
ال���ت���ف���ت ف���ع���ال���ي���ات م���دي���ن���ة ش���ي���ش���اوة وم���م���ث���ل���و م��خ��ت��ل��ف 
ال���ق���ط���اع���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ل��ل��ت��ش��اور ح��ول 
إشكاليات املياه في سياق تغير املناخ. وتدارس املشاركون 
مختلف الرؤى والتصورات من زوايا مختلفة، وذلك في لقاء 
مفتوح نظم مؤخرا من قبل مشروع التكيف مع تغير املناخ 

.  )GIREPSE(  في حوض تانسيفت
باملياه  املتعلقة  الرئيسية  القضايا  امل��ش��ارك��ون  ون��اق��ش 
وتغير امل��ن��اخ وح��م��اي��ة النظم اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ووظ��ائ��ف��ه��ا في 
منطقة شيشاوة. كما تناولوا التوجهات االستراتيجية التي 
تؤهل التخاذ قرارات صائبة بشأن إدارة ندرة وغزارة املياه 

املرتبطني بتطور املناخ باملنطقة.
وأفاد الكاتب العام لعمالة شيشاوة، الذي افتتح الورشة، 
أن ه���ذا امل���ش���روع ال��ب��ح��ث��ي ج���اء ف���ي ال���وق���ت امل��ن��اس��ب، ل��ك��ون 
اإلكراهات  تعاني من  والبحث  بالدراسة  املستهدفة  املنطقة 
ال��ت��ي س��ي��ت��ن��اول��ه��ا ه���ذا ال��ب��ح��ث وخ��ص��وص��ا امل��رت��ب��ط��ة منها 
والحفاظ  امل��ن��اخ  تغير  ف��ي س��ي��اق  للمياه  املتكاملة  ب����اإلدارة 

على الخدمات البيئية.
كما  اعتبر أن اختيار الحوض املائي لتانسيفت كمنطقة 
الوعي بها  التي بدأ  للدراسة خيار مناسب نظرا للمخاطر 
إيجاد  نحو  السعي  يستوجب  مما  ال��زم��ن.  م��ن  عقدين  منذ 
السبل اإلستراتيجية لسياسة التكامل والحفاظ على املوارد 

املائية.
وف��ي نفس السياق أش��ار الكاتب العام إل��ى ض��رورة بناء 
التقنية واملؤسساتية من خالل التدريب والتعليم،  القدرات 
ووجوب  مقاربة النوع من خالل املشاركة الفعالة للمرأة في 

املشروع وتنفيذه.
وي���س���ت���ه���دف امل�����ش�����روع  ال�����دراس�����ة ع���ل���ى م���س���ت���وى ح���وض 
الفرعي  ال��ح��وض  على  البحث  تركيز  م��ع  عموما  تانسيفت 
لتقليل  ومنصفة  فعالة  استجابات  لتطوير  وذل��ك  ألوري��ك��ا 
آث���ار ال��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ��ي، وت��ح��س��ني ال��ن��ظ��ام امل��ائ��ي وال��خ��دم��ات 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة. ذل���ك أن غ��ن��ى ال��س��ي��اق االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي 
الفرصة  يتيح  املشروع  لتنفيذ  واستعداده  املحلي  والبيئي 
ملقاربة مناسبة ملجموعة من العناصر التي يتم من خاللها 
تحديد اإلدارة املتكاملة للموارد املائية، وعمليا إلى االقتراب 
االقتصادية  القضايا  االع��ت��ب��ار  األخ���ذ بعني  س��ي��اق  ف��ي  منه 

واالجتماعية والبيئية.
وتستدعي إشكالية املاء ت��دارس إكراهات تنمية وتدبير 
املوارد املائية بحوض تانسيفت الذي يواجه تحديات تغير 
في  املياه  تدبير  أكثر من عقد، تنحو سياسة  فمند  امل��ن��اخ. 
املغرب نحو اإلدارة املتكاملة للموارد املائية )GIRE( . وترنو 
هذه املقاربة إلى تحقيق التوازن بني الطلب املتزايد والعرض 
في  بشكل جلي  التفاوت  ه��ذا  للمياه، وسيتضح  املنخفض 
املستقبل نتيجة تغير املناخ. ويستنتج  أن الوعي بالحاجة 
مل��ث��ل ه���ذه س��ي��اس��ات ب���ات ال ي��ك��ف��ي، ف���ي ظ���ل غ��ي��اب األدوات 
التي تفسح املجال للمعنيني بالقطاع  واملعلومات واملعرفة 
املائي، لتحديد املمارسات الجيدة لإلدارة املندمجة للموارد 
املائية، في البعد الديناميكي وروابطه الوثيقة مع الظواهر 

الطبيعية واإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية.
وأوضح مدير املرصد الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة 

أن  ال��ع��زي��ز،  ع��ب��د  ببقيقي  ال��ح��وز،  تانسيفت  م��راك��ش  لجهة 
امل��غ��رب بإشكالية  اهتمام  ف��ي سياق  امل��ش��روع ج��اء مناسبا 
بالبيئة خلقت،  امل��ك��ل��ف��ة  امل��ن��ت��دب��ة  ال�����وزارة  وأن  امل��ن��اخ  تغير 
م��ؤخ��را، م��دي��ري��ة ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة وال��ت��ن��وع البيولوجي 
واالقتصاد األخضر. فضال عن أن املغرب سيحتضن املؤتمر 
اإلط��اري��ة  املتحدة  األم��م  اتفاقية  ألط���راف  والعشرين  الثاني 

حول التغير املناخي سنة 2016.
واس��ت��ع��رض��ت ف��اط��م��ة ال����دري����وش م���ن امل���دي���ري���ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل��أرص��اد ال��ج��وي��ة نتائج أب��ح��اث م��دي��ري��ة األرص����اد الجوية 
ف��ي س��ي��اق تغير امل��ن��اخ، م��ؤك��دة أن ه��ن��اك ت��غ��ي��رات ملحوظة 
م���ن خ����الل امل��ع��ط��ي��ات امل����رص����ودة ب��ح��ي��ث أن امل���ن���اخ ال��ع��امل��ي 
يشهد احترارا وفق التقرير األخير للهيئة الحكومية لتغير 
ال��ح��رارة والتغير  ارت��ف��اع درج���ة  ف��ي  امل��ن��اخ )GIEC( يتجلى 
الحارة وعدد  األي��ام  ارتفاع عدد  في الظواهر القصوى مثل 
م��وج��ات ال��ح��رارة، وك��ذا تقلص ع��دد أي��ام م��وج��ات ال��ب��رد في 

سياق سلم زمني طويل. 
ال��ت��س��اق��ط��ات املطرية  ال���دري���وش ب��ي��ان��ات تغير  وت��ن��اول��ت 
في املغرب وال��ذي يوضح جليا  تقلص التساقطات املطرية  

خاصة في الفترة الربيعية وتأثيرها على الزراعة البورية.
وت���ن���اول خ��ال��د ال���غ���ازي م���ن امل��دي��ري��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��أرص��اد 
توصيات  وفق  املستقبلية  السيناريوهات  مختلف  الجوية 
املناخ )IPCC( وكذا أبحاث  الهيئة الحكومي املعنية بتغير 
ازدي��اد  أبانت عن  الجوية باملغرب، والتي  األرص��اد  مديرية 
امل��ن��اط��ق ال��ج��اف��ة وال��ش��ب��ه ال��ج��اف��ة وت��ق��ل��ص امل��ن��اط��ق ال��رط��ب��ة 

