
يشكل "إدماج مقاربة النوع والتغير املناخي"، 
الذي انطلق سنة 2013، مشروعا طموحا لتخطيط 

واحاتي متأقلم على مستوى إقليم الرشيدية.
وي��ه��م ه��ذا امل��ش��روع، ال���ذي ت��ق��وم بتنفيذه هيئة 
األم����م امل��ت��ح��دة ل��ل��م��س��اواة ب���ن ال��ج��ن��س��ن وت��م��ك��ن 
املرأة على مدى سنتن بشراكة مع وزارتي التعمير 
وإعداد التراب الوطني والداخلية وال��وزارة املكلفة 
بالبيئة بغالف مالي يبلغ أزيد من 600 ألف دوالر 
أم��ري��ك��ي، ث��م��ان��ي ج��م��اع��ات ق��روي��ة ب��اإلق��ل��ي��م بهدف 
ضمان استيعاب ونمذجة أمثل إلشكالية مزدوجة 
ت��ت��م��ث��ل ف���ي ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي وال��ب��ي��ئ��ة - التغير 

املناخي.
وحسب وثيقة وزعت خالل ندوة نظمت مؤخرا 
ب��ال��رش��ي��دي��ة ح����ول ال���ت���غ���ي���رات امل��ن��اخ��ي��ة ب��ح��ض��ور 
الحيطي،  حكيمة  بالبيئة  املكلفة  املنتدبة  الوزيرة 
فإن هذا املشروع يساهم في تفعيل امليثاق الوطني 
سنة  إط��الق��ه  ت��م  ال���ذي  املستدامة  والتنمية  للبيئة 
2011 وامليثاق الجماعي لسنة 2008 وذلك من أجل 
تعزيز إدماج مقاربة النوع االجتماعي في مواكبة 
امل��ن��اخ��ي وأخ���ذ ه���ذه العناصر  ال��ت��أق��ل��م م��ع التغير 
املستوى  على  التمويل  عملية  ف��ي  االع��ت��ب��ار  بعن 

املحلي.
ويروم هذا املشروع اعتماد مقاربة ترابية تدمج 
ان��ش��غ��االت ال��ن��وع االج��ت��م��اع��ي وت��ق��ل��ي��ص امل��خ��اط��ر 
املناخي ضمن عملية  بالتغير  املرتبطة  وال��ك��وارث 
املستهدفة  ال��ج��م��اع��ات  وتمكن  املحلي  التخطيط 
م����ن ن����ظ����ام م���ع���ل���وم���ات���ي ج���م���اع���ات���ي م���ع���م���م م��ع��زز 
املناخي  التغير  مع  والتكيف  الهشاشة  بمؤشرات 
املرتبطة باملناخ  املخاطر والكوارث  ودعم تقليص 
ع��ب��ر إن���ج���از م��ش��اري��ع ج��م��اع��ات��ي��ة وت��ع��زي��ز ق����درات 
هذا  ف��ي  النسوية  والجمعيات  املحلين  الفاعلن 
اإلطار وتطوير وتعميم املعارف بخصوص النوع 

االجتماعي.
وب����خ����ص����وص م����ن����ج����زات امل������ش������روع، أوض���ح���ت 
يراعي  محلي  بتخطيط  يتعلق  فيما  أن��ه  الوثيقة 
املخاطر  تقليص  بعدي  ويدمج  االجتماعي  النوع 
ن��ظ��ام معلوماتي  إح���داث  ف��إن  املناخية،  وال��ك��وارث 

جماعي يراعي النوع االجتماعي سيمكن من ولوج 
والبيئية  اقتصادية  السوسيو-  للمعطيات  أيسر 
وتعزيز الجماعات بمعطيات مقدمة حسب الجنس 
وات���خ���اذ ال���ق���رارات وال��ت��خ��ط��ي��ط امل��ح��ل��ي وال��ح��ك��ام��ة 
امل��ح��ل��ي��ة ال���ج���ي���دة وت��ح��ي��ن امل��ع��ط��ي��ات ال��ج��م��اع��ي��ة 
والكوارث  املخاطر  تقليص  أبعاد  إلدم��اج  للتنمية 

والنوع االجتماعي. 
وتم في هذا الصدد تنظيم ثالث دورات تكوينية 
لفائدة 75 مشاركا منهم 30 امرأة في مجال النوع 
االج��ت��م��اع��ي وت��دب��ي��ر امل��خ��اط��ر ف��ض��ال ع���ن صياغة 
دل��ي��ل ع��م��ل��ي إلدم�����اج ال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي وال��ت��غ��ي��ر 

املناخي في مسلسل التخطيط الترابي.
وفيما يتعلق بتعزيز قدرات الشركاء الوطنين 
الحكومية  غير  واملنظمات  واملحلين  واإلقليمين 
امل��ح��ل��ي��ة ف���ي م���ج���ال ال���ن���وع االج���ت���م���اع���ي وال��ت��غ��ي��ر 
املناخي، استفاد 140 مشاركا من ضمنهم 62 امرأة 
بشكل مباشر، و248 من ضمنهم 111 امرأة بشكل 
غير مباشر من دورات تكوينية همت أدوات تجميع 
امل��ع��ط��ي��ات وق���واع���د ال��ب��ي��ان��ات وال���ن���وع االج��ت��م��اع��ي 
املائية  للموارد  املندمج  والتدبير  املخاطر  وتدبير 
واملقاربة الترابية وأدوات ومقاربات تدبير املعارف 
ف��ي م��ج��ال ال��ن��ه��وض ب��امل��س��اواة ب��ن ال��ج��ن��س��ن في 

سياق التكيف مع التغير املناخي.
أم�����ا ع���ل���ى م���س���ت���وى ت���ع���زي���ز ت���أق���ل���م ال���ن���س���اء ف��ي 
وض���ع���ي���ة ه���ش���اش���ة ب���ال���ج���م���اع���ات ال���ن���م���وذج���ي���ة م��ع 
بالخصوص  ت��م  فقد  املناخية،  وال��ك��وارث  املخاطر 
إحداث مشروع جماعاتي حول "التكيف مع التغير 
النباتات  سلسلة  تطوير  عبر  ب��ال��واح��ات  املناخي 
ال��ع��ط��ري��ة وال��ط��ب��ي��ة" ل��ف��ائ��دة 30 ام����رأة م��ن جمعية 
ال��ن��م��اء ، وم���ش���روع آخ����ر ح����ول "دع����م االس��ت��ق��الل��ي��ة 
االق���ت���ص���ادي���ة ل���ن���س���اء ال������واح������ات" م����ن خ�����الل خ��ل��ق 
النباتات  لتثمن سلسلة  اقتصادي  نفع  مجموعة 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ط��ري��ة ب����واح����ات ت��اف��ي��الل��ت ت��ض��م 21 
تنظيم دورة  ت��م  ك��م��ا  ن��س��وي��ة.  وت��ع��اون��ي��ة  جمعية 
وال��ك��وارث خاصة  املخاطر  تكوينية ح��ول تقليص 
ب��ال��ن��س��اء ل��ف��ائ��دة 60 م��ن��خ��رط��ة ف��ي م��ج��م��وع النفع 

االقتصادي.

< تونس : محمد التفراوتي
نظمت الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات 
والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول 
املشرق واملغرب العربي “سويب نيت” 
)SWEEP-Net ( مناظرة علمية وبيئية، هي 
األولى من نوعها، تتغيى مقاربة آراء فريقني، 
أحدهما معارض لحرق النفايات واآلخر مؤيد 
له، وذلك في إطار أشغال برنامج املنتدى 
اإلقليمي الخامس  حول إدارة املخلفات  
املنعقد مؤخرا بتونس تحت عنوان “الحلول 
اإلقتصادية واإلجتماعية إلدارة مستدامة 
للبيئة”، وهو املؤتمر الذي حضره نخبة من 
الخبراء واألطر املغاربة  املتخصصني في 
تدبير النفايات وممثلني هن مؤسسة محمد 
السادس للبيئة.

