمكن  ال  الحل  هــذا  أن  ا 
ً

أيض
إال بــشــكــل مــحــدود فــي الــوقــت الــحــالــي. 
التركيز  استراتيجياتها  لذلك، تتضمن 
املناجم  من  ملزيد  السريع  التطوير  على 
ومــــرافــــق مـــعـــالـــجـــة املــــعــــادن الـــحـــيـــويـــة، 
ــلـــي أو فــي  ــلـــى املــــســــتــــوى املـــحـ ــواء عـ ــ ــ سـ

»الصديقة«. البلدان 
ومع ذلك، ال تعترف هذه االستراتيجيات 
تــمــاًمــا بـــوجـــود حـــاجـــز رئــيــســي، والــــذي 
تخوفة 

ُ
امل يتمثل في السياسات املحلية 

ــأن فـــتـــح مـــنـــاجـــم ومــــرافــــق صــنــاعــيــة  بـــشـ
جــــديــــدة. وفـــــي الـــبـــلـــدان الـــغـــنـــيـــة، يــعــنــي 
النشاط »ليس في عقر داري«، واملعارضة 
ــن قـــبـــل جـــمـــاعـــات الـــســـكـــان األصــلــيــني  مــ
ومـــجـــمـــوعـــات حـــمـــاة الــبــيــئــة، وعــمــلــيــات 
الــتــخــطــيــط املــعــقــدة أن مــجــرد الــحــصــول 
عــلــى إذن لــتــطــويــر مــنــاجــم جـــديـــدة على 
ـــع قــــد يــســتــغــرق عــــقــــوًدا مــن  ــ ــاق واسـ ــطـ نـ
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه عــلــى  ــان، إذا تــــم  ــ ــزمــ ــ الــ

اإلطاق.
وفي البلدان ذات الدخل املنخفض، غالًبا 
ــه عــمــلــيــة الـــتـــعـــديـــن مــعــارضــة  ــا تــــواجــ مــ
مــحــلــيــة قــــويــــة، والــــتــــي تـــتـــفـــاقـــم بــســبــب 
النطاق حــول شركات  الواسعة  الشكوك 
الــتــعــديــن الــكــبــرى املــمــلــوكــة لــلــغــرب. في 
الغنية والفقيرة على حد سواء،  البلدان 
تـــم مـــؤخـــًرا حــظــر أو تــأخــيــر الــعــديــد من 
ــم الـــجـــديـــدة املـــقـــتـــرحـــة لــلــمــعــادن  ــنـــاجـ املـ
الحيوية - على سبيل املثال، في الواليات 
املــتــحــدة وبـــيـــرو والــبــرتــغــال وصــربــيــا - 

نتيجة ملثل هــذه املــقــاومــة. مــن املــؤكــد أن 
الديمقراطية  النشاط يعكس نشاط  هذا 
الغرب.  البلدان املتحالفة مع  املحلية في 
لــكــن يــبــقــى الــخــطــر قــائــمــا والــــذي يتمثل 
في أنه إذا لم يتمكن الغرب من الوصول 
الــتــي تتطلبها عملية  الــخــام  املــــواد  إلـــى 
انتقال الطاقة من الدول الصديقة بسعر 

معقول، فسوف ينتهي األمر، مرة أخرى، 
تحت رحمة نظام معاد. واليوم، تنتشر 
املخاوف في األوســاط السياسية من أن 
الــصــني مــن »تــســلــيــح« هيمنتها  تتمكن 
عــلــى هــــذه املــــعــــادن، كــمــا فــعــلــت روســيــا 
تــتــم معالجة  لــم  مــا  الطبيعي.  الــغــاز  مــع 
فــقــد تضطر الحكومات  قــريــًبــا،  املشكلة 

الــغــربــيــة فـــي نــهــايــة املـــطـــاف إلــــى اتــخــاذ 
ــة تـــتـــعـــارض مـــع املـــخـــاوف  ــارئـ تـــدابـــيـــر طـ
املحلية - على سبيل املثال، فتح املناجم 
واملــرافــق املحلية كمسألة تتعلق باألمن 
ا أن تجد هذه 

