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د.هدى املنيس د.صالح املضحي

المضحي: تقرير توقعات البيئة العربية أطلق منتصف مارس 
في الجامعة العربية بحضور »الهيئة« ممثاًل رسميًا عن الكويت

توقعات البيئة للمنطقة العربية 2010/3/15 - مقر الجامعة العربية

دارين العلي
أوضح مدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان تقرير 
توقعات البيئ���ة العربية الذي 
الباحثني  أعدته مجموعة م���ن 
العربي���ة بطلب من  واجلهات 
العربي  البيئة  مجل���س وزراء 
البيئية في  املعنيني بالشؤون 
اجتماعه عام 2005 حتت لواء 
جامع���ة ال���دول العربية قد مت 
الس���ابق في  إطالقه 15 مارس 
مقر اجلامعة برعاية أمينها العام 
عمرو موسى وبحضور رسمي 
من كل الدول العربية، حيث مثلت 
الهيئة العام���ة للبيئة الكويت 
كجهة رس���مية معنية، وأعلن 
املضحي ف���ي تصريح صحافي 
ان اجلانب الفني التوعوي من 
العامة  الهيئة  التقرير ستعمل 

للبيئ���ة على إبرازه في احتفال 
يوم األرض الذي تنظمه الهيئة 
الى ان  األسبوع املقبل، مشيرا 
التقرير يعتبر من التقارير املهمة 
جدا، ألنه يعتبر األول من نوعه 

العامة للبيئة قد زودت معدي 
التقرير بجميع املعلومات البيئية 
املطلوبة خالل إعداده حول البيئة 
الكويتية كونها اجلهة الرسمية 
ان  الى  املخولة بذلك، مش���يرا 
الهيئة هي املمثل الرسمي للكويت 
في جامعة الدول العربية، حيث 
تشارك بش���خص النائب األول 
وزير الدف���اع ورئيس املجلس 
األعلى للبيئة الشيخ جابر املبارك 
في االجتماعات على مس���توى 
ال���وزراء بينما يش���ارك املدير 
العام او من ميثله في االحتفاالت 
األخرى، الفتا الى ان مديرة مركز 
املعلوم���ات بالوكالة في الهيئة 
د.هدى املنيس هي التي شاركت 

في حفل إطالق التقرير.
بدوره���ا أك���دت مدير مركز 
املعلومات البيئية د.هدى املنيس 

أهمية التقرير وشموليته، مشيرة 
الى ان حفل إطالقه قد حضره 
عدد كبير من اجلهات الرسمية 
املعنية بالش���ؤون البيئية من 
بينها الهيئة العامة للبيئة ممثلة 
الكويت، الفتة الى انه مت إعداد 
شريط وثائقي خاص بالتقرير 
س���يتم عرضه قريبا ويتضمن 
عم���ال متكامال يعط���ي صورة 
واضحة ع���ن األوضاع البيئية 

في العالم العربي.
ولفتت الى انه كان من املقرر 
إطالق التقرير في ديسمبر العام 
املاضي، ولكن ولظروف معينة 
مت إطالقه 15 مارس املاضي، الفتة 
ال���ى ان معهد الكويت لألبحاث 
العلمية قد شارك عبر باحثيه 
في إعداد هذا التقرير اضافة الى 

5 جهات عربية اخرى.

في الدول العربية والذي ميكن 
الرجوع إليه بعد ان كانت هذه 
الدول تستعني بالتقارير العاملية 

في إعداد سياساتها البيئية.
ولفت املضحي الى ان الهيئة 

أكد أن احتفال يوم األرض األسبوع المقبل سيبرز الجانب التوعوي فيه

ــج ـ مملكة البحرين، ومعهد الكويت  جامعة اخللي
ــة ـ الكويت، ومبادرة ابوظبي العاملية  لالبحاث العلمي
للبيانات البيئيةـ  هيئة البيئة أبوظبيـ  دولة االمارات 
العربية املتحدة، واملركز العربي لدراسات املناطق اجلافة 
ــاد )سورية(، ومركز البيئة  واالراضي القاحلة ـ اكس
والتنمية لالقليم العربي وأوروباـ  سيدراي )جمهورية 