اص���ط���ف امل���ش���ارك���ون ب��ك��ث��اف��ة وح����م����اس، ف���ي ق��اع��ة 
جهاز  لسحب  املنظمة  اللجنة  أم��ام  الفسيحة،  اللقاء 
ال��ت��ح��ك��م ع����ن ب���ع���د امل���خ���ص���ص ل��ل��ت��ص��وي��ت ع���ل���ى أح���د 
ال��ف��ري��ق��ن، أو ب���األح���رى ع��ل��ى ف��ك��رة أن ت��ق��ن��ي��ة ال��ح��رق 

ه������ي ال�����ح�����ل امل�����ن�����اس�����ب مل���ع���ال���ج���ة 
س��ل��ي��م��ة ل��ل��م��خ��ل��ف��ات في 
واملشرق  املغرب  منطقة 

العربي.
امل��������ن��������اظ��������رة ب���س���ط���ت 
ق������ض������ي������ة ع�����ل�����م�����ي�����ة ب����ن 
ف�����ري�����ق�����ن م����ت����ع����ارض����ن 
ف�������ي ال����������������رأي، أح����ده����م����ا 
م��ؤي��د واآلخ����ر م��ع��ارض، 
م��������ع وج�������������ود ح������ك������م ف���ي 
ال���ق���ض���ي���ة ه����و ال��ج��م��ه��ور 
امل��ش��ارك ف��ي امل��ن��ت��دى، من 
خ�������الل ح����س����م����ه ال����خ����الف 
ب����ال����ت����ص����وي����ت ل���ل���ف���ري���ق���ن 
ح���س���ب م�����ب�����ررات وح���ج���ج 

كل فريق. 
أط���������������ل���������������ق م������ن������ش������ط������و 
امل������ن������اظ������رة، اإلع�����الم�����ي�����ان 
أن�����ور أن�����ور م��ع��ل��ى ودن���ي���ا 
ال��ش��اوش، ص��ف��ارة انطالق 
ع����رض ق��ن��اع��ات ال��ط��رف��ن، 
ح���������رق  أن  ب��������ت��������وض��������ي��������ح 
ال��ن��ف��اي��ات أو م���ا ي��س��م��ى ب� 
"امل���ع���ال���ج���ة ال�����ح�����راري�����ة" أو 
“التحويل من النفايات إلى 
ال��ط��اق��ة” ي��م��ث��ل ال��ح��ل ال���ذي 
الدول.  العديد  من  تختاره 
امل��واد  ال��ح��رق  ت��ح��ول عملية 
غير امل���رادة إل��ى رم���اد وغ��از 
م���داخ���ن وط���اق���ة.  ول��ك��ن هل 
ال���ح���رق ه���و ال���ح���ل األن���س���ب؟  
االس������ت������ث������م������ارات  م������اه������ي  و 
وال�����ت�����ك�����ال�����ي�����ف ال���ت���ش���غ���ي���ل���ي���ة 
امل��ع��ن��ي��ة وم���اه���ي ال���ع���ائ���دات؟ 
م���اه���ي اإلط�������ارات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
وال����ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة امل����ط����ل����وب����ة؟ 
م���اه���ي اآلث������ار امل���ت���رت���ب���ة ع��ل��ى 
العامة  الصحة  وعلى  البيئة 
ل��م  إذا  ال����ط����وي����ل  امل�������دى  ع���ل���ى 
ي���ت���م ال���ت���ع���ام���ل م���ع ه����ذا األم���ر 

الصحيح؟ بالشكل 
ن��اق��ش ال��ف��ري��ق��ان ب��إس��ه��اب، 
أم�����������������ام ت�������ت�������ب�������ع  واه�������ت�������م�������ام 

ال��ج��م��ه��ور، اإلي��ج��اب��ي��ات وال��س��ل��ب��ي��ات 
ب��ص��ف��ة م��ف��ص��ل��ة وك�����ذا ت��ق��ن��ي��ة ال���ح���رق 
أو امل���ع���ال���ج���ة ال���ح���راري���ة ال���ت���ي ت��ح��ول 
إل��ى رم��اد وغ��از وط��اق��ة وتم  النفايات 

لبنان كنموذج. اختيار 
ب������ول أب������ي راش�������د رئ����ي����س ال���ح���رك���ة 
وبارعا  مفوها  كان  اللبنانية  البيئية 
وم���ف���ح���م���ا ف�����ي ط�����روح�����ات�����ه، ف�����ي ح��ن  
ات���س���م ن���اج���ي ال����ق����دي����ح، خ���ب���ي���ر ب��ي��ئ��ي 
ب��ل��ب��ن��ان  آك�����ت”  ب��م��ن��ظ��م��ة “إن�����دي  أول، 
ب���دق���ة امل��ع��ط��ي��ات وع��ل��م��ي��ت��ه��ا وان���ت���زع 
ب���ه���م���ا ت���ص���ف���ي���ق���ات ال����ح����اض����ري����ن. أم���ا 
رزق  م�������روان  وم�����ب�����ررات  وأف����ك����ار  آراء 
ب��ي��ئ��ي وم���م���ث���ل وزارة  ال����ل����ه، م��خ��ت��ص 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وال��خ��ب��ي��ر ال��دك��ت��ور 
بمعهد  مبرز  أستاذ  جناجرة،  عصام 
امل��ص��در ب���اإلم���ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، 
صوت  حيث  كثر  مناصرين  تلق  فلم 
املصوتن  املائة من  26 في  لصالحهم 
م��ق��اب��ل 74 ف���ي امل���ائ���ة ل��ص��ال��ح ال��ف��ري��ق 

النفايات. املعارض لحرق 
وب���������رر  م�����ؤي�����دو ح�������رق ال����ن����ف����اي����ات، 
ف���ي س���ي���اق ع����رض ق���ن���اع���ات���ه���م، ب��ك��ون 
م��س��اح��ة ل��ب��ن��ان ص��غ��ي��رة ت���ح���ول دون 
إي���ج���اد أم���اك���ن ك��اف��ي��ة ل��ل��ط��م��ر. ك��م��ا أن 
امل���واط���ن���ن ي���رف���ض���ون إق����ام����ة م��ط��ام��ر 
ال���ف���رز من  ف���ي ق���راه���م.  ثم أن  ت���ج���ارب 
فضال  ه����ذا  النجاح .  ع��دي��م��ة  امل���ص���در 
ع����ن إن����ت����اج ال���ك���ه���رب���اء م��ن 
ال���ن���ف���اي���ات، ح��ي��ث ت��ع��ت��م��د 
األجنبية على  الدول  عدة 
هذه التقنية في املعالجة.  
وع��������������ق��������������ب ال������������ط������������رف 
أن  ل�����ل�����ح�����رق  امل���������ع���������ارض 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  تقدمت  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ح��رك��ة 
بحل متكامل منذ سنة، يعتمد على 
ال���الم���رك���زي���ة ان���ط���الق���ا م����ن  ال��ب��ل��دي��ة 
ك��م��ا أن صغر  ال��ب��ل��دي��ات.  إت��ح��اد  أو 
م��س��اح��ة ل��ب��ن��ان ال ي��م��ن��ع االس��ت��ف��ادة 
م�����ن م����الي����ن األم������ت������ار امل����رب����ع����ة م��ن 
م���ق���ال���ع وم����رام����ل وم���ك���ب���ات س��اب��ق��ة. 
ال���ح���ك���وم���ة  ن����ش����رت  ح���ي���ث س���ب���ق أن 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ل��ح��ق��ا ب���ال���ق���رار رق����م 1 
امل���ت���ع���ل���ق ب����م����رس����وم »ال����ن����ف����اي����ات« 
أك����ث����ر م����ن 600 م���وق���ع،  الئ����ح����ة م����ن 

ال��ت��ي س��وف تتقدم  ال��خ��اص��ة  ال��ش��رك��ات  ع��م��ل  لتسهيل 
ب��م��ش��اري��ع م��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��اي��ات. ك��م��ا أن امل��واط��ن��ن لن 
غ��رار  على  امل��ح��ارق  أو  املطامر  تجربة  بتكرار  يقبلوا 
م��ا ي��ح��ص��ل اآلن ف��ي م���دن “ال��ن��اع��م��ة” و”ع���ن دراف��ي��ل” 
و”س��رار” و”صيدا” و”رأس العن” . كما أن املجالس 
ال��ب��ل��دي��ة س��ب��ق أن رف��ض��ت امل��ح��ارق ال��ت��ي اق��ت��رح��ت في 
"دير عمار" و”الكرنتينا” و"الجية والزهراني". ثم إذا 
املجتمع  فريق  يضيف  املحارق،  إلنشاء  الحجة  كانت 
املدني، هي االستغناء عن املطامر، فالنتيجة ستكون 
إن���ت���اج امل����ح����ارق ل���ل���رم���اد ال����س����ام، ال�����ذي س����وف ي��ط��م��ر 
أن  تجارب  الجوفية. ناهيك عن  املياه  ويهدد بتلوث 
كانت  امل��دن��ي  املجتمع  أطلقها  التي  امل��ص��در  م��ن  ال��ف��رز 