باملغرب في املستقبل .
ف��ي املعهد  الباحث  ال��واح��د الشريع  أك��د عبد  وم��ن جهته 
ال��وط��ن��ي للبحث ال���زراع���ي ب��م��دي��ن��ة س��ط��ات أن ال���زراع���ة تهم 
أكثر من 70 في املائة من الساكنة باملغرب، وأغلبها مرتبطة 
بالتساقطات املطرية إذ أن أكثر من 80 في املائة من األراضي 
الزراعية تتواجد في املناطق القاحلة وشبه القاحلة. وأشار 
إل��ى نقص  إل��ى ع��دم انتظام التساقطات مما ي��ؤدي  الشريع 
اإلنتاجية الزراعية، لكون الزراعة باملغرب ترتبط بالظروف 

املناخية .
التي  الدراسة  املحلية في  النماذج  الشريع ببعض  وذك��ر 
أنجزها بجماعة مزوضية في منطقة شيشاوة، حيث تبني 
مختلف أساليب تأقلم الساكنة مع تغير املناخ على مستوى 

تعويض الخصاص على مستوى اإلنتاجية واملوارد الكلئية 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اق��ص ل��ك��ون ال��ض��ي��ع��ة، ق��ل��ي��ل��ة اإلن��ت��اج��ي��ة، ل���م تعد 

تساهم في توفيرها للماشية. 
وقال عبد اللطيف الخطابي منسق مشروع بحث التكيف 
مع تغير املناخ في حوض تانسيفت )GIREPSE(  إن فريق 
لتدبير  املعنيني  مع  التشاركية  املقاربة  نهج  اختار  البحث 

األبحاث املعتمدة في املشروع.
وأسهب الخطابي في توضيح ماهية املشروع للمشاركني 
ف��ي سبل تطوير  النظر  إع���ادة  وال���ذي تتمحور فكرته ح��ول 
امل��ن��اخ، مع  ف��ي س��ي��اق تغير  املتكاملة  امل��ائ��ي��ة  امل����وارد  إدارة 
مراعاة استمرار إنتاج السلع والخدمات البيئية التي يمكن 
تحقيقها من خالل تحسني القدرة على التكيف لدى السكان 
النظم اإليكولوجية، وس��وف يتحقق ذل��ك، يضيف  وم��رون��ة 
الخطابي، من خالل دمج وضع املناخ واألدوات القائمة على 
السوق والسياسات، وفق برنامج عمل بيئي وتنموي. كما 
املقترح من قبل منظمة  النحو  البيئية، على  الخدمات  تعد 
ل��ل��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة  األغ���ذي���ة وال����زراع����ة )2007(، خ���دم���ات 
ت��ت��م��ي��ز ب���وج���ود ع���وام���ل خ���ارج���ي���ة، م��م��ا أدى إل����ى اس��ت��ب��ع��اد 

خ��دم��ات اإلم����داد ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون ع��ب��ارة ع��ن م��ن��اف��ع أو 
خدمات تسويقية أو ممكنة التسويق. كما أن مفهوم الدفع 
مقابل الخدمات البيئية ينشد أهداف عملية ويغطي أربعة 
واملياه  البيولوجي  والتنوع  )الكربون،  الخدمات  من  أن��واع 

والترفيه( قد تكون خاضعة لرسوم محددة.
وأكد أن املشروع سيحاول اإلنصات إلى مختلف الفاعلني 
من مجتمع مدني وقطاعات حكومية وغير حكومية ملالمسة 
جميع اإلكراهات والخصوصيات الدقيقة للمنطقة موضوع 
ال��دراس��ة. واملبتغى م��ن ه��ذا النهج ه��و توفير دراس���ة قابلة 
لأجرأة من قبل املعنيني بسياسات التنفيذ من ذوي القرار و 
تعزيز قدرات صانعي السياسات واملجتمعات املحلية على 
البيئية في مجال  التأقلم مع تغير املناخ وتقييم الخدمات 
اإلدارة املتكاملة للموارد املائية. وذلك عبر بناء القدرات من 
خالل املشاركة في أوراش تكوينية وتحسيسية والتنسيق 
مع الباحثني عبر مقاربة "البحث العملي" واملشاركة الفعالة 

في تنفيذ أنشطة املشروع.
املعنية  اإلدارات  ملمثلي  مكثفة  م��ش��ارك��ة  امللتقى  وش��ه��د 
واملجتمع املدني. تخلله نقاش مستفيض حول تغير املناخ 
وج��دوى  باملنطقة،  البيئية  النظم  وتدهور  املياه  وإشكالية 
املشاركون  وعبر  املحلية.  اإلشكاليات  دراس���ة  ف��ي  امل��ش��روع 
في  واملشاركة  امل��ش��روع  ملواكبة  واستعدادهم  حماسهم  عن 
أنشطته املستقبلية. وناشدوا فريق البحث لتكرار مثل هذه 
ال��ل��ق��اءات ال��ت��ي ستغني ال��ح��وار وت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب واألف��ك��ار 

حول اإلشكالية املرتبطة بأنشطة مشروع البحث.
يذكر أن مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض 
س��ن��وات  ث���الث  مل���دة  سيستمر  ال���ذي   ،)GIREPSE( تانسيف 
الجهوية  للعلوم  املغربية  الجمعية  تنسقه   ،)2017-2014(
)AMSR( ب��ش��راك��ة م���ع ج��ام��ع��ة ال��ق��اض��ي ع��ي��اض وامل���درس���ة 
الوطنية لأرصاد  للمهندسني واملديرية  الغابوية  الوطنية 
الجوية واملرصد الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة بجهة 
ثم  والتعمير  للتهيئة  ال��وط��ن��ي  وامل��ع��ه��د  تانسيفت  م��راك��ش 
ج��ام��ع��ة م��ون��ك��ت��ون ب��ك��ن��دا. وه���و ي��ت��ن��اول ب��ال��ب��ح��ث القضايا 
امل���ع���ق���دة وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ال���ن���ظ���م االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ف��اع��الت��ه��ا، وذل����ك ب��غ��ي��ة ال��ن��ه��وض بسياسة 
اإلدارة املتكاملة للمياه، مع األخذ في االعتبار جميع القوى 
الداعمة للتغيير، الداخلية والخارجية، حيث سيستفيد هذا 

املشروع من الحوار الشامل بني املعنيني بالقطاع.

اخ���ت���ت���م���ت، م����ؤخ����را ب����ال����رب����اط، أش����غ����ال ال���ب���رن���ام���ج 
ال��ت��ك��وي��ن��ي ع���ن ب��ع��د ل��س��ن��ة 2014 ف���ي م��ج��ال ال��ب��ي��ئ��ة، 
الذي نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 
املنحدرين  الشباب  الصحافيني  من   30 نحو  لفائدة 

من بلدان إفريقية. 
وقد توج هذا البرنامج التكويني، الذي شارك فيه 
صحافيون يمثلون مختلف املنابر اإلعالمية املكتوبة 
واملسموعة واملرئية واإللكترونية من املغرب وتونس 
وم��وري��ت��ان��ي��ا وال���ب���ن���ني وال��س��ي��ن��غ��ال ب��ت��ن��ظ��ي��م ورش���ة 
إفريقيا  من  الصحافيني  ق��درات  تقوية  حول  إقليمية 
بتعاون  نظمت  وال��ت��ي  املستدامة  التنمية  م��ج��ال  ف��ي 
ب��ني امل��ن��ظ��م��ة اإلس��الم��ي��ة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال��ع��ل��وم وال��ث��ق��اف��ة 
)اإلي��س��ي��س��ك��و( وم��ؤس��س��ة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ح��م��اي��ة 
األميرة  امللكي  السمو  صاحبة  تترأسها  التي  البيئة 

لال حسناء وكذا برنامج األمم املتحدة للبيئة.
ويهدف هذا اللقاء إلى رفع الوعي لدى العاملني في 
وسائل اإلعالم بأهمية القضايا البيئية على املستوى 
االجتماعي واالقتصادي بالدول العربية واإلفريقية، 
الشباب  للصحافيني  إقليمية  شبكة  وتقوية  وخلق 
والتنمية  البيئة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ب��م��ج��االت  املهتمني 
امل��س��ت��دام��ة، وت��ب��ادل ال��خ��ب��رات وت��ق��اس��م ال��ت��ج��ارب بني 
ممثلي ال����دول امل��ش��ارك��ة ب��ش��أن ال��ق��ض��اي��ا وامل��واض��ي��ع 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة، وت��ق��دي��م ت��وص��ي��ات امل��ش��ارك��ني في 

البرنامج التكويني من خالل تنظيم مائدة مستديرة 
حول رهانات الصحافيني بشأن اإلعالم البيئي.