مصر العربية(.
أما  عن األسباب التي أدت الى البدء في عمل التقرير، 
فلفتت املنيس الى التحديات التي تواجه املنطقة العربية 
من ادارة املياه، تلوث الهواء، مكافحة التصحر، تدهور 
ــاحلية، حيث يتناول التقرير تقييما حلالة  البيئة الس
البيئة في املنطقة العربية واألسباب التي أدت الى تدهور 

احلالة البيئية وعواقبها على االنسان مستقبال.
مشيرة الى انه مازال امام الدول العربية رغم التحديات 
الفرص في حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة، مبا 

تتمتع به الدول العربية من امكانيات مالية وبشرية.
ــن أهمية التقرير قالت انه تتوافر فيه البيانات  وع
البيئية من سنة 1972 الى 2009 وذلك يسهل من تقييم 
ــهيل صنع القرار على  االوضاع البيئية وبالتالي تس

املستوى الوطني واالقليمي.
ــامال حلالة البيئة  ــدم التقرير تقييما ش كما يقــ

ــتقبل  ــا ومــا ميكن ان تؤول اليه في املس واجتاهاته
من خالل بناء وتطبيق سيناريوهات مستقبلية ميكن 
ــات على اتخاذ القرارات  ــاعد واضعي السياس ان تس
ــكل التقرير فيتكون من 5 أبواب،  الصحيحة. أما هي
أما الباب االول فحول البيئة من اجل التنمية ورفاهية 
ــاني ورفاهية  ــط البعد االنس ــان من خالل رب االنس
االنسان وذلك لالرتباط بني االنسان والبيئة والعالقة 
بني توفير رفاهية االنسان والتنمية االقتصادية والتنمية 

املستدامة.
والثاني عن حالة البيئة واجتاهاتها )1972 - 2009(، 
ــية في  ويركز هذا الباب على القضايا البيئية الرئيس
املنطقة مثل: املوارد املائية، وموارد االرض والبيئات 
ــاحلية والبحرية، واملستقرات البشرية، والتنوع  الس
البيولوجي، والغالف اجلوي. ويتم تقييم هذه املواضيع 
ــوى الدافعة، الضغوط واحلالة  عن طريق حتديد الق

.DPSIR واالثر واالستجابة
ــر البيئي واالبعاد  ــاب الثالث فحول التغيي أما الب
ــانية: ويبحث بعمق اكبر في تفاصيل القضايا  االنس
البيئية ويبرز العالقات املعقدة القائمة بني القطاعات 
البيئية املختلفة من ناحية والبيئة والتنمية من ناحية 
ــن التوقعات نحو 2015 وما  ــرى، والباب الرابع ع اخ

ــيناريوهات البيئية  ــا، ويفحص هذا الباب الس بعده
املتعددة التــي ميكــن ان تؤثر على املنطقة العربية 
ككل وعلى مناطقها دون االقليمية، حيث يتضح من 
خالل هذه السيناريوهات املبنية على اساس علمي عدم 
استطاعة أي منطقة دون االقليمية ان تعمل مبفردها 
ــكالت التنموية والبيئية واالقتصادية  على حل املش
املتعددة، بل هناك احتياجات قوية للتكامل والتعاون 

االقليمي.
وخص الباب اخلامس البيئة ومستقبلنا املشترك، 
حيث يختتم هذا الباب تقرير توقعات البيئة للمنطقة 
ــات الواضحة  ــارات السياس ــة بتوضيح خي العربي
والقابلة للتنفيذ، ورغم حدة وتنوع املشكالت البيئية 
واالقتصادية، فإن حتقيق بيئة مستدامة أمر ممكن من 
ــتراتيجية نهضوية أساسها التكامل  خالل اعتماد اس

بني الدول العربية.
وقد اتبع اعداد تقرير توقعات البيئة للمنطقة العربية 
منوذج تقرير توقعات البيئة العاملية الذي بدأ عام 1995، 
الذي شاركت فيه قطاعات بيئية عاملية، وكذلك بالنسبة 
ــهم فيه كوكبة من العلماء  للتقرير العربي، حيث أس
واخلبراء من مختلف املؤسسات الوطنية واالقليمية 

واجلهات املعنية في املنطقة العربية.