ونجحت  محدودة  إمكانيات  ضمن 
ك���ل���ه���ا. ف��ي��م��ا ل����م ي���ت���م ال���ع���م���ل ج��دي��ا 
ال��دول��ة على م��ش��روع جدي  م��ن قبل 

للفرز من املصدر.
  أما م���ب���رر  إن���ت���اج ال��ك��ه��رب��اء م��ن 
النفايات، إذا حصل بسبب صعوبة 
ح����رق ن���ف���اي���ات ت��ت��ك��ون ب��أغ��ل��ب��ي��ت��ه��ا 
م����ن م�����واد ع���ض���وي���ة، ف���ه���و م���ش���روع 
غ��ي��ر م��رب��ح ب��ق��در ال��رب��ح ال��ن��ات��ج عن 
املواد  من  امل��واد واالستفادة  تدوير 
ال��ن��ات��ج  ال��ض��رر  أن  ك��م��ا  العضوية .  
عن الحرق كلفته البيئية والصحية 
واالق����ت����ص����ادي����ة م����ن ت����ل����وث ال����ه����واء 
وال����رم����اد ال���س���ام ع���ال���ي���ة ج������دا.  أم���ا 
ح��ج��ة  اع��ت��م��اد ال���دول على امل��ح��ارق  
فقد  تراجعت بعض الدول عنه من 
البيئة في فرنسا  قبيل إعالن وزير 

عنها. التخلي 
امل��ج��ت��م��ع  م��م��ث��ل��و  أس���ه���ب    وهكذا 
الشرح والتبرير كون  املحارق تؤثر 
س��ل��ب��ا ع���ل���ى امل����ن����اخ. وان��ب��ع��اث��ات��ه��ا 
ت�����ؤدي إل����ى االح���ت���ب���اس ال����ح����راري، 
ك��م��ا أن ال��ك��ل��ف��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��م��ح��ارق 
وم���رك���زي���ة ال��ح��ل س���وف ت����ؤدي إل��ى 
أن  ثم  البلديات.  استمرار مديونية 
حرق املواد العضوية سوف يحرم األراضي الزراعية 
وامل��ن��اط��ق امل��س��ت��ن��ف��دة ك��امل��ق��ال��ع وامل��رام��ل وغ��ي��ره��ا من 
أن  التربة  هذا فضال عن  لتحسن  الضروري  السماد 
للتدوير  اللبنانية  الصناعات  تدمر  سوف  املحارق، 
ن��ادرة.  وأش��ار  امل��واد األول��ي��ة التي أصبحت  وتحرق 
مناصرو “ال لحرق النفايات” أن املحارق سوف تهدر 
تستخدم  والتي  العالية  الحرارية  القيمة  ذات  امل��واد 
ينجز  لم  لبنان  أن  و  الصناعة.هذا  في  بديلة  كطاقة 

النفايات. لخطة  اإلستراتيجي  البيئي  األثر  بعد 
إح��دى  تعتبر  الصلبة  ال��ن��ف��اي��ات  مشكلة  أن    يشار 
النامية حيث في  البلدان  التي تواجه  التحديات  أهم 

مما  النفايات  أو حرق هذه  يتم طمر  الحاالت  معظم 
املسرطنة  امل��ل��وث��ات  أو نشر  امل��ي��اه  تلويث  إل��ى  ي��ؤدي 

الجو. في 
النفايات   من  التخلص  على  املجتمعات  واعتادت 
امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب���ط���رق م��ت��ن��وع��ة أه���م���ه���ا ال���ح���رق ب��أب��س��ط 
ال���ت���ك���ال���ي���ف. وذل������ك أم������ام ال���ت���راك���م ال���ي���وم���ي ل��ك��م��ي��ات 
ال����ن����ف����اي����ات ال����ن����ات����ج����ة ع�����ن زي���������ادة ال����ت����ط����ور ب���م���ع���دل 
االس��ت��ه��الك ال��ي��وم��ي. ك��م��ا  ي��ح��اول ال��ع��دي��د م��ن ال��دول 
نظرا  امل��ح��ارق.  ه��ذه  م��ن  التخلص  الثمانينيات  منذ 
ل��ت��أث��ي��ره��ا ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وص���ح���ة اإلن���س���ان ول��ك��ون��ه��ا 
امل��ص��در األس���اس���ي ل��ل��دي��وك��س��ي��ن��ات، امل��ع��روف��ة ب��أن��ه��ا 
امل���واد  املسببة ل��ل��س��رط��ان األك��ث��ر ق��وة ع��ل��ى اإلط���الق، 
ف��ض��ال ع���ن  خ��ل��ي��ط ك��ب��ي��ر م���ن امل����واد ال��س��ام��ة األخ���رى 

الثقيلة. واملعادن  النانو  كجزيئات 
وي��ذك��ر أن م��ب��دأ “ص��ف��ر ن��ف��اي��ات” ه��و م��ب��دأ ج��دي��د 
ت��ب��ن��ت��ه ع����دة م��ؤس��س��ات وم��ن��اط��ق ح����ول ال��ع��ال��م م��ث��ل 
ال��ع��اص��م��ة ب��ي��ون��ي��س اي��ري��س ف��ي االرج��ن��ت��ن وم��دي��ن��ة 
س���ان ف��رن��س��ي��س��ك��و ف��ي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االم��ي��رك��ي��ة 
ف��ي نفس  ون��ي��وزي��ل��ن��دا وغ��ي��ره��ا كحل نهائي وم��رب��ح 
النفايات الصلبة، وأقل تكلفة، ويؤمن  الوقت ملشكلة 
ويدعم  الصلبة  امل��واد  معالجة  مجال  في  عمل  فرص 
اإلن���ت���اج امل��ح�����ل��ي وي��ق��ل��ل م��ن اس��ت�����ي��راد امل����واد األول��ي��ة 

والبالستيك واألسمدة. والزجاج  والحديد  كالورق 
دول  معظم  في  يطبق  نفايات”  “صفر  مبدأ  وب��ات 
ال��ع��ال��م. وي��ق��دم ح��ل��وال ع��ل��م��ي��ة وع��م��ل��ي��ة ض��م��ن إع���ادة 
واالستفادة  املصدر،  من  فرزها  بعد  النفايات  تدوير 
م��ن��ه��ا اق���ت���ص���ادي���ا ب�����دل م����ن ح���رق���ه���ا. ك���م���ا أن إع�����ادة 
محارق  أضعاف  الطاقة  استخدام  من  يقلل  التدوير 

النفايات.
وي���رم���ي ه����ذا امل���ب���دأ إل����ى إدارة امل������واد م���ن م��رح��ل��ة 
االس���ت���خ���راج وص�����وال مل��رح��ل��ة ال��ت��ص��ن��ي��ع وال��ت��غ��ل��ي��ف 
وال���ش���ح���ن وال����ب����ي����ع، ل���ح���ن إع�������ادة م��ع��ال��ج��ت��ه��ا وف���ق 
الناجم  البيئي  ال��ض��رر  م��ن  كاملة  وح��م��اي��ة  اس��ت��دام��ة 
املعروف  التدوير  إع��ادة  مبدأ  بخالف  النفايات،  ع��ن 
من  االستفادة  إع���ادة  لضمان  التخ�طيط  يعتمد  بأنه 

املباشرة في تصنيعها. املواد املصنعة حتى قبل 
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املناطق  في  البيئية  للسياحة  مخطط  إط��الق  عن  م��ؤخ��را،  البنمية،  الحكومة  أعلنت 
الطبيعية املحمية بالتزامن مع االحتفاالت بذكرى يوم األرض.