ً
القومي. ومن املحتمل أيض

البلدان  تــحــاول دفــع  الــحــكــومــات نفسها 
ــــاج، مــمــا  ــتـ ــ ــقـــوة لــتــوســيــع اإلنـ الـــنـــامـــيـــة بـ

يعني تجاهل املخاوف املحلية.
الــنــمــط املــحــزن للجغرافيا  كـــان هـــذا هــو 
أو  قــرن  السياسية للطاقة واملــــوارد منذ 
أكـــثـــر. ســيــتــطــلــب تــجــنــب هــــذه الــنــتــيــجــة 
إحــــــراز تـــقـــدم ســـريـــع نــحــو عــقــد »صــفــقــة 
كــــبــــرى« جــــديــــدة بــــني مــشــغــلــي املـــنـــاجـــم 
ا 

ً
وأصــحــاب املصلحة املحليني. وتحقيق

لهذه الغاية، يجب إطاق برنامج طموح 
يـــركـــز عــلــى إعـــــادة ضــبــط الـــعـــاقـــات بني 
ــه الـــســـرعـــة، بــحــيــث  ــ الـــجـــانـــبـــني عـــلـــى وجـ
يــشــمــل جــمــيــع الــــــدول الــغــنــيــة بــاملــعــادن 
واملــتــحــالــفــة مــع الــغــرب. تــحــتــاج شــركــات 
التعدين املدعومة من الحكومات الغربية 
إلى ضمان نجاح العمليات الجديدة في 
تــحــقــيــق فــوائــد اقــتــصــاديــة مــحــلــيــة أكــبــر 
وأن تكون أكثر تجاوًبا مع االحتياجات 

املحلية. 
كــمــا أنــهــا بــحــاجــة إلـــى تــطــبــيــق ضــوابــط 
أكثر مصداقية وواضحة بشأن املخاطر 
البيئية والصحية التي يمكن أن تخلقها 
املناجم. وفي البلدان النامية، يتعني على 
شركات التعدين إثبات أنها تعمل بشكل 
أفضل بكثير من الشركات الصينية على 

هذه الجبهات.
ــم الــــغــــربــــيــــون  ــ ــــاجـ ــنـ ــ ــال املـ ــ ــمـ ــ ــارك عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـ
البيئية  املبادرات  العديد من  بالفعل في 
ــيـــدة،  ــمـــارســـات الـــجـ ــمـ ــلـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
ولـــــكـــــن هــــــــذه املـــــــــبـــــــــادرات تــــحــــتــــاج إلــــى 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــشـــدد بــاعــتــبــارهــا أولـــويـــة 
إستراتيجية. وفــي مقابل هــذه الجهود، 
التنظيمية املحلية  الهيئات  يتعني على 
ــلــــيــــات إصــــــــدار  ــع عــــمــ ــ ــريـ ــ ــــسـ ــيـــط وتـ ــسـ ــبـ تـ
ــيـــص، ويـــجـــب عـــلـــى املــجــتــمــعــات  ــتـــراخـ الـ
املــحــلــيــة والــنــشــطــاء قـــبـــول الــحــاجــة إلــى 
دعـــم املــشــاريــع جــيــدة الــتــصــمــيــم. ال شك 
الناشطني املؤيدين لعملية االنتقال  أن 
أهــمــيــة تجنب تهديد  ُيـــدركـــون  األخــضــر 
الطاقة؛  كبير لعملية االنتقال في مجال 
لكن العادات القديمة ال تختفي بسهولة، 
التي تسعى  الكبرى  ومقاومة الشركات 
إلــى تنفيذ مــشــاريــع كــبــرى مــثــل املناجم 
ــعــــض. يـــمـــكـــن  ــبــ ــلــ ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ ــة بــ ــ ــ ــخـ ــ ــ راسـ
لــلــحــكــومــات املــســاعــدة فــي هـــذه املــرحــلــة، 
وذلك من خال التدخل من أجل لتوسط 
في النزاعات بني الشركات واملجتمعات. 
قــد ُيــجــادل البعض بــأن هــذا حــل ُمتهور 
ــد. لــكــن  ــعــ ــم تـــظـــهـــر بــ ــ وصـــــــــارم ملـــشـــكـــلـــة لـ
املـــخـــاطـــر الـــتـــي يــشــكــلــهــا االعـــتـــمـــاد على 
ــي تـــوفـــيـــر إمــــــــــــدادات املــــعــــادن  ــ الــــصــــني فـ
الحيوية أصبحت اآلن واضــحــة للغاية. 
يوفر الكشف عن عمليات التعدين بشكل 
أســرع فــي مكان أقــرب إلــى الــوطــن أفضل 
طريقة للمضي قدًما - وسيتطلب بعض 