البنك التجاري شارك في معرض التوظيف بالكلية االسترالية

»التجاري«: فرص وظيفية 
للباحثين عن عمل بدوام جزئي

وفد سعودي متخصص يطلع على تجربة 
الكويت في دمج ذوي االحتياجات الخاصة

اطلع وفد من جمعية األطفال املعاقني السعودية 
على التجربة الكويتية في مجال دمج ذوي االحتياجات 
اخلاصة والبرامج واملناهج املختلفة اخلاصة بهذه 

الشريحة.
واعتبرت عضوتا الوفد املش����رفة على برنامج 
الدمج السعودي أمل اعمار واالختصاصية النفسية 
في اجلمعية تهاني العامودي، في تصريحات متفرقة 
ل� »كونا«، ان الكويت رائدة على املستوى اخلليجي 

في جتربتها النموذجية على هذا الصعيد.

واكدتا خالل زيارتهما ملدرسة املعرفة النموذجية 
لبرنامج االحتياجات اخلاصة ومشاركتهما في مؤمتر 
»نقدر« لدمج ذوي االحتياجات اخلاصة« ان اخلدمات 
التعليمي����ة املقدمة للمعاقني في الكويت واخلدمات 
املساندة لها تعد مثالية ومنوذجية قياسا مبا تقدمه 

دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
واشادتا باملنهج الكندي املعروف باسم »كالس« 
املستخدم في تعليم وتأهيل طالب االحتياجات اخلاصة 

ضمن برنامج الدمج.

يس����عى البنك التجاري دائما للتواجد في كافة 
االنش����طة املجتمعية والطالبية التي تدعم وتساند 
الش����باب الكويتي، ومن هذا املنطلق ش����ارك البنك 
التجاري في مع����رض التوظيف الذي أقيم بالكلية 
األسترالية، حيث مت شرح الفرص املتوافرة لدى البنك 
التجاري وطبيعة العمل لكل وظيفة والتخصصات 
املطلوبة. وقد أشارت مساعد مدير عام إدارة املوارد 
البشرية هدى يعقوب صادق الى أن »التجاري« يولي 
اهتماما في مش����اركته الدائمة في معارض الفرص 
الوظيفية، كون ه����ذه املعارض مبثابة حلقة وصل 
بني البن����ك والطلبة الراغبني في توفير فرص عمل 
لهم قبل تخرجهم. كما حترص إدارة البنك دائما على 
التواصل مع شريحة الشباب في أي نشاط ومن أي 

موقع كان، باعتبارهم الس����واعد الشابة التي يعول 
عليها الوطن في بناء نهضته وتقدمه. وقد قدم البنك 
التج����اري الكويتي من خالل ه����ذا املعرض العديد 
من الف����رص الوظيفية للطلبة والطالبات الباحثني 
ع����ن عمل بدوام جزئي، وفتح باب التوظيف للذين 
ينتظرون التخرج في املستقبل القريب ويتطلعون 
لاللتحاق بالعمل بالبنك التجاري بدوام كامل يهدف 
من خاللها إلى زيادة نس����بة العمالة الوطنية لديه 
في خطوة تهدف إلى االعتم����اد الكلي على العمالة 
الوطنية إلدارة جميع شؤون البنك مستقبال. وقام 
فريق البنك التجاري الكويتي املشارك في املعرض 
بعرض مزاي����ا العمل في القطاع اخلاص على وجه 

العموم وفي التجاري على وجه اخلصوص.