وذات  املحمية  باملناطق  البيئية  السياحة  معامالت  م��ن  ال��رف��ع  إل��ى  املخطط  وي��ه��دف 
ال��ح��دي��ث��ة واس��ت��ق��ط��اب ش��رائ��ح  ال��ت��واص��ل  امل��ؤه��الت الطبيعية، ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات 
إن  باملناسبة،  كلمة  في  فاريال،  الرئيس  وقال  واألجانب.  الوطنين  السياح  من  جديدة 
للنمو  كمحرك  الخضراء،  السياحة  وخاصة  السياحة،  قطاع  بأهمية  واعية  الحكومة 

الهشة. االقتصادي، وعامل فعال في اإلدماج االجتماعي للفئات 
عليها  يتوفر  التي  امل��ؤه��الت  يبرز  الذكية  للهواتف  تطبيقا  السياحة  وزارة  وأع��دت 
أيضا  التطبيق  امل��ن��ت��زه��ات، ويستعمل  ع��ن  واف��ي��ة  وم��ع��ل��وم��ات  ي��ق��دم خ��رائ��ط  ال��ب��ل��د، كما 
كوسيلة لطلب اإلغاثة والعون في حال تاه السياح أو تعرضوا ملخاطر خالل جوالتهم 

املحمية. باملناطق 

مرحاض مبتكر يولد الكهرباء من البول سيضيء قريبا مناطق مظلمة من مخيمات 
الالجئن بعد ان اختبره بنجاح طلبة في اململكة املتحدة في إطار مشروع للتعاون بن 

وكالة أوكسفام لإلغاثة وجامعة وست إنجالد في بريستول.
البول إلى طاقة كهربائية. التي تتغذى على  ويحول املرحاض امليكروبات الحية 

البول  التي تتغذى على  البكتيريا  الباحثون خاليا وقود ميكروبية تستخدم  وطور 
وحولوها إلى كهرباء. وفي املرحاض الجديد الذي يحول البول إلى كهرباء استخدموا 
ألف  استخدام  يعتزمون  االبتكار  من  التالية  النسخة  وفي  ميكروبية.  وقود  خلية   288

خلية.
وقال األستاذ الجامعي ايوناس ايروبولوس الذي قاد التجربة إن اإلمدادات الوفيرة 
واملجانية من البول هي التي تجعل من هذا االبتكار مفيدا لوكاالت اإلغاثة الستخدامه 

الالجئن. في مخيمات  ميدانيا 

أحيا العالم في 22 أبريل الجاري، »يوم األرض« الذي يؤرخ لقيام اإلمبراطوية األملانية، 
التحالف  ق��وات  ليغطي  املضغوط،  الكلور  غاز  السام،  بالغاز  كبير  ب��أول هجوم   ،1915 عام 
في  جندي  ألف  من  أكثر  ومات  فالندرز.  حقول  في  البريطاني  الكندي  البلجيكي  الفرنسي 
ذلك اليوم املأسوي حول بلدتي ليبر والنجمارك البلجيكيتن. والحقا أدت املواد الكيماوية 
إل���ى ق��ت��ل م��ا ي��ق��در ب��ن��ح��و 90 أل���ف ج��ن��دي وأل��ح��ق��ت إص���اب���ات ب��م��ل��ي��ون آخ��ري��ن خ���الل ال��ح��رب 

األولى. العاملية 
أه����وال ال��ح��رب ال��ع��امل��ي��ة األول����ى دف��ع��ت إل���ى ت��وق��ي��ع ب��روت��وك��ول ج��ن��ي��ف ع���ام 1925، ال��ذي 
األسلحة  اتفاقية  وتحظر  ال��ح��روب.  في  والكيميائية  البيولوجية  األسلحة  استعمال  ح��رم 
األسلحة  بلدا، تطوير واستعمال   190 اآلن  إليها حتى  انضم  التي   ،1993 للعام  الكيميائية 
الكيميائية  األسلحة  مخزونات  عن  اإلع��الن  األط��راف  ال��دول  جميع  تلزم  وه��ي  الكيميائية. 

نهائية. وبصفة  بأمان  وتدميرها 

100 عام على الهجوم األملاني الكيميائي مراحيض تولد الكهرباء مخطط للسياحة البيئية في بنما
9

زالزل بسبب التنقيب عن النفط 
ال���زالزل الصغيرة التي ه��زت بلدة في والي��ة تكساس  أف��ادت دراس��ة علمية نشرت مؤخرا أن سلسلة 
األمريكية منذ أكثر من عام لها صلة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز. وخلصت الدراسة التي نشرت 
في دورية نيتشر كوميونيكيشنز العلمية إلى أن الزالزل السبعة والعشرين التي وقعت في بلدة ايزل 

بتكساس كانت نتيجة عمليات الحقن التي تتم للتربة وأنشطة أخرى متعلقة بالصناعة.
إح��داث تصدعات في أساسات  إل��ى يناير 2014 في  التي وقعت من نوفمبر 2013  ال���زالزل  وتسببت 

املباني وتكون حفر عميقة وألحقت أضرارا أخرى باملمتلكات في ايزل.
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"ثورة" السيارات الكهربائية في فرنسا
تقود فرنسا "ث��ورة" السيارات الكهربائية في أوروب��ا، حيث تستأثر حاليا بأكثر من ربع مبيعاتها في االتحاد األوروب��ي 
بحسب تقرير حديث لوكالة البيئة األوروب��ي��ة. وقد تم تسجيل نحو 38 ألف سيارة كهربائية في بلدان االتحاد عام 2014، 
الثانية بنحو 8500 س��ي��ارة، تلتها  املرتبة  أملانيا في  املائة عن 2013، منها 10.700 سيارة في فرنسا. وأت��ت  ب��زي��ادة 57 في 

بريطانيا بنحو 6700 سيارة. 

من  وبيعها،  وراث��ي��ا  املعدلة  امل��واد  م��ن  نوعا   19 باستيراد  األوروب���ي  االت��ح��اد  سمح 
دون انتظار موافقة الدول األعضاء على تعديل يرمي إلى السماح لها بمنع هذه املواد 

على أراضيها، ما أثار انتقادات في أوساط املدافعن عن البيئة.
ويشمل القرار 17 مادة معدلة وراثيا، مخصصة لتصنيع أغذية حيوانية وبشرية، إضافة 
بهذا  األوروبية  املفوضية  في  الدائمة  ببعثتها  ممثلة  فرنسا  الزهور. ونددت  من  نوعن  إلى 
م��ن ش��رك��ة »مونسانتو«  11 منتجا  ب��ال��ق��رار  املشمولة  وراث��ي��ًا  املعدلة  امل��واد  ب��ن  وم��ن  ال��ق��رار. 
املتبقية،  التسع  املواد  أما  الصويا والذرة والقطن.  أنواع  العمالقة، بينها عدد من  األميركية 

فهي تابعة لشركة »دوبون« األميركية ومجموعتي »باير« و«بي إيه إس أف« األملانيتن.
وه���ذا ال��س��م��اح ي��س��ري ف���ورا مل���دة ع��ش��ر س��ن��وات، ك��م��ا ي��ش��م��ل ك��ل ال���دول األع��ض��اء ب��م��ا فيها 

البلدان التي صوتت ضده.

في  إنجازا  الهندية  والية غوجارات  في  البالزما  دراس��ة  معهد  في  العلماء  أحرز 
ابتكروا  أنهم  أعلنوا  فقد  البالزما.  أي  للمادة«،  »الرابعة  الحالة  الحفاظ على  مجال 
اب��ت��ك��ار سبل جديدة  ف��ي  اخ��ت��راع��ه��م سيساعد  إن  وق��ال��وا  ال��ب��الزم��ا،  م��ن  اصطناعية  شمسا 
فريدة  تجربة  االخ��ت��راع  أن  ب��ورا  دي��راج  املعهد  مدير  وأوض��ح  »ال��خ��ض��راء«.  الطاقة  لتوليد 
بتطوير  العلماء  وق��ام  مختبر.  داخ��ل  الشمس  طاقة  تشبه  طاقة  توليد  احتمال  إل��ى  تشير 
حرارة  إلى  ميكروويف  تيار  بواسطة  تسخن  بالزما  كرة  أنشئت  حيث  »توكوماك«  وح��دة 
وقالوا  املغناطيسي.  امل��ج��ال  بواسطة  مستقرة  حالة  ف��ي  وتبقى  مئوي  درج��ة  مليون   300
توربن  إلى  أن تستخرج وتوصل  يمكن  »توكوماك«  داخل وحدة  استقرت  التي  الطاقة  إن 
فتولد طاقة نظيفة. وهكذا يمكن توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الحرارية باستخدام 50 