لحماية  السادس  محمد  مؤسسة  باسم  كلمة  وفي 
البيئة، أبرز حسن طالب املسؤول عن برنامج شواطئ 
أنه ينتظر إعداد وثيقة تلخيصية  نظيفة باملؤسسة 
ل��ت��وص��ي��ات اإلع��الم��ي��ني امل��ش��ارك��ني ف��ي ه��ذا البرنامج 
ال��ت��ك��وي��ن��ي ح���ول ت��ص��ورات��ه��م وم��ق��ت��رح��ات��ه��م لكيفية 
املستدامة،  بالتنمية  الصلة  ذات  املواضيع  معالجة 
إط��ار  ف��ي  ال��ت��وص��ي��ات  ه���ذه  إدراج  أن���ه سيتم  مضيفا 
الثالثة  التكوينية  الدورة  العمل على تطوير برنامج 

املزمع عقدها في أواخر شهر أبريل القادم. 
وأوض��������ح أن ه������ذا ال����ت����ك����وي����ن، ال�������ذي ي���ع���ت���م���د ع��ل��ى 
ال���ت���واص���ل ع����ن ط���ري���ق م��ن��ص��ة ل��ل��ت��ع��ل��م اإلل���ك���ت���رون���ي 
إل��ى تمكني  ي��ه��دف  ال��غ��رض،  ل��ه��ذا  مصممة خصيصا 
هؤالء الصحافيني الشباب من التعرف على القضايا 
من  يتمكنوا مستقبال  عامليا وجهويا، حتى  البيئية 

تغطية إخبارية أفضل للمواضيع البيئية.
البرنامج  لهذا  الثانية  ال���دورة  ف��إن  ط��ال��ب،  وحسب 
 ،2014 إل��ى شهر دجنبر  أبريل  امتدت من شهر  التي 
لكونها  األول���ى،  ال���دورة  م��ع  باملقارنة  ع��رف��ت تحسنا 
تطرقت إلى مجموعة من املواضيع التي تهم التنوع 
والطاقات  وامل��ي��اه  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجي 
املتجددة والنفايات والتصحر والتغيرات املناخية. 

وأش��������ار إل������ى أن ه������ذا امل�����ش�����روع ي����ن����درج ف����ي إط����ار 
ال���ب���رت���وك���ول ال�����ذي ت���م ت��وق��ي��ع��ه ب���ني م��ؤس��س��ة محمد 
ال���س���ادس ل��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وب���رن���ام���ج األم�����م امل��ت��ح��دة 

للبيئة في فبراير 2013 بنيروبي.
وس���ج���ل أن����ه ان��ط��الق��ا م���ن األه��م��ي��ة امل���ت���زاي���دة ال��ت��ي 
أص���ب���ح امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي ي��ول��ي��ه��ا ل��ق��ض��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة 
ول����دوره����ا ال���ح���ي���وي ف���ي ال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة، ق��ام��ت 
م��ؤس��س��ة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي سنة 
البيئة  ل��ح��م��اي��ة  ال���دول���ي  االت���ح���اد  م���ع  ب��ش��راك��ة   2011
ب��وض��ع ب��رن��ام��ج "ت��ق��وي��ة ق����درات اإلع��الم��ي��ني ال��ش��ب��اب 
ح���ول ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة"، وال���ذي 
إش���ارة ثالثني  ره��ن  بعد  ع��ن  تعلم  نظام  يعتمد على 
وغرب  شمال  من  بلدان  سبعة  من  مشاركا  صحافيا 
إف��ري��ق��ي��ا مل��ت��اب��ع��ة امل���ح���اض���رات امل��ق��ت��رح��ة ف���ي امل��ج��ال 

البيئي. 
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، ش����دد امل���س���ؤول ب��امل��ؤس��س��ة على 
ضرورة بذل مزيد من الجهود للمحافظة على البيئة 
وص���ي���اغ���ة دور ج���دي���د مل��ف��ه��وم ال��ت��رب��ي��ة ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة 
والتنمية املستدامة، مضيفا أن هذه املقاربة التربوية 
هي التي أرادها صاحب الجاللة امللك محمد السادس 
عندما قرر إعطاء دفعة جديدة لاللتزام امللكي لفائدة 
البيئة، وأنشأ لذلك مؤسسة محمد السادس لحماية 

البيئة.

اح��ت��ض��ن م��ق��ر والي����ة ج��ه��ة س���وس م��اس��ة 
درع�������ة ب����أك����ادي����ر، ي�����وم ال���ج���م���ع���ة امل����اض����ي، 
أش�����غ�����ال ل����ق����اء إع�����الم�����ي ت����واص����ل����ي ب���ش���أن 
البحر  م��اء  لتحلية  إح��داث محطة  مشروع 
أك��ادي��ر(  كلم ش��م��ال   40( ك��اب غير  بمنطقة 
امل��ش��روع ومكوناته  إل��ى تصور ه��ذا  تطرق 

وأهدافه وتبعاته البيئية.
أك��ادي��ر  ع��ام��ل عمالة  الجهة  وش���دد وال���ي 
إداوت���ن���ان ال��س��ي��د م��ح��م��د ال��ي��زي��د زل���و على 
التشاورية  ات  اللقاء من  النوع  ه��ذا  أهمية 
يوليوز  دستور  مقتضيات  كرستها،  التي 
ف����ص����ول،  أرب������ع������ة  ف������ي  األق���������ل  ع����ل����ى   2011
ك��رك��ن أس���اس���ي م���ن امل��ق��ارب��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 

التشاركية.
وب���ع���دم���ا ذك�����ر ب���ال���ج���ه���ود ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا 
مجال حماية  في  طويل،  أم��د  منذ  اململكة، 
ا ب��ت��رس��ان��ة ق��ان��ون��ي��ة ص��ارم��ة،  ال��ب��ي��ئ��ة ب����دء
م����رورا ب��وف��ائ��ه��ا ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا ال��دول��ي��ة في 
ري�����و دي  ف����ي  ق���م���ة األرض  م�����ق�����ررات  إط������ار 
جانيور )البرازيل 1992( وصوال إلى تبني 
املستدامة  والتنمية  للبيئة  وطني  ميثاق 
أن مفهوم االستدامة يعتبر  أكد  في 2010، 
املصالحة  يضمن  ل��ت��واف��ق  محصلة  ال��ي��وم 

بني ثالثة محددات رئيسية.
وأب�����رز أن األم�����ر ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��ل��ق ن����وع من 
"ال�����ذك�����اء ال���ك���ي���م���ي���ائ���ي" ب���ح���ي���ث ال ت��ت��ن��اف��ر 
م�����س�����ت�����ل�����زم�����ات ال����ت����ن����م����ي����ة االق�����ت�����ص�����ادي�����ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة م���ع ض������رورة ال���ح���ف���اظ على 
استدامة املوارد وتوازن النظم البيئية، أي 

باختصار احترام التوازن البيئي.
وب���ش���أن م���وض���وع ال��ب��ي��ئ��ة ت���ح���دي���دا، حل 
والكهرباء  للماء  الوطني  املكتب  من  فريق 
ل����ت����ق����دي����م ع������رض������ني م����ط����ع����م����ني ب�������األرق�������ام 
وامل���ع���ط���ي���ات ال��ت��ق��ن��ي��ة وال����ص����ور وال���رس���وم 
محطة  إح��داث  بمشروع  املتعلقة  البيانية 

ال��ذي  ال��ب��ح��ر ب��ش��م��ال أك���ادي���ر،  لتحلية م���اء 
كان مؤخرا موضوع "سجال".

