بيئة

سلطت حكيمة الحيطي ،الوزيرة املنتدبة املكلفة بالبيئة ،األسبوع املاضي بأبوظبي ،الضوء على
التجربة املغربية في مجال فرز وتدوير وتثمني النفايات.
وأب��رزت الحيطي ،خالل مشاركتها في مائدة مستديرة حول جهود املجالس املحلية على مستوى
بلدان الشرق األوس��ط وشمال افريقيا في مجال تدبير النفايات ،أن املغرب أضحى يتصدى لقضية
معالجة و تدبير النفايات ،في ظل وجود إطار تشريعي جديد ومتميز ،وذلك بعد إقرار (اإلستراتيجية
الوطنية للتنمية املستدامة) سنة ،2014
حيث أضحت جميع القطاعات ال��وزاري��ة ملزمة ب ��إدراج املحافظة على البيئة والتنمية املستدامة
واالقتصاد األخضر ضمن برامجها واستراتيجياتها.
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ملحق أسبوعي من إعداد :سميرة الشناوي

بيئة

ذكر برنامج األم��م املتحدة للحد من أخطار ال�ك��وارث ،مؤخرا ،أن أكثر من ألف من العلماء
وصناع القرار سوف يعقدون اجتماعا ابتداء من  27يناير بجنيف لالتفاق على سبل ملموسة
يمكن بها للعلم والتكنولوجيا املساهمة ف��ي ادارة مخاطر ال �ك��وارث وال�ح��د م��ن الخسائر
الناجمة عنها .وأشار البرنامج االمم املتحدة للحد من اخطار الكوارث إنه خالل الفترة من عام
 2005الى  2014بلغ متوسط عدد الوفيات السنوية الناجمة عن الكوارث  76ألف شخص بينما
تضرر ما يصل الى  173مليونا من الفيضانات والعواصف والجفاف وال��زالزل وتسونامى
وحرائق الغابات وموجات الحرارة.
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قانون ألجل املناخ بكاطالونيا

ضوضاء األماكن العامة تسبب العياء

اللقلق يتخلى عن رحلة الشتاء

واشنطن تغرق في شبر من الثلج

بلجيكا والطاقات البديلة

اليابان حتتجز ناشطا مدافعا عن الدالفني

صادقت الحكومة املحلية لكاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) الثالثاء
امل��اض��ي ،ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون ي�ه��دف ال��ى مكافحة تغير امل �ن��اخ ف��ي ه��ذه
الجهة.
وق ��ال ج��وزي��ب رول ال��وزي��ر امل�ح�ل��ي إلع� ��داد ال �ت��راب وال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة في
تصريحات أوردت �ه��ا الصحف املحلية ،إن ال�ق��ان��ون ينشد ب��األس��اس ال�ح��د من
انبعاثات الغاز الكاربوني ،وااللتزام بالحد من هذه االنبعاثات بنسبة  25في
املائة في أفق عام  2020مقارنة بما كان عليه األمر سنة . 2005
وك��ان��ت دراس��ة أج��راه��ا فريق علمي ح��ول حالة الجو ف��ي جهة كاطالونيا قد
دقت ناقوس الخطر مما جعل السلطات املحلية تعمل على االسراع بتقديم قانون
للحد من التلوث أمام البرملان االقليمي الذي وافق عليه في أول دورة تشريعية له.

ق��ال علماء إن ان�ت�ش��ار وش�ي��وع اس�ت�خ��دام أنظمة اإلع�ل�ان ال�ع��ام��ة وامل�ك�ب��رات
ال�ص��وت�ي��ة واألب� ��واب األوت��وم��ات�ي�ك�ي��ة رب�م��ا تتسبب ف��ي ان�ت�ش��ار م��رض يتعلق
بالضجيج واألصوات املرتفعة.
وأوضح العلماء ،حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أنه حتى األدوات
اإللكترونية التي تستخدم بهدف تخويف الفئران والقطط يمكن أن تسبب اإلصابة
ب��أع��راض مثل الغثيان وال ��دوار واإلره ��اق وآالم امل�ع��دة وال �ص��داع .ورغ��م أن أع��راض
امل��رض املتعلق بكثرة التعرض للضجيج واألص��وات املرتفعة كانت دائ�م��ا مرتبطة
باستخدام العمال ل�لأدوات الثقيلة وأدوات اللحام واألدوات الصناعية األخ��رى ،إال
أن الباحثني بجامعة ساوثهامبتون يقولون إن التكنولوجيا الحديثة تعني زيادة
عدد األشخاص املحاطني بالضجيج واألصوات املرتفعة حولنا في حياتنا اليومية.