الكهرباء. ميغاواط فقط من 

ال��ج��م��ع��ة، أن البقع  امل��وري��ت��ان��ي��ة،  ال��ب��ح��ري  ال��ص��ي��د واالق��ت��ص��اد  أع��ل��ن��ت وزارة 
 ) دي��ن��وف  دي  أول��ي   ( ال��روس��ي��ة  السطحي  الصيد  ب��اخ��رة  م��ن  املتسربة  الزيتية 
املياه  إلى  اآلن  لم تصل حتى  الكناري،  الجاري قبالة جزر  أبريل   11 التي غرقت يوم 

املوريتانية. اإلقليمية 
وأف����اد ب��ي��ان ل���ل���وزارة، ب���أن ه���ذه األخ���ي���رة ت��ت��اب��ع ال��وض��ع ع��ن ك��ث��ب م��ن أج���ل ات��خ��اذ 
ات الالزمة إذا كان ثمة أي تهديد للسواحل املوريتانية، مضيفا أنه يبدو أن  اإلجراء
البيان  الحادث. وأوضح  الغربي من موقع  الجنوب  إلى  تتحرك  الزيتية  البقع  حركة 
1400 طن، غرقت  ق��درت ب  الوقود  من  كمية  كانت تحمل  التي  الروسية،  الباخرة  أن 
في  حطامها  من  يتسرب  ال��وق��ود  وم��ازال  باملاس  الس  بميناء  لحريق  تعرضها  بعد 

قاع البحر بعمق يصل إلى 1400 متر في مكان يبعد 24 كلم عن الس باملاس.

)OGM( موريتانيا تنفي تلوث مياهها اإلقليمية علماء يبتكرون شمسا اصطناعيةاحتجاجات في أوربا على

املعاجلة احلرارية للنفايات بني مؤيد ومعارض

رباربارا امناسيك  *
أعلنت األمم املتحدة 2015 العام الدولي للتربة، 
وي���واف���ق ال��ت��اس��ع ع��ش��ر إل���ى ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��ري��ن من 
العام. والواقع أن  العاملي هذا  التربة  إبريل أسبوع 
مثل هذه األحداث، وإن لم تكن براقة، ال تتلقى القدر 

الذي تستحقه من االنتباه.
ي��ق��در بثمن  ال  م���وردا  السليمة تشكل  ال��ت��رب��ة  إن 
وال غ��ن��ى ع��ن��ه، ف��ه��و امل����ورد ال���ذي ي���ؤدي وظ��ائ��ف ال 
اإلنمائية والبيئية  األه��داف  لها في تحقيق  حصر 
في  أص��ب��ح��ت  واآلن  ال���دول���ي.  للمجتمع  ال��رئ��ي��س��ي��ة 

احتياج عاجل إلى الحماية.
بالغة  أهمية  تشكل  الصحة  امل��وف��ورة  التربة  إن 
ال��ج��وع. ون��ح��ن نعتمد  لتغذية اإلن��س��ان وم��ك��اف��ح��ة 
عليها ليس فقط إلن��ت��اج ال��غ��ذاء، ب��ل وأي��ض��ًا لخلق 
م��ي��اه ش��رب ج��دي��دة. فهي تساعد ف��ي تنظيم مناخ 
األرض، ف��ت��خ��ت��زن م����ن ال���ك���رب���ون م����ا ي���ف���وق ك����ل م��ا 
املحيطات  )وتأتي  مجتمعة  العالم  غابات  تختزنه 
فقط سابقة لها كأكبر مخزن للكربون(، وهي تشكل 
ضرورة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي: 
ع��دد من  الخصبة تحتوي على  ال��ت��رب��ة  م��ن  فحفنة 
البشر على  ع��دد كل  الدقيقة تفوق  الحية  الكائنات 
األرض  على  األن���واع  ثلثي  ويعيش  األرض.  كوكب 

تحت سطحها.
ولكن التآكل والتلوث يفرضان ضغوطا شديدة 
ال��ع��ال��م، نفقد 24  أن��ح��اء  ال��ت��رب��ة. ففي مختلف  على 
مليار طن من التربة الخصبة سنويا، ويرجع هذا 
ج��زئ��ي��ًا إل���ى ن��م��و امل����دن وم���راف���ق ال��ب��ن��ي��ة األس��اس��ي��ة. 
ف��ي أمل��ان��ي��ا وح��ده��ا، تستولي م��ش��اري��ع ال��ب��ن��اء على 
وتتحمل  يوميا.  املتوسط  ف��ي  هكتارًا   75 م��ن  أكثر 
أيضا:  املسؤولية  املالئمة  غير  الزراعية  املمارسات 
ف����االس����ت����خ����دام ال���س���خ���ي غ���ي���ر امل���ق���ي���د ل��ل��م��خ��ص��ب��ات 
واألس��م��دة االص��ط��ن��اع��ي��ة، على سبيل امل��ث��ال، يهلك 
ال��ك��ائ��ن��ات ال��ح��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ي��ش ف���ي ال��ت��رب��ة وي��غ��ي��ر 
السطحية  ال��ت��رب��ة  تشكل  أن  امل���ع���روف  م��ن  بنيتها. 
الخصبة يستغرق آالف السنن؛ ولكن اآلن ال يتطلب 
األمر في العديد من األماكن أكثر من وابل من مطر 

لجرفها.
على  العاملي  الطلب  يتنامى  نفسه،  ال��وق��ت  وف��ي 
ال���غ���ذاء، وال��ع��ل��ف، وال��ك��ت��ل��ة ال��ح��ي��وي��ة ل��ل��وق��ود، األم��ر 
�� وه��ي الحقيقة  ال��ذي يزيد ب��دوره من قيمة األرض 
فوفقًا  ال��دول��ي��ون.  املستثمرون  عنها  يغفل  ل��م  التي 

ل���ت���ق���دي���رات ال���ب���ن���ك ال�����دول�����ي، أث�������رت االس���ت���ث���م���ارات 
ال��ض��خ��م��ة ع��ل��ى ن��ح��و 10% إل���ى 30% م���ن األراض����ي 
�� وهي  العالم  أنحاء  للزراعة في مختلف  الصالحة 
األراض��ي التي كان ليستخدمها املالين من صغار 

املزارعن، والرعاة، والسكان األصلين.
وع��ل��ى ه���ذا ف��ق��د أص��ب��ح ال��ن��ض��ال م��ن أج���ل تأمن 
ح����ق����وق م���ل���ك���ي���ة األراض����������ي ل�����أف�����راد وامل���ج���ت���م���ع���ات 
الوصول  إن  العالم.  من  كبير  قسم  في  بقاء  مسألة 
إل���ى األراض����ي ي��ع��د واح����دا م��ن امل���ح���ددات الرئيسية 
الن��ت��ش��ار ال��ج��وع، وه��ي م��وزع��ة بشكل أك��ث��ر تفاوتا 
حتى من الدخل. إن نحو 20% من األسر التي تعاني 
م��ن ال��ج��وع ال تملك األرض، ون��ح��و 50% م��ن األس��ر 
املتضررة من نقص الغذاء من األسر ذات الحيازات 

الصغيرة.
ف����ي أوروب���������ا، أج���ه���زن���ا م���ن���ذ ف���ت���رة ط���وي���ل���ة ع��ل��ى 

الزراعية املحلية لدينا، ولهذا فنحن اآلن  األراض��ي 
العالم.  "ن��س��ت��ورده��ا" على نطاق واس��ع م��ن جنوب 
لتغطية استهالك  ال���الزم���ة  األع����الف  إن��ت��اج  أن  ذل���ك 
االت����ح����اد األوروب��������ي م���ن ال���ل���ح���وم ي��ت��ط��ل��ب م��س��اح��ة 
م��ن األراض����ي ال��زراع��ي��ة ف��ي ال��ب��رازي��ل ت��ف��وق مساحة 
اململكة املتحدة. وإذا تناول كل إنسان على األرض 
في  امل��واط��ن  يتناوله منها  م��ا  اللحوم متوسط  م��ن 
االتحاد األوروب���ي، فإن إنتاج هذا القدر الهائل من 
أراض��ي  اللحوم س��وف يتطلب تخصيص 80% من 
حاليا.   %33 بنحو  مقارنة  للزراعة،  القابلة  العالم 
ول��ن��ك��ن واض���ح���ن ه��ن��ا: إن ك���ل م��ائ��ة س��ع��ر ح����راري 
العلف تنتج 30 سعرًا ح��راري��ًا كحد أقصى من  م��ن 
اللحوم، واستخدام األراضي الخصبة لتحقيق هذا 