وي��ك��ش��ف ال���ع���رض���ان أن م���ش���روع م��ح��ط��ة 
لتحلية مياه  إنجاز معمل  تهم  "كاب غير" 
البحر بطاقة إنتاجية بقيمة مائة ألف متر 
إل��ى 200  اليوم، قابلة ألن تصل  مكعب في 
ال��ي��وم، وذل���ك لتغطية  أل��ف م��ت��ر مكعب ف��ي 
ح��اج��ي��ات م��ن��ط��ق��ة أك���ادي���ر ال��ك��ب��ي��ر م��ن امل��اء 

الشروب في أفق سنة 2030. 
املعطيات بأن اختيار "كاب  وأف��ادت ذات 
غير"، من أصل ستة مواقع افتراضية، أملته 
ضرورة االختيار بني الجودة والتكلفة في 
)األرك����ان  طبيعية  م��ح��م��ي��ات  ت��ض��م  منطقة 
ن���م���وذج���ا( وم���ن���ت���زه���ات ط��ب��ي��ع��ي��ة )امل��ن��ت��زه 
للتنمية  ومشاريع  ماسة(  س��وس  الوطني 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة )م��ث��ل م��ش��روع 
تاغازوت(. والحال، تضيف ذات املعطيات، 
أن هذا املشروع، الذي تفوق كلفة استثماره 
بالنسبة  بالغة  أهمية  يأخذ  دره��م،  مليار 
هذه  تكتسي  حيث  الكبرى  أك��ادي��ر  ملنطقة 
امل�����ادة ال��ح��ي��وي��ة خ���ط���ورة أك��ب��ر ب��ال��ن��ظ��ر ملا 
يحدق بالجهة من خصاص متوقع اعتبارا 

من سنة 2016.
وتخص املرحلة األول��ى من هذا املشروع 
محطة  واستغالل  وبناء  وتمويل  تصميم 
ل��ت��ح��ل��ي��ة م����ي����اه ال���ب���ح���ر ب���س���ع���ة ت���ص���ل إل���ى 
100 أل��ف م��ت��ر مكعب ف��ي ال��ي��وم خ��الل م��دة 
ال���وح���دة تشمل  20 س���ن���ة، ع��ل��م��ا ب����أن ه����ذه 
مباشر  م��أخ��ذ  م��ن  تتكون  مهمة  تجهيزات 
ل���ل���م���اء م����ن ال���ب���ح���ر ع���ل���ى ط����ول 1200 م��ت��ر، 
وم���ح���ط���ة ل��ل��ت��ح��ل��ي��ة ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ت��ق��ن��ي��ة 
املعالج  للماء  وخ��زان��ا  العكسي  التناضح 

بسعة 35 ألف متر مكعب. 
ك���م���ا ي��ش��م��ل ه�����ذا امل����ش����روع إن����ج����از ق��ن��اة 
الحالية  ب��ال��ق��ن��اة  متصلة  م��ت��ر   100 ب��ط��ول 

ال����ت����ي ت����رب����ط م���ح���ط���ة م���ع���ال���ج���ة )ت�����ام�����ري( 
ب��خ��زان��ات ال��ت��وزي��ع مل��دي��ن��ة أك���ادي���ر، وق��ن��اة 
ب����ط����ول 400 م��ت��ر  ال���ب���ح���ر  ف�����ي  ال���ت���ص���ري���ف 

للتحويل.  ومحطة 
التواصلي،  اللقاء  ه��ذا  أن  بالذكر  ج��دي��ر 
ال������ذي ج�����رى خ���ص���وص���ا ب���ح���ض���ور رئ��ي��س 
م���ج���ل���س ال���ج���ه���ة ورئ����ي����س م���ج���ل���س ع��م��ال��ة 
|أك�������ادي�������ر إداوت��������ن��������ان وم����م����ث����ل����ي ال���ن���س���ي���ج 
االق���ت���ص���ادي وال���ج���م���ع���وي، ش��ك��ل م��ن��اس��ب��ة 
ل��ع��دد م���ن ال��ف��اع��ل��ني م���ن م��ه��ن��ي��ي ري��اض��ات 
ال��غ��ط��س واألن��ش��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة ل��إلع��راب عن 
تخوفاتهم بشأن مآل موقع بحري صديق 
يلزم  الكل إحاطته بما  للبيئة ينبغي على 
م��ن ع��ن��اي��ة وض��م��ان��ات ح��ت��ى ي��ك��ون منطقة 
ج���ذب ل��ل��س��ي��اح��ة ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني ال��وط��ن��ي 

والدولي.
وكان تقرير لوكالة الحوض املائي سوس 
ماسة ودرعة قد أشار ، العام املاضي، إلى 
الهيدرولوجية  السنة  من  األول  "الثلث  أن 
ف���ي  ح�����������ادا  ن����ق����ص����ا  ع���������رف   2014/2013
أن  م��ب��رزا  امل��ائ��ي��ة"،  وال����واردات  التساقطات 
التساقطات املطرية سجلت انخفاضا يقدر 
ب 66 في املائة على مستوى سوس ماسة 
و 41 ف���ي امل���ائ���ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل���ح���وض درع����ة، 
املائية  ال�����واردات  ن��ق��ص  نسبة  بلغت  فيما 

بسدود الحوضني 92 في املائة.
وت��ك��ش��ف امل��ع��ط��ي��ات امل���ت���وف���رة أن ال��ط��ل��ب 
الشروب والصناعي سيصل في  امل��اء  على 
إل��ى 250 مليون متر مكعب )أي  أف��ق 2030 
سيتقلص  بينما  امل���ائ���ة(،  ف��ي   108 ب��زي��ادة 
املاء الفالحي من 1724 مليون  الطلب على 
م��ل��ي��ون، أي بنسبة  إل���ى 1555  م��ك��ع��ب  م��ت��ر 
10 في املائة، بفضل برنامج االقتصاد في 
م��ي��اه ال���ري ال���ذي ع��رف ط��ف��رة ن��وع��ي��ة بهذه 

املنطقة.
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أشار املركز األمريكي لتوقعات املناخ الخميس إلى وجود فرصة بنسبة تتراوح 
بني 50 الى 60 في املائة أن يعاود نمط الطقس املعروف باسم "النينيو" الظهور 

بحلول الصيف القادم في النصف الشمالي من الكرة االرضية.
وأك���د امل��رك��ز ال��ت��اب��ع للهيئة ال��ق��وم��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ل���أرص���اد ال��ج��وي��ة ف��ي تقريره 

الشهري توقعاته بأن ظاهرة النينيو ستكون ضعيفة في حالة ظهورها.
ويتسبب النينيو فى ارتفاع درجة حرارة سطح املياه في املحيط الهادي ما قد 
يتمخض عنه موجات جفاف فى بعض بقاع العالم وفيضانات في البعض اآلخر.
وك���ان امل��رك��ز ق��د ت��وق��ع شهر ف��ب��راي��ر امل��اض��ى ظ��روف��ا ج��وي��ة معتدلة خ��الل فصل 

الربيع.

