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القطاع الخاص مطالب بمراعاة االعتبارات البيئية واتباع التنمية المستدامة في المشاريع

العوض�ي: تش�جيع المجتمع�ات عل�ى حماي�ة البيئ�ة واالس�تخدام الرش�يد لم�وارد الطبيع�ة وتحقي�ق التنمية المس�تدامة
حمد العنزي

أكد النائب األول لرئيس مجلس 
الدفاع ورئيس  الوزراء ووزير 
املجلس األعلى للبيئة الش���يخ 
جابر املبارك ان من أهم أسباب 
التغي���رات املناخية هو ظاهرة 
االحتباس احلراري الناشئة عن 
ابتعاث الغازات الدفيئة في اجلو 
وخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون 
وأكاسيد النيتروجني، مشيرا الى 
أهمية الدور الذي يقوم به القطاع 
اخلاص للتخفيف من حدة آثار 
االحتباس احلراري على التغيرات 

املناخية.
ج���اء ذلك في كلمة للش���يخ 
جابر املب���ارك ألقاها نيابة عنه 
التجارة والصناعة أحمد  وزير 
الهارون خالل املؤمتر السنوي 
للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
الذي عقد في قاعة سلوى الصباح 
بحضور عدد من س���فراء الدول 
اخلليجية والعربية واألجنبية في 
البالد ومدير عام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي وعدد 
من املسؤولني احلكوميني وممثلي 

القطاع اخلاص.
وأشار الشيخ جابر املبارك الى 
انه البد من تضافر جهود القطاعني 
العام واخل���اص باتباع جميع 
العلمية والقانونية  الوس���ائل 
التي حتافظ على البيئة وتقلل 
م���ن انبعاث الغازات املس���ببة 
لظاه���رة االحتب���اس احلراري 
فاملس���ؤولية تقع علينا جميعا 
وتستوجب منا العمل معا، الفتا 
الى مس���اهمة القط���اع اخلاص 
عن طريق االستثمار في البيئة 
التنمية املس���تدامة في  واتباع 
املشاريع مع األخذ في االعتبار 
االعتبارات البيئية جنبا الى جنب 
مع االعتبارات االقتصادية وهذا 
يعتبر مطلبا أساسيا ليتسنى لنا 
العيش بأمن  القادمة  وألجيالنا 
وأمان في بيئة س���ليمة نظيفة 

خالية من التلوث.

املجتمعات والدول العربية على 
حماية البيئة واالستخدام الرشيد 
ملوارد الطبيعة وحتقيق التنمية 
املس���تدامة بالتفاعل االيجابي 
القرار  بني املخططني وصانعي 
ورجال األعمال واملجتمع املدني 
وغيرهم من املهتمني بش���ؤون 
البيئ���ة والتنمية، معتبرا مثل 
هذه االجتماعات جناحا للمنتدى 
الذي يهدف الى اش���راك جميع 
القطاع���ات احلكومية واملدنية 
للعمل معا ملجابهة هذه التحديات 

البيئية.
بعد ذل���ك اس���تعرض أمني 
العرب���ي للبيئة  املنت���دى  عام 
والتنمية جنيب صعب تقريرا 
حذر خالله من أثر تغير املناخ 
على الدول العربية، الذي أطلقه 
املنت���دى العرب���ي للبيئة )أفد( 
وجاء فيه ان البل���دان العربية 
هي في طليع���ة املناطق املهددة 
بتأثيرات تغي���ر املناخ، معتبرا 
ان الوضع حرج أصال لشح املياه 
في العالم العربي وسيصل الى 
مستويات خطيرة بحلول سنة 
2025 وارتفاع مستويات البحار 
مبقدار متر واحد سيؤثر مباشرة 
على 41.500 كيلومتر مربع من 
األراضي الساحلية العربية وعلى 
3.2% من سكان البلدان العربية، 
باملقارنة مع نسبة عاملية تبلغ 
1.28%، مش���يرا الى انه ستتأثر 
صحة البش���ر بارتفاع درجات 
احلرارة، ويزداد تفشي األمراض 
املعدية مثل املالريا والبلهارسيا، 
وت���زداد ح���االت احلساس���ية 
واألمراض الرئوية مع اش���تداد 
الرملي���ة وتكرارها،  العواصف 
مبينا انه بس���بب ازدياد قسوة 
اجلفاف وتغير امتدادات الفصول، 
قد تنخفض احملاصيل الزراعية 
الى النص���ف، ما لم يتم تطوير 
واعتماد محاصيل حتتاج الى مياه 
ارتفاع مستويات  أقل وتتحمل 

امللوحة. 