األساليب الجذرية الجديدة.

• دانـــيـــال لــيــتــفــن كــبــيــر مــســتــشــاري الــلــجــنــة 
فــي  ــر  زائــ أول  ، وزمـــيـــل   ERM لــــ الــتــنــفــيــذيــة 
مــعــهــد غــرانــثــام لــأبــحــاث الــتــابــع لــكــلــيــة لــنــدن 

لالقتصاد.

أزمة املوارد الطبيعية ستضرب العالم قريباأزمة املوارد الطبيعية ستضرب العالم قريبا
لــقــد أثـــار اعــتــمــاد الــغــرب عــلــى الــصــني في 

املــاضــي فــيــمــا يــســمــى بــاملــعــادن الحيوية 

مــخــاوف عـــدد قليل مــن الــخــبــراء وُصــنــاع 

الــســيــاســة. والــــيــــوم، أصــبــح هــــذا الــشــعــور 

ســــائــــًدا، حــيــث يــتــصــدر عــنــاويــن األخــبــار 

وأصبح موضوًعا لسلسلة وثائقية على 

هــيــئــة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة. لــكــن ال يـــزال 

الــســؤال األكثر  يتعني علينا اإلجــابــة على 

أهمية: ماذا يجب أن نفعل حيال ذلك؟

ــر الــتــي  ــاطـ ــخـ ــار املـ ــكــ ال أحـــــد يــســتــطــيــع إنــ

تـــنـــتـــظـــرنـــا. وكــــمــــا أدركــــــــت أوروبـــــــــا خـــال 

األشهر العديدة املاضية، ليس من الحكمة 

ــة لــتــوفــيــر  ــاديــ ــعــ ــ ــلـــى دولـــــــة ُم ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ

ــة الــطــاقــة  الــســلــع األســـاســـيـــة. لــكــن حـــل أزمــ

الــحــالــيــة - لتسريع االنــتــقــال إلـــى مــصــادر 

الــطــاقــة املــتــجــددة - ُيــهــدد بــتــكــرار الــوضــع 

الحالي فــي هيئة مختلفة، ألنــه يــزيــد من 

ــادن مــثــل الــكــوبــالــت  ــعــ اعـــتـــمـــادنـــا عــلــى املــ

والنيكل والجرافيت والليثيوم والنحاس. 

من البطاريات الكهربائية إلى توربينات 

الـــــريـــــاح وشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء املـــوســـعـــة، 

ــــادن ضـــــــرورة أســاســيــة  ــعـ ــ ـــشـــكـــل هـــــذه املـ
ُ
ت

لــعــمــلــيــة االنـــتـــقـــال إلــــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة. 

ا لتقديرات البنك الدولي، قد يحتاج 
ً
ووفق

إلــى زيـــادة بنحو ٪500 بحلول  إنتاجها 

عام 2050 لدعم أهداف املناخ العاملية. 