التأثيرات  أح��د  هو   )Arctic( الشمالي  املتجمد  املحيط  في  البحري  للجليد  املتزايد  االختفاء 
املميزة لالحترار العاملي. لكن أبحاثا جديدة تظهر أنه بات ال يغطي مساحة أقل فقط، بل هو يرق 
بشكل كبير. وهذا يجعله أكثر عرضة للذوبان، ما يؤدي إلى تغيير النظم االيكولوجية البحرية 

وتعديل خطوط املالحة والتيارات واألحوال الجوية.
وتفترض بيانات حديثة مستقاة من مجموعة مصادر، بينها الغواصات العسكرية واألقمار 
االصطناعية، أن الترقق يحدث أسرع بكثير مما قدرته النماذج الكومبيوترية سابقا. وقد جمعها 
أن  التحليلية  دراستهما  فبينت  شويغر،  وأك��س��ل  ليندسي  رون  واشنطن  جامعة  ف��ي  الباحثان 
الجليد في الجزء املركزي من املحيط املتجمد الشمالي ترقق بنسبة 65 في املائة منذ العام 1975. 
وخالل سبتمبر، عندما يبلغ الجليد حده األدن��ى السنوي، أصبحت سماكته أقل بنسبة 85 في 

املائة عما كانت عام 1975.

السنوات  خ��الل  إن��ه  ببكني  األمريكية  بالسفارة  البيئي  للرصد  محطة  م��ن  بيانات  قالت 
السبع املنصرمة زاد متوسط انتشار امللوثات الدقيقة في الجو بالعاصمة - وهي التي يقل 
قطرها عن 2.5 ميكرومتر- بنحو خمسة أمثال عن املتوسط اليومي الذي توصي به منظمة 

الصحة العاملية.
والعواقب الصحية الستمرار التعرض لهذه الظروف وخيمة إذ أوضحت دراسة أجرتها 
جماعة جرينبيس )السالم األخضر( وعلماء من جامعة بكني استنادا إلى بيانات من عام 
2013 أن أكثر من 257 ألف حالة وفاة سابقة ألوانها في 31 مدينة صينية ترجع الى امللوثات 

الدقيقة ما يجعلها من األسباب الرئيسية للوفاة بدرجة أكبر من التدخني.
وبوسع أي شخص في بيكني قياس التلوث باالستعانة بجهاز يعطي قراءات كل ساعة 
ملستوى امللوثات الدقيقة بناء على التقديرات الحكومية أو تلك الخاصة بالسفارة األمريكية.

بكني ال تزال تعاني من تلوث الهواءجليد القطب الشمالي أرق بنسبة 65% األرصاد األمريكية تتوقع »النينيو« في الصيف
9

باريس حتظر التجوال على نصف سياراتها 
 فرضت السلطات الفرنسية يوم االثنني املاضي إجراءات طارئة للحد من حركة السيارات في العاصمة باريس التي تعاني من التلوث 
الخانق الذي يغطي كذلك معظم مناطق شمال فرنسا. وطلبت رئيسة بلدية املدينة آن هيدالغو من السلطات منع واحدة من كل سيارتني 
التلوث. وكتبت هيدالغو على  العامة مجاني مؤقتا للحد من  النقل  التنقل في جميع وسائل  من السير في ش��وارع العاصمة وجعل 
حسابها على تويتر السبت »أنا مسرورة ملوافقة الدولة على فرض حظر جزئي على السيارات االثنني وهو ما كنت أطلبه منذ عدة أيام«. 
وال��س��ي��ارات  األج���رة  استثناء س��ي��ارات  م��ع  املدينة  بالسير على ش���وارع  ف��ردي��ة  ب��أرق��ام  لوحاتها  تنتهي  التي  للمركبات  فقط  وسمح 

الكهربائية وعربات اإلسعاف. 
وأصبحت وسائل النقل العامة مجانية على األقل يوم االثنني في باريس والبلدات املحيطة بها بهدف خفض التلوث من خالل تشجيع 

السائقني على التخلي عن سياراتهم لعدة أيام.
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 تقدر املساحة اإلجمالية لعمليات التشجير التي تقوم بها املديرية الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
التصحر لجهة طنجة تطوان برسم موسم 2014 - 2015، بحوالي 2444 هكتار، بكلفة إجمالية تقدر ب�13 مليون درهم.

وال��ح��د من  التعرية  إل��ى مكافحة  للغابات،  العاملي  ال��ي��وم  بمناسبة  للمديرية ص��در  ب��الغ  التشجير، حسب  وت��ه��دف عمليات 
االنجراف املائي و التدهور النوعي للتربة وتراكم األوحال بحقينات السدود، والتي تحدث تزايدا في كمية الترسبات وبالتالي 
الغابات، وتخفيف الضغط على  إنتاج  إلى تعزيز وتطوير إمكانات  املائية، إضافة  الطاقة االستيعابية لهذه املنشآت  تقلص 

استهالك خشب الغابة الستعمالها في أغراض شخصية.

من  املتوسط  األب��ي��ض  البحر  عمل حماية  تحديث خطة  ببيروت، سبل  الثالثاء  عمل،  ورش��ة  بحثت 
التلوث، التي وضعها برنامج األمم املتحدة للبيئة.

وأبرز عدد من خبراء البيئة، أمميون ودوليون ولبنانيون، املشاركون في هذه الورشة، التي نظمتها وزارة 
البيئة اللبنانية، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة لحماية البحر املتوسط من التلوث )ميدبول(، تحت شعار 
اإلقليمية  املتطلبات  لتعكس  الخطة  تحديث  أهمية  أرض��ي��ة"،  من مصادر  التلوث  من  املتوسط  البحر  "حماية 

الجديدة التي تعرفها منطقة املتوسط.
وأشار املشاركون إلى أن هذه الخطة، التي وضعت سنة 2005، تعتبر خطوة مهمة "قبل الوصول إلى األهداف 
اتفاقية  على  املوقعة  األط��راف  عمل  أهمية  مبرزين  التلوث"،  من  البحر  بحماية  املتعلق  للبروتوكول  النهائية 
برشلونة )اتفاقية حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث لسنة 1976( من أجل تحديث خطة العمل لتعكس 
الصرف  "مياه  املتوسط، خاصة  األبيض  البحر  تواجه  التي  باملشاكل  وذك��روا  الجديدة".  اإلقليمية  املتطلبات 

الصحي والنفايات الصلبة واالنبعاثات الصناعية".

س���وف يختبر وزراء ب��ري��ط��ان��ي��ون ق��ري��ب��ا ال��ق��ي��ادة ال��خ��ض��راء، م��ع وص���ول أول دفعة 
في  املسرفة  الحالية  ال��وزاري��ة  السيارات  مكان  كهربائية ستحل  س��ي��ارات  أسطول  من 

استهالك الوقود.
هذا االستبدال هو جزء من استثمار بقيمة خمسة ماليني جنيه )7.5 مليون دوالر( سيؤدي 
الى استعمال السيارات الكهربائية على نطاق أوسع في القطاع العام. لكن الطرح األول سيكون 
صغيرا، إذ يشمل 140 سيارة منخفضة االنبعاثات، 64 منها كهربائية مئة في املائة، بينها 
أرب��ع سيارات وزاري��ة. وقالت وزي��رة النقل البارونة س��وزان كرايمر إن هذه "خطوة هامة" من 
شأنها التوفير في كلفة الوقود واملساعدة في تحسني نوعية الهواء والتصدي لتغير املناخ، 
م��ن هذه  ال��ه��واء. وسيكون ع��دد كبير  الدفيئة وملوثات  غ���ازات  انبعاثات  م��ن خ��الل تخفيض 

السيارات من طراز "نيسان ليف" الكهربائية التي يتم صنعها في بريطانيا.