الفتا الى ان االجتاه الكبير سائر 
نحو تغيير الوقود االحفوري في 
توليد الطاقة واالستعانة بكثير 
من امل���وارد الطبيعية كالطاقة 
النووية والشمس���ية والرياح 

وغيرها.
وأكد ان من أهم أهداف املنتدى 
العربي للبيئة والتنمية هو نشر 
الوع���ي البيئي عن طريق دعم 
دور التربي���ة البيئية واإلعالم 
البيئي واملنظمات غير احلكومية 
العاملة في مجال البيئة. باالضافة 
ال���ى جم���ع املهتمني بش���ؤون 
البيئة والتنمية املستدامة في 
العال���م العربي لتداول احللول 
املالئمة لهذه القضايا االقليمية 
املتغيرات  والوطنية في ضوء 
احمللية واالقليمي���ة والعاملية 
البيئة  بهدف مواجهة حتديات 
والتنمية. باالضافة الى تشجيع 

وأضاف أن االستثمار البيئي 
مطل���وب اآلن أكثر من أي وقت 
مضى، ومجاالته متاحة وكثيرة 
وباإلمكان البدء في اعداد الدراسات 
اخلاص���ة بذل���ك ح���ول أفضل 
املشاريع التنموية التي حتافظ 
علي بيئتنا من التدهور، وعلى 
مواردنا الطبيعية من االستنزاف 
والتي تهدف على املدى البعيد الى 
احملافظة على املواطن وتوفير 
الكرمية له وهو  س���بل احلياة 

الهدف األساسي لنا جميعا.
بدوره قال عضو املنتدى العربي 
للبيئة والتنمية واألمني التنفيذي 
للمنظمة االقليمية حلماية البيئة 
البحرية د.عبدالرحمن العوضي 
ان الغرض من هذا اللقاء البيئي 
هو تقدمي املنتدى لألنشطة التي 
قام بها واجلهود التي بذلت منذ 
انش���ائه في نهاية ع���ام 2006 

وأهمها تقدمي تقرير عن التغيرات 
الوطن  املناخية وتأثيرها على 
العربي، حيث ستكون منطقتنا 
من الدول التي ستتضرر بسبب 
ارتفاع درجة احلرارة جراء تزايد 
انبعاث الغازات الدفيئة الناجتة 
عن ح���رق الوق���ود االحفوري 
وم���ا يس���ببه ذلك م���ن ارتفاع 

املناخية تؤدي كذلك  التغيرات 
الى اجلفاف الذي يتس���بب في 
زحف الصحراء وزيادة ملوحة 

التربة وقلة خصوبتها. 
وأوضح د.العوضي ان اللقاء 
سيتيح لنا التفكير فيما سيحدث 
مستقبال لبيئتنا العربية احمللية 
واالقليمية، وق���ال إذا لم نبادر 

منس���وب مياه البحر وبالتالي 
االض���رار مبناطقنا الس���احلية 
ومبنشآتنا وصناعاتنا املمتدة 
على ش���واطئ دولن���ا العربية، 
والذي بدوره يؤدي الى انتشار 
مسببات األمراض والفقر والهجرة 
قسرا ملن س���يطلق عليهم فيما 
البيئيني. هذه  بعد بالالجئ���ني 

من اآلن في االس���تثمار البيئي 
ومراع���اة االعتب���ارات البيئية 
جنبا ال���ى جنب مع االعتبارات 
التنمية  االقتصادية في قضايا 
املستدامة فإننا سنواجه مصاعب 
كبي���رة في املس���تقبل، وعلينا 
اختيار األصلح وهو االستثمارات 
البيئية والتفكير بها منذ اآلن، 

صعب: الدول العربية في طليعة المناطق المهددة بتأثيرات تغير المناخ وس�تتأثر صحة البشر بارتفاع درجات الحرارة

وزير التجارة ألقى كلمة النائب األول في المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية:

من أجواء الحفل
- كلم���ة راعي احلفل النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ورئيس املجلس االعلى للبيئة ألقاها نيابة عنه 

وزير التجارة والصناعة احمد الهارون.
- عرض فيلم وثائقي انتجه املنتدى العربي للبيئة والتنمية 

بعنوان »البحر والصحراء«.

- قدم امني عام املنتدى عرضا البرز برامجه وفي مقدمتها 
التقرير السنوي عن وضع البيئة العربية.

- ضم التقرير الذي صدر عن املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
12 فصال في 200 صفحة احتوت على عدد من الرسوم البيانية 

واجلداول االحصائية والصور الفضائية.

مرزوق اخلرافي ود.صالح املضحيأحمد الهارون يلقي كلمة النائب األول في اللقاء

مرزوق اخلرافي ود.صالح املضحي ود.عبدالرحمن العوضي وأحمد الهارون وسفيرا السعودية وسورية خالل اللقاء

خريطة توضح موقع احملطة

جنيب صعب متحدثا

د.عبدالرحمن العوضي متحدثا في اللقاء  )فريال حماد(

افتتاح محطة معالجة المياه الصناعية في الوفرة أول يونيو

حتت رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
رئيس املجلس األعلى للبيئة الش���يخ جاب���ر املبارك وحضور 
أعضاء املجلس األعلى للبيئة وكذلك املهتمون بش���ؤون البيئة 

من املس���ؤولني سيتم افتتاح محطة املياه الصناعية في منطقة 
الوفرة الثالثاء 1 يونيو 2010 في متام الس���اعة احلادية عشرة 

صباحا.