الغرض يعد إهدارا خالصًا للموارد.
وس�����وف ي��ت��ف��اق��م ه����ذا االت����ج����اه إل����ى ال���ح���د ال���ذي 

ال��ذي تعدنا به العديد من  يجعل "النمو األخ��ض��ر" 
الحكومات يعتمد على حلول الوقود الحيوي محل 
ال��وق��ود األح��ف��وري مثل النفط والفحم. وال��واق��ع أن 
ال���وق���ود ال��ح��ي��وي ال ي��ف��ي��د امل��ن��اخ ب��ق��در م��ا يستفيد 
الطاقة  أو  ال��ري��اح  التي تستخدم طاقة  األنظمة  من 
ف��ق��ط من  ال��ت��ي تنتج واح���د ع��ل��ى ع��ش��رة  الشمسية، 
الطاقة لكل متر مربع. ونتيجة لهذا فإن متطلبات 
االتحاد  إط��ار  احتوى عليها  التي  الحيوي  ال��وق��ود 
األوروبي 2030 للمناخ والطاقة، سوف تحتاج إلى 
���� منطقة تفوق  م��ن األرض  70 مليون هكتار أخ��رى 

مساحة فرنسا.
ت��ه��دد  ال���ت���رب���ة أن  ل���ج���ه���ود ح���م���اي���ة  ي��ن��ب��غ��ي  وال 
االزده���ار ب��ال��ض��رورة. ب��ل على العكس م��ن ذل��ك، من 
املمكن أن تعمل ممارسات حماية التربة املستدامة 
ف���ي واق����ع األم����ر ع��ل��ى زي�����ادة امل��ح��اص��ي��ل ال���زراع���ي���ة �� 

وخ����اص����ة ت���ل���ك ال���ت���ي ي���زرع���ه���ا أص����ح����اب ال���ح���ي���ازات 
الصغيرة. ومن املمكن أن يساهم تنويع املحاصيل، 
الحفاظ على  ف��ي  التربة  ال��ت��دوي��ر، وتغطية  وإع���ادة 
ت��رب��ة ح��ي��ة وخ��ص��ب��ة ون��ش��ط��ة وق����ادرة ع��ل��ى تحقيق 

اإلدارة املثلى للمياه.
ال��زراع��ي��ة  اإلي��ك��ول��وج��ي��ا  املسمى  النهج  ويستند 
ع���ل���ى امل����ع����ارف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل�����دى ص���غ���ار امل����زارع����ن 
وخبراتهم، األمر الذي يجعله قاباًل للتكيف بسهولة 
م��ع ال��ظ��روف املحلية. وال��واق��ع أن إح��دى ال��دراس��ات 
ل��ل��م��م��ارس��ات ال���زراع���ي���ة ال��ت��ي ت��ت��ب��ن��ى اإلي��ك��ول��وج��ي��ا 
الزراعية، والتي أجراها جولز بريتي في عام 2006، 
فحصت 286 مشروعًا زراعيًا مستدامًا في 57 دولة 

وخلصت إلى أن العائدات ازدادت بمتوسط %79.
النجاح املثبت ملثل ه��ذه األس��ال��ي��ب، فإن  وب��رغ��م 
أكثر  بعامل  تزايد  االصطناعية  األسمدة  استخدام 
املاضية،  الخمسن  السنوات  م��دى  من خمسة على 
وال���ع���دي���د م���ن ال���ح���ك���وم���ات األف���ري���ق���ي���ة ت��ن��ف��ق م���ا قد 
الزراعية لدعم هذه  إلى 60% من ميزانياتها  يصل 
األسمدة. وي��ؤدي استخدام مثل هذه املنتجات في 
البيئات االستوائية بشكل خاص إلى تدمير التربة 
البيولوجي )فضال عن  التنوع  السطحية وخسارة 
تسربها إلى املحيطات، حيث تهدد األنظمة البيئية 
ال��ب��ح��ري��ة(. ورغ���م أن امل��ك��ون األس��اس��ي ال���ذي يدخل 
ال��ن��ي��ت��روج��ن، ي��م��ك��ن إن��ت��اج��ه  ف��ي تصنيعها، وه���و 
بأساليب بيولوجية ومستدامة، فإن هذا من شأنه 
أن يتعارض مع مصالح حفنة من منتجي وموزعي 

األسمدة األقوياء.
واآلن، يتعن على صناع السياسات أن يجيبوا 
ع��ل��ى ال���س���ؤال ال��ت��ال��ي: ك��ي��ف ق��د يتمكن ال��ف��ق��راء من 
إن���ت���اج م���ا يكفيهم م���ن ال��ط��ع��ام ل���إلف���الت م���ن ب��راث��ن 
ال���ج���وع وال���ع���وز ع��ل��ى ال��ن��ح��و ال����ذي ي��ض��م��ن حماية 
التربة، وتخفيف تغير املناخ، والحفاظ على التنوع 

البيولوجي؟
على الرغم من إلحاح هذه القضية، فإن األساليب 
م��ث��ل اإلن���ت���اج ال���زراع���ي اإلي��ك��ول��وج��ي ل���م ت��ش��ه��د أي 
تشجيع أو ت��ط��وي��ر ب���أي درج���ة م��ن ال��ج��دي��ة ف��ي أي 
للتربة  الدولية  السنة  مكان. وتوفر مناسبات مثل 
وأسبوع التربة العاملي الفرصة لتغيير هذا الواقع �� 

من األلف إلى الياء.
 

ب���ول-  ه��اي��ن��ري��ش  م��ؤس��س��ة  )*( رئيسة 
سينديكيت( )بروجيكت 

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

أنقذوا تربتنا

مناظرة علمية وبيئية بتونس تناقش سبل تدبير أفضل للنفايات

تتجه األنماط املعيشية في عصرنا الحالي، 
إلى بناء حجرات معزولة من أنواع مختلفة من 
الصالحة  النباتات  بها  تحيط  والتي  الخشب 

لأكل.
ما يسمى  أو  الحديث  املنزل  وأطلق تصميم 
ب���"أك��ت��ي��ف ه���اوس" ع��ل��ى ش��ك��ل وح���دات سكنية 
ح��دي��ث��ة، وال��ت��ي ت��ول��د ال��ط��اق��ة م��رت��ن أك��ث��ر من 
ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت��س��ت��ه��ل��ك، م��ا ي��ج��ع��ل م��ن امل��ن��ازل 

القديمة صورة نمطية من املاضي.
وطبق هذه الفكرة املصمم واملهندس األملاني 
ف��ي��رن��ر س���وب���ك، ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ع��ي��ش��ة امل��س��ت��دام��ة 
وال���ه���ن���دس���ة امل���ع���م���اري���ة، ب���ف���ض���ل س��ل��س��ل��ة م��ن 
ال���ت���ع���دي���الت ال���ذك���ي���ة، وال���ت���ص���ام���ي���م ال���خ���ارق���ة، 

والتقدم التكنولوجي.
ه��اوس"،  "أكتيف  األول��ي من  النموذج  وُبني 
 B10���ب ولقب  األملانية،  شتوتغارت  منطقة  في 
وه���و م��دع��وم م��ن األل����واح ال��ح��راري��ة الضوئية 
على سطحه، والتي تولد الكهرباء التي تخلق 
ال����ح����رارة ك��م��ن��ت��ج ث����ان����وي. وت��ع��ت��ب��ر م��ك��ون��ات 
التدوير  قابلة إلع��ادة  السكنية  ال��وح��دات  ه��ذه 

بالكامل، وتتطلب يومًا واحدًا فقط لتجميعها.
وبدأ سوبك بتطوير مفهوم "أكتيف هاوس" 
ال����وق����ود  م����ش����اك����ل  ب���س���ب���ب   ،2000 ال�����ع�����ام  ف�����ي 
األح�����ف�����وري، واالح���ت���ب���اس ال�����ح�����راري، وال��ن��م��و 

السكاني.
أو نفايات وال  انبعاثات  أي  املنزل  وال ينتج 
األح��ف��وري. وكان  الوقود  يستمد أي طاقة من 
في  للبيئة  الصديقة  امل��ب��ان��ي  ق��د صمم  س��وب��ك 
املاضي، ولكن B10 هو األول لتوليد ليس فقط 
م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال��ط��اق��ة ل��ت��غ��ذي��ة امل��ن��زل ذات����ه، بل 

أيضًا املباني املحيطة به.
وال يتطلب "أكتيف هاوس" الكثير من الطاقة 
املنزل  توصيل  ويتم  الذكية.  الهندسة  بفضل 
ب��م��ح��ط��ات األرص������اد ال��ج��وي��ة امل��ح��ل��ي��ة، ب��ه��دف 
ضبط استخدام الطاقة على أساس التوقعات 

الجوية.
من  خ��زان��ًا  للبيئة  الصديق  امل��ن��زل  ويتضمن 
م��ن خالل  ال��ط��اق��ة،  لتوفير  األرض  الثلج تحت 
ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات أن��ظ��م��ة ال��ت��دف��ئ��ة وت��ك��ي��ي��ف 

الهواء التقليدية.