دعا محام أمريكي ملنح بعض الحيوانات مثل قرود الشمبانزي والغوريال والدالفني 
واألفيال، نفس الحقوق القانونية الخاصة باإلنسان.

وأوضح ستيفن وايز أمام مؤتمر "تيد" في مدينة فانكوفر الكندية، أن "الشخصية" تمثل 
مفهوما قانونيا وليس بيولوجيا ينطبق في بعض األحيان على الشركات واألماكن املقدسة 
األن��ه��ار، لذلك فإنه يعتقد بإمكانية منحه أيضا لبعض  غ��رار  الطبيعة على  بل وأج���زاء من 

أنواع الحيوانات.
مشروع  حاليا  وي��رأس  القانونية،  حقوقها  الحيوانات  ملنح  سنوات  منذ  واي��ز  ويناضل 
"Nonhuman Rights" الذي يتبنى املطالب نفسها، بحسب موقع "إنترناشونال بيزنس تايمز".

وأعرب املحامي األمريكي عن ثقته في نيل الحيوانات شيئا من حقوقها يوما ما.

 دعوة ملنح احليوانات نفس حقوق اإلنسانسيارات كهربائية لوزراء بريطانياورشة حلماية املتوسط من التلوث 

مشاورات مبنطقة شيشاوة حول إشكاليات املياه في سياق تغير املناخ 

 أتحتضن كلية علوم التربية التابعة لجامعة 
م��ح��م��د ال���خ���ام���س ب���ال���رب���اط ، م��ن��ذ ي����وم االث��ن��ني 
امل���اض���ي، أش���غ���ال األس���ب���وع ال��ث��ق��اف��ي ال��ج��ام��ع��ي 
البيئة  خدمة  في  "التربية  شعار  تحت  البيئي، 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل���س���ت���دام���ة"، وذل����ك ب��م��ن��اس��ب��ة ال��ي��وم 

العاملي للماء واليوم العاملي للغابة.
ال��ت��ي تنظمها كلية  ال��ت��ظ��اه��رة،  ه���ذه  وت�����روم 
ع���ل���وم ال���ت���رب���ي���ة، ب���ت���ع���اون م����ع ال����ن����ادي امل��غ��رب��ي 
للبيئة والتنمية املستدامة، من 23 إلى 27 مارس 
الجاري، معرفة وتشخيص بعض أوجه الوضع 
الفاعلني  املنتظرة من مختلف  البيئي، واألدوار 
ومندمجة  ف��ع��ال��ة  إدارة  ض��م��ان  ب��ه��دف  املعنيني 
للموارد الطبيعية تنسجم مع متطلبات التنمية 

املستدامة في البالد.
وب�����ه�����ذه امل����ن����اس����ب����ة، ق�������ال م��ح��م��د 
األس��ت��اذ بجامعة محمد  ف��ت��وح��ي، 
ال��خ��ام��س ب��ال��رب��اط، ف��ي تصريح 
لأنباء،  العربي  املغرب  لوكالة 
األس�����ب�����وع  ه��������ذا  ان�����ع�����ق�����اد  إن 
الجامعي البيئي يندرج في 
إطار املشروع الذي تبنته 
جامعة محمد الخامس 
ب���������ال���������رب���������اط وال�������������ذي 
ي��س��م��ى ب���"ال��ج��ام��ع��ة 
ال����������خ����������ض����������راء"، 

م�����ض�����ي�����ف�����ا 
أن����������������������ه 

ي����������������������������روم 
إدم�������������������������������اج 

ال������������ش������������ب������������اب 
وم���������������ك���������������ون���������������ات 

ال���ج���ام���ع���ة ل��الح��ت��ف��ال 
ب�����م�����ث�����ل ه����������ذه ال����ق����ض����اي����ا 

بمختلف  ال���وع���ي  وت��ك��ري��س 
ال���ت���ح���دي���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وخ���اص���ة 

امل��رت��ب��ط��ة بالتنوع  ال��ت��ح��دي��ات  ت��ل��ك 
املناخي  التغير  وبقضايا  البيولوجي 

وان���ع���ك���اس���ات���ه ع���ل���ى م����ا ي��س��م��ى ب���ال���ك���وارث 
الطبيعية.

التوجهات  النشاط يتوافق مع  وأب��رز أن هذا 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ج���اء ب��ه��ا ال��دس��ت��ور ال��ج��دي��د ال��ذي 
واملتوازنة  السليمة  البيئة  في  الحق  على  يؤكد 
والحق في التنمية املستدامة، مشيرا إلى أن هذا 
فنية  وأنشطة  علمية  ن���دوات  يتضمن  األس��ب��وع 

والتنمية  البيئة  أج��ل  من  التربية  تخدم قضايا 
امل����س����ت����دام����ة ال����ت����ي ت���ع���ت���ب���ر أس����اس����ي����ة ل��ت��ك��ري��س 

السلوكيات واألخالقيات التي تخدم البيئة.
م����ن ج���ه���ت���ه، أب������رز رش���ي���د ال������ك������ردودي، امل���دي���ر 
والغابات  للمياه  السامية  للمندوبية  الجهوي 
أن  للرباط-سال-زمور-زعير،  التصحر  ومحاربة 
املندوبية تساهم في تنشيط ودعم هذا الحدث 
املنظم بجامعة محمد الخامس بالرباط في إطار 
يحتفل  ال��ذي  للغابات  العاملي  باليوم  االحتفال 
ب��ه ف��ي 21 م���ارس م��ن ك��ل س��ن��ة، مضيفا أن هذه 
التظاهرة تعد مناسبة للتحسيس بالدور الذي 

تلعبه الغابات على الصعيد العاملي والوطني.
وأش��������ار إل������ى أن ه������ذا ال����ح����دث ي���ش���ك���ل أي��ض��ا 
للمندوبية  ال��ع��ش��ري��ة  حصيلة  ل��ع��رض  مناسبة 
في هذا املجال 2004 - 2014 والتوجهات العامة 

للعشرية املقبلة 2015 2020-.
وتشارك في هذه التظاهرة إلى جانب الطلبة 
التربية  علوم  لكلية  والتربوي  اإلداري  والطاقم 
وامل���ؤس���س���ات ال��ج��ام��ع��ي��ة األخ����رى، 

ال����ح����ك����وم����ي����ة ال��������ق��������ط��������اع��������ات 
ت  ا ذ
ال��������ع��������الق��������ة 
وع����������������������������دة 
م��ؤس��س��ات 
ع���م���وم���ي���ة 

وجماعات ترابية وفعاليات مدنية.
وي����ه����دف ه�����ذا األس����ب����وع ال���ج���ام���ع���ي ال��ث��ق��اف��ي 
الجامعة مع  انفتاح وتفاعل  تعزيز  إل��ى  البيئي 
م��ح��ي��ط��ه��ا م���ن خ����الل أن��ش��ط��ة وق���ض���اي���ا ت��ت��ن��اول 
م��خ��ت��ل��ف م��ظ��اه��ر ال��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة، 
وإش����اع����ة ث��ق��اف��ة ب��ي��ئ��ي��ة ه���ادف���ة وس����ط م��ك��ون��ات 
ال��ج��ام��ع��ة ت���خ���دم م��ف��ه��وم ال��ج��ام��ع��ة ال���خ���ض���راء، 
التنمية  ح��ول مختلف موضوعات  ح��وار  وفتح 
املستدامة، لتحسني الظروف املعيشية للمواطن 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واإلدارة  ال����ت����وازن����ات  م����ع  ت���ن���اغ���م  ف����ي 