بقلم : دانيال ليتفني*
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رئيس التحرير : النـاشط البيئـياألخـــيــرة

خالد محمد الهاجري

مصير جديد ينتظر حوت روسيا اجلاسوس
أوســلــو : بعد أن أثـــار ضجة حــول الــعــالــم عام 
2019 بسبب االشتباه بتورطه فــي التجسس 
لصالح روســيــا، ينتظر »الــحــوت الجاسوس« 
أخـــبـــارا ســعــيــدة هــــذه األيــــــام. ووفـــــق صحيفة 
ــإن الـــحـــوت املــلــقــب  الـــغـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة، فــ
باسم »فالديمير«، وهو حوت أبيض عثر عليه 
في أبريل 2019 قبالة السواحل النرويجية، قد 
لــه »التفاعل«  يبقى فــي محمية طبيعة تتيح 

مــع غــيــره مــن الحيتان بعد أن أصــبــح مزعجا 
للصيادين. وكان قد تم العثور على »فالديمير« 
بالقرب من جزيرة إنغواي للصيد بالنرويج، 
القطب الشمالي تبعد نحو  فــي  وهــي جــزيــرة 
450 كــيــلــومــتــرا مـــن مــديــنــة مــورمــانــســك، الــتــي 
يــتــمــركــز فــيــهــا األســـطـــول الــشــمــالــي الـــروســـي. 
ــان يــتــفــاعــل مع  ــه كـ ولــفــت الـــحـــوت االنــتــبــاه ألنـ
قوارب الصيد النرويجية والسياح، لكنه أيضا 

أثار الشكوك حيث كان يرتدي سرجا مكتوبا 
عــلــيــه »مــــعــــدات ســــان بـــطـــرســـبـــرغ«، وتــحــدثــت 
وسائل اإلعــام عن أنشطة تجسس يقوم بها 
»الحوت الجاسوس”. وقال دعاة الحفاظ على 
إنــه يتعرض للتهديد من قبل مزارعي  البيئة 
ــه بــــالــــقــــرب مــن  ــتــ ــه يـــقـــضـــي وقــ الــــســــلــــمــــون، ألنــــ
التي يجذبها طعام  شباكهم، ويأكل األسماك 

السلمون.

باريس : دعا مارسيل ديسايي نجم منتخب فرنسا السابق الجماهير إلى املساهمة 
 FIFA بشكل إيجابي في التزامات االستدامة خــال حضورهم نهائيات كــأس العالم
قطر 2022، التي ستنطلق 20 نوفمبر الجاري. وتشكل إعادة التدوير عنصرًا أساسيا 
إلــى تحقيقها خــال كــأس العالم  في إستراتيجية /FIFA/ لاستدامة، والتي تسعى 
FIFA قطر 2022 إلــى جــانــب أنشطة مــا بعد انــتــهــاء الــبــطــولــة. وفــي هــذا الــصــدد، قال 
ـــح للناس 

ّ
أتــحــّرك ألوض لــي أن  الـ/فيفا/: »مــن املهم  ديسايي، فــي تصريح نقله موقع 

إلــى حد ما لنجعل  إلــى الحاجة التخاذ الخيارات وأن نكون واعــني  وألفت انتباههم 
العالم مكانا أفضل«. من جهته، قال فريدريكو أدييتشي رئيس قسم االستدامة والبيئة 
باالتحاد الدولي لكرة القدم: »تعتبر إستراتيجية االستدامة الخاصة بكأس العالم 
FIFA قطر 2022 مهمة لكل ما نقوم به، ويعد تقليل النفايات وزيــادة إعــادة التدوير 
من العناصر األساسية ألي بطولة مستدامة.. ويبرز من بني أهداف هذه االستراتيجية 
تقليل النفايات التي يتم إرسالها إلى مكبات النفايات من مواقع استضافة البطولة 

وتعزيز إدارة النفايات وحلول إعادة التدوير في قطر«.
وأضاف أنه »ألمر رائع أن ينضم مارسيل لهذه الحملة وأن يسهم رفع مستوى الوعي 
الــذي يمكن أن يقوم به الجميع في إعــادة التدوير. يمكننا معا إحــداث تأثير  بالدور 
إيجابي دائــم«. يشار إلى أن نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 تعتبر أول نسخة 

للمونديال تحصل على شهادة /األيزو 20121/ لاستدامة.