عينات  تحليل  إن  األربعاء  يوم  قالت مصر 
من مياه النيل بعد غرق مركب يحمل شحنة 

فوسفات خام في النهر أثبت أنها آمنة.
وقالت وزارة الدولة لشؤون البيئة إن املركب 
الذي كان يحمل 500 طن من الفوسفات الخام 
غرق الثالثاء بعد ارتطامه بأحد أعمدة جسر 

على النيل في محافظة قنا بجنوب مصر.
وأضافت في بيان بصفحتها على فيسبوك 
"ك����ان����ت ن���ت���ائ���ج ال���ع���ي���ن���ات م���ط���اب���ق���ة ل��ل��ح��دود 
نوعية  ف��ي  تغير  أي  ي��وج��د  وال  بها  املسموح 

املياه".
وق���ال���ت م���ص���ادر ف���ي م��دي��ري��ة ال��ص��ح��ة بقنا 
ل���روي���ت���رز إن ث���م���ان���ي م���ح���ط���ات مل���ي���اه ال���ش���رب 
ت��س��ح��ب امل���ي���اه م���ن ال��ن��ي��ل ع����ادت ل��ل��ع��م��ل بعد 
وق��ف��ه��ا اح��ت��رازي��ا ل��ح��ن ظ��ه��ور ن��ت��ائ��ج تحليل 

العينات.
وق�����ال ب���ي���ان ال�������وزارة إن ال��ف��وس��ف��ات ال��خ��ام 

"مادة قليلة الذوبان في املاء".
وق�����ال�����ت م�����ص�����ادر ف�����ي م���ح���اف���ظ���ة س����وه����اج 
امل���ج���اورة ل��ق��ن��ا م���ن ال��ش��م��ال إن ل��ج��ن��ة شكلت 
مل��ت��اب��ع��ة ح���ال���ة م���ي���اه ال���ن���ي���ل ال���ت���ي ت���ص���ل إل���ى 
ي���ج���ري  امل�����ي�����اه  م�����ن  ع����ي����ن����ات  امل����ح����اف����ظ����ة وإن 

تحليلها بن وقت وآخر
م���ن ج��ه��ة أخ����رى، أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ق��اب��ض��ة 
مل�����ي�����اه ال�����ش�����رب وال������ص������رف ال����ص����ح����ي، ح���ال���ة 

ال��������ط��������وارئ ب����ش����رك����ت����ي م�����ي�����اه اإلس����ك����ن����دري����ة 
والبحيرة، إثر حدوث انفجار في أحد خطوط 
ال���غ���از وال���ب���ت���رول، ال���ت���ي ت��م��ر ب���ع���رض إح���دى 
ال��ت��رع امل��غ��ذي��ة ل��ع��دد 6 م��ح��ط��ات مل��ي��اه ال��ش��رب 
التابعة لشركتي مياه اإلسكندرية والبحيرة، 

م��ا أدى إل���ى ت��س��رب ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة م��ن امل���واد 
ال��ب��ت��رول��ي��ة. وذل���ك بحسب م��ا ذك���رت صحيفة 

اليومية. املصريون 
وق��د أع��ل��ن��ت ال��ش��رك��ة ال��ق��اب��ض��ة مل��ي��اه ال��ش��رب 
والصرف الصحي عن إعادة تشغيل محطتي 

مياه  لشركتي  التابعتن  وامل��ن��ش��ي��ة2،  أب��ي��س 
ال���ش���رب ب��ال��ب��ح��ي��رة ب���ك���ام���ل ط��اق��ت��ه��م��ا ال���ي���وم 
االث���ن���ن ب���ع���دم���ا أغ���ل���ق���ت ب��ش��ك��ل م���ؤق���ت ل��ح��ن 

التأكد من سالمة املياه.
ال��ش��رك��ة أع��ل��ن��ت )بحسب  ب��ال��ذك��ر أن  ج��دي��ر 
الصحيفة( أنه تم اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
االحترازية وتم تطويق مآخذ املحطات بمواد 
ع����ازل����ة مل���ن���ع ت���س���رب ب��ق��ع��ة امل������واد ال��ب��ت��رول��ي��ة 
أن��ه تم أخ��ذ عينات من  إليها، وأك��دت الشركة 
وشركة  الصحة  وزارة  بمعرفة  املحطة  مآخذ 
التأكد  بعد  التشغيل  إع��ادة  وت��م  اإلسكندرية 
م���ن ج����ودة امل���ي���اه وال��ت��ص��ري��ح ب���ذل���ك م���ن قبل 

وكيل وزارة الصحة باإلسكندرية.
وأض��اف��ت )ب��ح��س��ب امل��ص��در( أن���ه ت��م إخ��ط��ار 
ش���رك���ة ال���ب���ت���رول ل���س���رع���ة اإلص�������الح وإرس������ال 
ب��ع��ض امل���ع���دات ل��ش��ف��ط امل�����واد ال��ب��ت��رول��ي��ة من 
ع���ل���ى س���ط���ح امل����ي����اه وق�����ام�����وا ب���االن���ت���ه���اء م��ن 
اإلص��الح ي��وم االثنن. وأك��دت أن��ه ف��ور التأكد 
م����ن إزال������ة امل������واد ال���ب���ت���رول���ي���ة وس����الم����ة امل���ي���اه 
وم��ط��اب��ق��ة ع��ي��ن��ات امل��أخ��ذ ل��ل��م��واص��ف��ات س��وف 
ي��ت��م ال��ت��ن��س��ي��ق م��ع م��دي��ري��ة ال��ص��ح��ة لتشغيل 
مياه  مطابقة  م��ن  ال��ت��ام  التأكد  بعد  املحطات 
امل���أخ���ذ ل��ل��م��واص��ف��ات ال��ق��ي��اس��ي��ة ث���م ي��ت��م فتح 
امل���وارد  وزارة  م��ع  بالتنسيق  تدريجيا  امل��ي��اه 

املائية والري ووزارة البيئة.

وحدات »أكتيف هاوس« السكنية حتارب 
االحتباس احلراري 

مصر: مياه النيل آمنة بعد غرق شحنة الفوسفات

فعاليات  ع��ن  الستار  إس���دال  بعد 
امل���اراط���ون ال���دول���ي األخ��ض��ر ملدينة 
أك����ادي����ر، ف���ي ن��س��خ��ت��ه ال��ث��ال��ث��ة، ي��وم 
األحد املاضي، قررت اللجنة املنظمة 
إط��الق مبادرة غرس أزي��د من 2500 
أرك��ان، بشراكة مع الجماعة  شجرة 
آخرين،  وفاعلن  الحضرية ألكادير 
ت��ن��ف��ي��ذا ل��واح��د م��ن أه���م االل��ت��زام��ات 
البيئية، الذي اختاره منظمو نسخة 
هذه السنة، بعدما سبق أن أعلنوا، 
في ندوة صحفية، عن عملية غرس 
عدد من األشجار، على نحو يوازي 
الثالثة  النسخة  في  املشاركن  ع��دد 
األول  الذي يعتبر  أكادير،  ملاراطون 
م��ن ن��وع��ه ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د اإلف��ري��ق��ي، 
والذي شهد نجاحا تنظيميا كبيرا، 
وتميز بمشاركة مكثفة فاقت 2500 

عداء وعداءة، مغاربة وأجانب.
وأك�������������د ع�����ب�����د ال���������واح���������د رح����������ال، 
للسباق  ال��وط��ن��ي��ة  الجمعية  رئ��ي��س 
وامل��������اراط��������ون، ورئ�����ي�����س م�����اراط�����ون 
تزامنا  ستنظم  العملية  أن  أك��ادي��ر، 
م����ع ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ال����ذي 
يصادف الخامس من يونيو من كل 
العملية تهدف  سنة، مبرزا أن ه��ذه 
إلى تثمن النجاح التنظيمي الكبير 
ال���س���ن���ة. كما  ال�����ذي م��ي��ز دورة ه����ذه 