الرشيدة للموارد الطبيعية.
ي��روم الربط بني املعرفة البيئية وعوامل  كما 
اك���ت���س���اب���ه���ا، ع�����ن ط����ري����ق امل������ع������ارض امل���ف���ت���وح���ة 
امليدانية، وتوظيف مختلف  العملية  واملمارسة 

وس���ائ���ل ال��ت��ع��ب��ي��ر ال��ف��ن��ي )ال��ش��ع��ر، 
ال����ف����ن����ون ال���ت���ش���ك���ي���ل���ي���ة، امل����س����رح، 

امل����وس����ي����ق����ى( ل���خ���دم���ة ق��ض��اي��ا 
البيئة والتنمية املستدامة.
وي������ش������ت������م������ل ب������رن������ام������ج 

البيئية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  األي�����ام 
الجامعية على أنشطة 

م����ت����ن����وع����ة ت��ت��ض��م��ن 
علميتني  ن��دوت��ني 

ت���ع���ال���ج األول������ى 
م������������وض������������وع 

"ال����ت����دب����ي����ر 
امل������ن������دم������ج 
ل�����������ل�����������م�����������وارد 
امل�����������������ائ�����������������ي�����������������ة 
وال������������غ������������اب������������وي������������ة 
ب���������امل���������غ���������رب وج������ه������ة 
الرباط سال زمور زعير"، 
وال����ث����ان����ي����ة ح�������ول م����وض����وع 
"ال���ت���غ���ي���رات امل��ن��اخ��ي��ة وم��س��أل��ة 
ال��������ك��������وارث ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة"، ف��ض��ال 
ع�����ن ت���ن���ظ���ي���م م����ع����رض ل����أط����روح����ات 
العلمية  الجامعية واملؤلفات  والرسائل 
ح������ول ال���ب���ي���ئ���ة وال����ت����رب����ي����ة ع���ل���ى ال��ت��ن��م��ي��ة 
فضاء  ف��ي  تشجير  بحملة  وال��ق��ي��ام  املستدامة، 
تربوية  تشكيلية  جداريات  وإنجاز  علوم،  كلية 
بمساهمة  التربية  علوم  كلية  فضاء  ف��ي  بيئية 
املحليني،  الجمعويني  الفاعلني  وبعض  الطلبة 
وإح����ي����اء ن���ش���اط ف��ن��ي م��وس��ي��ق��ي ي���خ���دم أه����داف 

التربية من أجل البيئة والتنمية املستدامة.

كلية علوم التربية على إيقاع فعاليات
 أسبوعها الثقافي البيئي

< محمد التفراوتي

حذرت منظمة األمم املتحدة لأغذية والزراعة )الفاو( من التأثير املدمر للتغيرات 
يلحق  مما  إفريقيا،  وشمال  العربي  العالم  في  واألشجار  الغابات  على  املناخية 
الذين  املناطق  ه��ذه  لسكان  االقتصادية  والحياة  البيئي  بالتوازن  بالغة  أض��رارا 
يعتمدون على صناعة الغابات كمصدر أساسي ملعيشتهم. وأكدت منظمة )الفاو( 
العاملي  ال��ي��وم  بمناسبة  امل��اض��ي  السبت  ي��وم  عممته  ال��ذي  السنوي  تقريرها  ف��ي 
للغابات - 21 م��ارس م��ن ك��ل س��ن��ة-  "أن آث��ار تغير امل��ن��اخ وت��ن��وع��ه أل��ق��ت بظاللها 
األدنى،  والشرق  إفريقيا  في شمال  للغابات  البيئية  النظم  على  متزايدة  بصورة 
األس��ري��ة صغيرة  التجارية  األع��م��ال  الغابات  فيه منتجات  ال��ذي تدعم  ال��وق��ت  ف��ي 

النطاق، وتوفر الدخل وفرص العمل لسكان العالم القروي، خصوصا النساء". 
وفي هذا السياق قال عبد الحميد آدم الخبير اإلقليمي للغابات بمنظمة )الفاو( 
"إنه إذا لم يتم التعامل مع هذا التهديد في الوقت املناسب، ستتراجع على املدى 
لصالح  البيئية  النظم  وخدمات  املهمة  السلع  توفير  على  الغابات  ق��درة  الطويل 
سبل عيش ساكنة العالم القروي، وكذا ممن يستفيدون من الغابات، مشيرا إلى 
إنتاجية  تراجع  إلى  ب��دوره  املناخ سيؤدي  تغير  الرطبة بسبب  التربة  أن تالشي 
األص���ن���اف ال��ن��ب��ات��ي��ة )أش���ج���ار ال���غ���اب���ات( ال��رئ��ي��س��ي��ة، م��م��ا ي��زي��د م���ن خ��ط��ر ن��ش��وب 

الحرائق، وتغير األنماط الرئيسية لآلفات واألمراض في املنطقة العربية".
امل��زارع والطرق  أن  املتحدة  الواليات  وفي سياق متصل، أظهرت دراس��ة قادتها 
واملدن تتسارع على تمزيق الحياة البرية تاركة نحو %70 من األراضي الحرجية 

املتبقية في العالم أقل من كيلومتر من حافة الغابات.
بيانات  استخدموا  ق���ارات  م��ن خمس  باحثا   24 فيه  ش��ارك  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
تغطي خمسة وثالثني عاما املاضية، إن الكثافة السكانية املتصاعدة تشكل مزيدا 
من الضغط على حيوانات ونباتات الغابات التي تواجه خطرا أعظم باالنقراض 

حيث أصبحت مواطنها ممزقة ومجزأة.
ال��ذي  ك��اروالي��ن��ا  ن��ورث  ف��ي جامعة  البيولوجية  العلوم  أس��ت��اذ  وق��ال نيك ح��داد 
املؤشرات   .. النتائج مذهلة ومخيفة  لقد وجدنا   " لرويترز  ال��دراس��ة  أش��رف على 

جميعها آخذة في االنحدار".
وأح����واض األم�����ازون وال��ك��ون��ج��و ه��م��ا امل��ن��ط��ق��ت��ان األس��اس��ي��ت��ان ال��ل��ت��ان احتفظت 
وفقا  البشرية  األن��ش��ط��ة  ع��ن  بعيدا  بنفسها  ال��غ��اب��ات  م��ن  الشاسعة  مساحاتهما 

لخرائط نشرتها الدراسة في دورية ساينس أدفانسيز.
وف���ي آس��ي��ا وغ��ي��ن��ي��ا ال��ج��دي��دة وروس���ي���ا وك��ن��دا ودول ال��ش��م��ال م���ازال���ت األن��ش��ط��ة 

البشرية تنتهك بثبات الغابات الضخمة األخرى.
وتجزئة  خفض  حتما  ستواصل  السكانية  الكثافات  توسع  إن   " العلماء  وق��ال 

املناطق الطبيعية " ما لم يكن هناك مكاسب في املحاصيل الزراعية وكفاءتها".
وك���ان تقرير علمي آخ��ر ف��ي ع��ام 2011 ق��د وض��ع ت��ص��ورا ب��ض��رورة زي���ادة رقعة 
الحالية  املساحة  2050 من  العالم بنسبة %18 بحلول عام  الزراعية في  األراض��ي 

والبالغة 1.53 مليار هكتار، وذلك من أجل توفير الغذاء لسكان العالم.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن املناطق الحضرية ستتوسع بشكل حاد إلى 0.18 

مليار هكتار بحلول عام 2030.
وقالت الدراسة إن "املواطن املجزئة تخفض تنوع النباتات والحيوانات بنسبة 
%13 إل���ى %75 وت��ق��ع أش���د ال��ت��أث��ي��رات ال��س��ل��ب��ي��ة ف��ي األج����زاء األص��غ��ر م��ن مناطق 

املواطن املجزئة".
إنسان  إلى  البرازيل  في  النمور  من  بداية  للحيوانات  تهديدا  التصحر  ويشكل 
الغاب في إندونيسيا، إضافة إلى الكائنات األخرى مثل الطيور والنحل والضفادع 

والعديد من النباتات النادرة.