الفيفا يدعو جماهير املونديال للمساهمة
 فى التزامات قطر باالستدامة البيئية

الدول النامية حتتاج تريليون دوالر سنوياً ملواجهة آثار تغير املناخالدول النامية حتتاج تريليون دوالر سنوياً ملواجهة آثار تغير املناخ
أكد أن التمويل مطلوب لخفض االنبعاثات وتعزيز املرونة 

واستعادة الطبيعة واألراضي
كشف تقرير حديث أن الدول النامية بحاجة إلى العمل مع 
املستثمرين والدول الغنية وبنوك التنمية للحصول على 
تمويل خارجي حجمه تريليون دوالر سنويا للعمل على 

تفادي اآلثار السلبية لتغير املناخ بحلول نهاية العقد.
ــال الــتــقــريــر إن الــتــمــويــل مــطــلــوب لــخــفــض االنــبــعــاثــات  وقــ
املــرونــة والتعامل مع األضـــرار الناجمة عن تغير  وتعزيز 

املناخ واستعادة الطبيعة واألراضي.
عـــد بتكليف مــن مستضيفة قمة 

ُ
أ الـــذي  الــتــقــريــر  وأضــــاف 

املـــنـــاخ الــحــالــيــة مــصــر، والــســابــقــة بــريــطــانــيــا، أن »الــعــالــم 
بحاجة إلى انفراجة وخارطة طريق جديدة بشأن تمويل 
املناخ يمكنها جمع تريليون دوالر من التمويل الخارجي 
الذي سيكون مطلوبا بحلول عام 2030 لألسواق الناشئة 

والدول النامية بخاف الصني”.
وأوضــح أن إجمالي متطلبات االستثمار السنوي للدول 
النامية سيصل إلى 2.4 تريليون دوالر بحلول عام 2030، 
نصفها من التمويل الخارجي والباقي من مصادر عامة 
وخـــاصـــة فـــي تــلــك الـــبـــلـــدان. وقــــال الــتــقــريــر إن االســتــثــمــار 

الحالي يبلغ نحو 500 مليون دوالر.
وبـــني الــتــقــريــر أن أكــبــر زيــــادة يــجــب أن تــأتــي مــن الــقــطــاع 
الــخــاص، املحلي واألجنبي على حــد ســـواء، بينما يتعني 

زيادة التدفقات السنوية من بنوك التنمية ثاث مرات.
ــادة الــقــروض املــيــســرة، الــتــي تــقــدم شروطا  كما ينبغي زيـ

أفضل من األسواق.
وقالت فيرا سونجوي، وهي من معدي التقرير، إن »إطاق 
لــحــل تحديات  املــفــتــاح  الــعــنــان لتمويل كبير للمناخ هــو 

التنمية الحالية”.
وأضـــافـــت: »هــــذا يــعــنــي أن الــبــلــدان يــجــب أن يــكــون لديها 
إلــى تمويل منخفض التكلفة ومستدام  الــوصــول  إمــكــان 
من بنوك التنمية املتعددة األطـــراف للمساعدة في حشد 

االستثمارات من القطاع الخاص والتبرعات الخيرية”.
ومــن املتوقع أن يركز املــنــدوبــون فــي قمة املــنــاخ فــي مصر 

على قضايا التمويل غدا األربعاء.
كما دعا التقرير إلى مضاعفة املنح والقروض منخفضة 
الفائدة من الدول املتقدمة من 30 مليار دوالر سنويا حاليا 

إلى 60 مليارا بحلول عام 2025.