ال��وق��ت نفسه، بمجهودات  ن��وه، ف��ي 
سلطات مدينة أكادير، اعترافا منه 
بمساهمتها الفعالة في إنجاح هذا 
امللتقى الدولي، من خالل تهيئ مدار 
السباق بشكل جيد، مع إخالئه من 
ال����س����ي����ارات ط��ي��ل��ة ال���ت���ظ���اه���رة، م��م��ا 
س��م��ح ل��ل��ع��دائ��ن ب��ال��ت��ن��اف��س بشكل 

مريح وآمن.
وم����وازاة م��ع ذل���ك، أعلنت اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة ل���ه���ذه ال���ت���ظ���اه���رة ب��رم��ج��ة 
م���ن���اف���س���ة س����ب����اق امل�������اراط�������ون ع��ل��ى 
ال��دورة  م��ن  انطالقا  كلم،  مسافة 42 
امل���ق���ب���ل���ة، م����ع ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى س��ب��اق 
نصف امل��اراط��ون ) 21 كلم( وسباق 
ث��ال��ث مل��س��اف��ة "7 ك���ل���م"، م��ف��ت��وح في 
وج������ه ه�������واة ال�����ج�����ري م�����ن امل���غ���ارب���ة 

واألجانب.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق، أوض���ح املدير 
بنمزيان،  للمارطون، رشيد  التقني 
أن ك���ل ال����ظ����روف أص��ب��ح��ت م��وات��ي��ة 
ل���ت���ن���ظ���ي���م م�������اراط�������ون ب���م���واص���ف���ات 
أبرز  يستقطب  أن  من شأنه  عاملية، 
ن����ج����وم س����ب����اق أم األل������ع������اب، خ���الل 
ال����������دورات امل���ق���ب���ل���ة، ب���ع���دم���ا ش��ه��دت 
ث��ان��ي  ت��ح��ق��ي��ق  ال���س���ن���ة  ه������ذه  دورة 
أحسن توقيت عاملي وأفضل توقيت 
ف��ي م��ن��اف��س��ة نصف  م��غ��رب��ي للسنة 

حكيمة  بالبيئة،  املكلفة  املنتدبة  ال��وزي��رة  أعلنت 
للتنمية منح  امل��ت��ح��دة  األم���م  ب��رن��ام��ج  أن  ال��ح��ي��ط��ي، 
م���ل���ي���ون دوالر،   15.7 ب��ق��ي��م��ة  م���ال���ي���ا  غ���الف���ا  امل����غ����رب 
ستخصص إلنجاز عدد من املشاريع التنموية التي 

تراعي البعد البيئي.
التي  ال��زي��ارة  بمناسبة  لها  كلمة  ف��ي  وأوض��ح��ت 
قامت بها،  مؤخرا، ل��ورزازات بمعية بعض أعضاء 
لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن بمجلس 
املشاريع تتوزع على ثالثة محاور  أن هذه  النواب، 
وه���ي ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي، واالق���ت���ص���اد األخ��ض��ر، 
وال��ت��ك��ي��ف م��ع ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة، وذل����ك ب��م��ع��دل 5 

مالين دوالر لكل محور.
أقاليم الجنوب الشرقي للمملكة  أن  وأشارت إلى 
م���ؤه���ل���ة ألن ت����ك����ون م����ج����اال م���ن���اس���ب���ا ل��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
النسيج  على  ق��وي  وق��ع  لها  التي سيكون  املشاريع 
من  عنها  سيترتب  عما  فضال  املحلي،  االقتصادي 
انعكاسات جد إيجابية على حياة الساكنة املحلية، 
وكذلك على التوازنات اإليكولوجية الهشة في هذه 

املنطقة.
وقالت الحيطي إن ال��وزارة شددت على أن يوجه 
ال���ج���زء األك���ب���ر م���ن ه����ذا ال���غ���الف امل���ال���ي ل��ل��م��ش��اري��ع 
أك��دت  حيث  امل��ائ��ة،  ف��ي   70 يناهز  بما  االستثمارية 
ال��ح��رص على اإلس��راع  ف��ي ه��ذا السياق على أهمية 
املشاريع،  بهذه  الخاصة  املعمقة  الدراسات  بإنجاز 
ع��ل��ى أم���ل أن ي��ت��م ال��ب��دء ف��ي إن��ج��ازه��ا أواخ����ر السنة 

القادمة.
وس��ج��ل��ت ال���وزي���رة امل���ؤه���الت اإلي��ك��ول��وج��ي��ة التي 

الشق  في  ورزازات، س��واء  إقليم  تتوفر على صعيد 
املتعلق منها بالواحات، أو فيما يتعلق باحتضان 
اإلق��ل��ي��م ل���واح���دة م���ن أك��ب��ر امل��ح��ط��ات ع��ل��ى الصعيد 
الكوني لتوليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية، 
اه��ت��م��ام  م��ح��ط  لتصبح  ورزازات  أه���ل  ال����ذي  ال��ش��يء 

واسع على الصعيد العاملي.
وأضافت أن التراث املعماري في منطقة الجنوب 
ال��ش��رق��ي، وامل��ت��م��ث��ل ع��ل��ى ال��خ��ص��وص ف��ي استعمال 
ال��ط��ن ك��م��ادة أول��ي��ة ف��ي ال��ب��ن��اء، أض��ف��ى ب���دوره قيمة 
امل��وروث اإليكولوجي في هذه  مضافة متميزة على 
امل��ن��ط��ق��ة، ك��م��ا أن���ه ي��ح��اف��ظ ع��ل��ى ال��ن��ج��اع��ة ال��ط��اق��ي��ة، 
الشيء الذي يدفع في اتجاه التفكير في إنجاز مزيد 
البيئة من  التي تحافظ على  التنموية  من املشاريع 
العادمة،  املياه  تدوير  إع��ادة  محطات  تشييد  قبيل 

وتثمن النفايات الصلبة وغيرها.
املكلفة  املنتدبة  ال��وزي��رة  قامت  آخ��ر،  على صعيد 
بالبيئة رفقة عامل إقليم ورزازات، ا صالح بن يطو، 
وال���وف���د امل��ش��ك��ل م���ن ب��ع��ض أع���ض���اء ل��ج��ن��ة ال��ب��ن��ي��ات 
األساسية والطاقة واملعادن بمجلس النواب، بزيارة 
ت��ف��ق��دي��ة ل�����ورش ت��ش��ي��ي��د امل���ط���رح امل���راق���ب ل��ل��ن��ف��اي��ات 
ال��ص��ل��ب��ة ل�������ورزازات، ال����ذي خ��ص��ص إلن���ج���ازه غ��الف 
مالي بقيمة 53 مليون دره��م، وال��ذي من املنتظر أن 

يتم الشروع في تشغيله صيف السنة الجارية.
ك��م��ا ت���م ال��ت��وق��ي��ع ب��م��ن��اس��ب��ة ه����ذه ال����زي����ارة ع��ل��ى 
ات���ف���اق���ي���ة إلن����ج����از م��ح��ط��ة ل��ل��ت��ط��ه��ي��ر ال���س���ائ���ل مل��رك��ز 
»ت��ون��دوت«، وه��و م��ن ب��ن امل��راك��ز الصاعدة التابعة 

إلقليم ورزازات.

منحة أممية للمغرب بقيمة 15.7 مليون 
دوالر لتمويل مشاريع بيئية 

ماراطون أكادير األخضر يساهم في غرس 2500 شجرة أركان

 في أفق تخطيط واحاتي متأقلم بإقليم الرشيدية يدمج مقاربة النوع والتغير املناخي

منظمو التظاهرة يعلنون عن تنظيم ثالثة سباقات دولية في نسخة 2016

وبات مبدأ “صفر 
نفايات” يطبق 
في معظم دول 
العالم. ويقدم 
حلوال علمية 
وعملية ضمن 
إعادة تدوير 
النفايات بعد 
فرزها من املصدر، 
واالستفادة 
منها اقتصاديا 
بدل من حرقها. 
كما أن إعادة 
التدوير يقلل من 
استخدام الطاقة 
أضعاف محارق 
 في مختلفالنفايات

 أنحاء

 العالم،

 نفقد

 سنويا 24

 مليار طن

 من التربة

 الخصبة

جانب من فعاليات املناظرة