اختتام البرنامج التكويني عن بعد 
للصحافيني الشباب في مجال البيئة 

 مشروع حتلية ماء البحر مبحطة »كاب 
غير« موضوع لقاء إعالمي بأكادير

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

»التربية في خدمة البيئة والتنمية املستدامة«

الغابات تتضاءل والكثافة السكانية املتصاعدة تهدد حيوانات ونباتات باالنقراض

املشاركون يتدارسون إكراهات تنمية وتدبير املوارد املائية بحوض تانسيفت 

جانب من أشغال لقاء شيشاوة

من أجل تغطية أفضل لرهانات البيئة والتنمية في القارة اإلفريقية

 )الفاو( حتذر من التأثير املدمر للتغيرات املناخية على الغابات في العالم العربي

إل��ى وج��ود صلة  الباحثني اإلس��ب��ان  توصل فريق م��ن 
ب����ني م���س���ت���وي���ات م��ع��ي��ن��ة مل���ل���وث���ات ال��ب��ي��ئ��ة وب�����ني ت���راك���م 

الدهون في جسم اإلنسان التي تدفعه نحو البدانة.
وص���رح خ���وان ب��ي��درو أري��ب��وال أس��ت��اذ ال��ب��دان��ة وال��غ��دد 
األش��خ��اص  أن  بأسبانيا،  غرناطة  جامعة  ف��ي  الصماء 
ال��ذي��ن ل��دي��ه��م م��س��ت��وي��ات أع��ل��ى م��ن امل��ل��وث��ات العضوية 
فضال  املفرطة،  السمنة  من  معاناة  أكثر  كانوا  الثابتة، 
الثالثية،  والدهون  الكوليسترول  ارتفاع مستويات  عن 
ح���ي���ث ت��ع��ت��ب��ر ه�����ذه ال���ع���وام���ل م����ن أه�����م ع����وام����ل ال��خ��ط��ر 

الرئيسية لتطور أمراض القلب واألوعية الدموية.
في  املتراكمة  امللوثات  مستويات  الباحثون  حلل  وقد 
األن��س��ج��ة الدهنية ف��ي م��ا ي��ق��رب م��ن 300 رج��ل وس��ي��دة، 
ال�����ذي�����ن ح�����ض�����روا خ�����دم�����ات ج����راح����ي����ة ف�����ي م��س��ت��ش��ف��ي��ني 
بغرناطة، لتبقى امللوثات العضوية في دمائهم والبيئة 

املحيطة بهم لعقود.
وأوضح أريبوال أن تعرض البشر للملوثات العضوية 
بصورة ثابتة من خالل النظام الغذائي، إلى جانب ذلك، 
دهون  في  تدريجيًا  تتراكم  الثابتة  العضوية  امللوثات 
في  املتوسطة  املستويات  في  السبب  وه��ذا هو  الجسم، 
مدى  على  التراكمي  للتعرض  رؤية  لتعطينا  دراستنا، 

عدد من السنوات.
التي نشرت  الباحثون – في معرض األبحاث  وكشف 
ف���ي ال���ع���دد األخ���ي���ر م���ن م��ج��ل��ة »ال���ت���ل���وث ال��ب��ي��ئ��ي« – أن��ه 
ب��اس��ت��خ��دام أس��ال��ي��ب إح��ص��ائ��ي��ة م��ع��ق��دة، أك����دوا ع��ل��ى أن 
امل��س��ت��وي��ات امل��ت��راك��م��ة م��ن ع���دة م��ل��وث��ات ع��ض��وي��ة ثابتة 
كانت مرتبطة بالبدانة، املستويات املرتفعة من الدهون 
ال��ث��الث��ي��ة وال��ك��ول��ي��س��ت��رول، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ج��ن��س 

والعمر وعامل التدخني.

ل��ل��م��ف��وض��ي��ة األوروب���ي���ة أن %10 من  أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر 
حوالي ألفي نوع من النحل البري األوروبي مهددة 
نفسه  املصير  إضافية ستواجه   5% وأن  باالندثار، 

ات. في املستقبل القريب إن لم تتخذ أي إجراء
وأعدت هذه الدراسة بالتعاون مع االتحاد الدولي 
ل��ح��ف��ظ ال��ط��ب��ي��ع��ة، وه���ي األول����ى ال��ت��ي ت��ش��م��ل تطوير 
إع��داد النحل البري األوروب��ي املعروف بأنه أقل من 
على  ذات��ه��ا  باألهمية  يتمتع  أن��ه  إال  ال��داج��ن  النحل 

صعيد اإلنتاج النباتي.
وش���دد واض��ع��و ال���دراس���ة ع��ل��ى »ن��ق��ص م��ق��ل��ق« في 
امل��ع��ل��وم��ات ب���ش���أن 1965 ن���وع���ا ت���م إح���ص���اؤه���ا، مع 

غياب املعلومات عن %58 منها.

وقد حدد الخبراء 77 نوعا فقط مهددة باالنقراض، 
إال أن���ه���م ي���ع���ت���ب���رون م����ن خ�����الل ت���ق���اط���ع امل��ع��ل��وم��ات 
املتوافرة لديهم أن العدد الفعلي يصل إلى 200 نوع.
»النحل  إن  الطبيعة،  لحفظ  الدولي  االتحاد  وق��ال 
املحاصيل«. ويظهر  تلقيح  يلعب دورا أساسيا في 
هذا التقرير “الضرورة امللحة لالستثمار في مجال 

األبحاث” ملكافحة هذا التراجع.
البيئة كارمونو  املفوض األوروب��ي لشؤون  وحذر 
فيال في بيان من أنه »إذا لم نواجه هذا التراجع في 
الثمن  ندفع  فقد  بسرعة،  نتحرك  ول��م  البري  النحل 

غاليا«.
ب��أن 84%  الطبيعة  ال��دول��ي لحفظ  االت��ح��اد  ويفيد 

البشري  لالستهالك  املخصص  النباتي  اإلنتاج  من 
ف����ي أوروب���������ا ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال���ت���ل���ق���ي���ح ال�������ذي ت��ؤم��ن��ه 

الحشرات، ال سيما النحل والنحل الطنان.
وأش��������ارت ال�����دراس�����ة إل�����ى أن م����ن ب����ني ال���ت���ه���دي���دات 
ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ل��ن��ح��ل، أن ه���ن���اك ت���راج���ع���ا ف���ي ال��ت��ن��وع 
املبيدات  واستخدام  املكثفة  الزراعة  بسبب  الحيوي 

الحشرية.
االحترار  أيضا  الرئيسة  األخ��رى  التهديدات  وم��ن 
الطنان  النحل  على  ي��ؤث��ر خصوصا  ال���ذي  امل��ن��اخ��ي 
ال���ذي ي��واج��ه رب���ع أن���واع���ه خ��ط��ر االن���دث���ار. وأش���ارت 
ال�����دراس�����ة ك���ذل���ك إل�����ى ال���ت���وس���ع ال���ع���م���ران���ي وت��ك��اث��ر 

الحرائق.

النحل البري مهدد باالندثار في أوروبادراسة: التلوث يرفع معدالت البدانة