جمجمة ديناصور للبيع بـ جمجمة ديناصور للبيع بـ 2020 مليون دوالر مليون دوالر
عـــرضـــت جــمــجــمــة ديـــنـــاصـــور يــبــلــغ 
عمرها 76 مليون عام للبيع في مزاد 

علني، بسعر 20 مليون دوالر.
التيرانوصور هي واحــدة  وجمجمة 
ــم اكــــتــــمــــاال فــي  ــاجــ ــمــ ــجــ ــر الــ ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــ مــ
التاريخ. وبحسب ما ذكرت صحيفة 
ــإن دار  ــ ــة، فــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــل الـ ــيـ ــلــــي مـ ديــ
سوذبي للمزادات تستضيف الحدث 
الــــــــذي ســـيـــشـــهـــد ظــــهــــور الــجــمــجــمــة 
التي يبلغ ارتفاعها أكثر  املتحجرة 
مـــن ســتــة أقــــــدام، وســيــتــم بــيــعــهــا ملن 
يدفع أعلى سعر. واكتشفت الجمجمة 
ــة  فـــي واليـ  Maximus ـــ بـ تــلــقــب  الـــتـــي 
الواليات املتحدة،  ساوث داكوتا في 
العثور على هياكل عظمية  حيث تم 
أخـــــرى مـــن فــصــيــلــة الـــتـــيـــرانـــوصـــور. 
تــزال تحتفظ بشكلها، وتحتوي  وال 

ــان بـــاإلضـــافـــة إلــــى معظم  ــنـ عــلــى أسـ
الـــعـــظـــام الـــخـــارجـــيـــة عــلــى الــجــانــبــني 
األيمن واأليسر. وتبني وجود ثقبني 
فــيــهــا، إذ تــعــتــقــد دار مــــزاد ســوذبــي 
أنــهــمــا نتيجة ملــعــركــة مــع ديــنــاصــور 
ــا إذا  ــ ــن الـــــواضـــــح مـ ــ ــيــــس مـ آخـــــــر، ولــ
الثقوب هــي السبب وراء  كانت هــذه 
وفاة الديناصور أم سبب آخر. وقال 
ــزادات في  هــنــري جاليانو، مــن دار مـ
بــيــان إنــه تــم اكــتــشــاف الجمجمة في 
واحدة من أكثر املناطق التي تحتوي 

.T-rex على بقايا
وبني أن الجمجمة احتفظت بالكثير 
ــــي وخـــصـــائـــص  ــلـ ــ ــن شـــكـــلـــهـــا األصـ ــ مـ
العظام وأكثرها  سطحها مع أصغر 
حساسية. وتــم اكتشافها فــي مكان 
خــاص بمقاطعة هاردينغ في والية 

ساوث داكوتا في تكوين هيل كريك.
ويــشــتــهــر هـــذا املـــكـــان بـــوجـــود بقايا 
عظام التيرانوصور أكثر من أي مكان 
العثور فيه  العالم، حيث تم  آخر في 
 ،Sue أيضا على حفرية تيرانوصور
وهــــو أول ديـــنـــاصـــور تـــم بــيــعــه على 
اإلطــاق في مزاد علني، وحقق رقما 
قياسيا بلغ 8.3 مليون دوالر في عام 
1997. كــمــا تـــم الــعــثــور عــلــى حــفــريــة 
بــيــعــت  ــتــــي  الــ  Stan ــيــــرانــــوصــــور ــتــ الــ
مــلــيــون  عــــام 2020 مــقــابــل 31.8  فـــي 
دوالر. ويشتهر املوقع أيضا بوجود 
ــرى  ــ حــــفــــريــــات الــــديــــنــــاصــــورات األخــ
الــشــهــيــرة مـــن الــعــصــر الــطــبــاشــيــري؛ 
ــا فـــــــي ذلـــــــــك تــــرايــــســــيــــراتــــوبــــس  ــ ــمـ ــ بـ
ــلــــوصــــور  ــيــ ــكــ وإدمــــــونــــــتــــــوصــــــور وأنــ

وباكسيفالوصور وغيرها.