قال علماء إن ع��ددا من طيور اللقلق البيضاء أصبحت تفضل قضاء الشتاء في مناطق دفن
النفايات ومستودعات القمامة لتتغذى على ما يتوفر فيها من مخلفات بدال من القيام برحلة
منهكة عبر الصحراء .ويقولون إن تأثير األنشطة البشرية بدءا من تغير املناخ وانتهاء بالتلوث يغير
مسارات الهجرة للحيوان من السالحف الى األفيال .وبعد أن تتبعوا صغار طائر اللقلق األبيض في
دول تمتد من إسبانيا إلى كازاخستان ،وجدوا أن بعض الطيور من أملانيا ،على سبيل املثال ،قضت
الشتاء في املغرب ب��دال من أن تكمل رحلة الهجرة التقليدية ال��ى جنوب الصحراء األفريقية .وقضت
بعض الطيور الشتاء في إسبانيا بل بعضها وصل شماال إلى الدول االسكندنافية .وفي اوزبكستان
أدت سهولة توفر الطعام إلى أن تختار بعض الطيور قضاء الشتاء في مكانها بدال من أن تطير جنوبا
إلى باكستان أو أفغانستان.

أص��اب��ت ال�ع��اص�ف��ة الثلجية ال�ت��ي غ�ط��ت واش�ن�ط��ن ف��ي مطلع األس �ب��وع ال�ك��ون�ج��رس وبعض
الخدمات املحلية األخرى بالشلل مما عزز القول الشائع عن العاصمة األمريكية بأنها تغرق في
شبر من الثلج.
فبينما ع��ادت نيويورك وفيالدلفيا إل��ى العمل لم تتمكن واشنطن من ال�ع��ودة إل��ى العمل بصورة
طبيعية يوم االثنني في أعقاب عاصفة ثلجية تاريخية أهالت على املدينة ثلوجا بارتفاع  51سنتيمترا
وبارتفاع متر في املناطق املحيطة .واضطر مجلس النواب االمريكي إلى إلغاء عمليات االقتراع طوال
االسبوع بينما أرج��أ مجلس الشيوخ التصويت حتى مساء أم��س األرب�ع��اء ب��دال من الثالثاء .وظلت
املكاتب الحكومية في واشنطن دي.سي (ديستريكت أوف كولومبيا) وبعض امل��دارس في الضواحي
مغلقة اليوم االثنني .كما أوقفت قطارات األنفاق والحافالت كل خدماتها بالكامل يومي السبت واألحد.
وقدمت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر اعتذارا رسميا لهذه املصاعب املرورية.

دعا مدافعون عن البيئة ،من بلجيكا وأملانيا وهوالندا ،السلطات البلجيكية
إل��ى إيجاد بديل عن الطاقة النووية .وأك��د ممثلو أح��زاب الخضر ،املجتمعون
بلييج (شرق بلجيكا) ،أن الطاقة النووية لم تعد لها أي مستقبل سواء على مستوى
ال�س�لام��ة أو ع�ل��ى م�س�ت��وى مساهمتها ف��ي إن�ت��اج ال�ط��اق��ة .وذك ��رت ال�ص�ح��ف ن�ق�لا عن
النائب الفدرالي عن حزب الخضر مارييل جيركينز أنه «حان الوقت أن تقوم الحكومة
البلجيكية بتشجيع املستثمرين على االهتمام بالطاقات البديلة».
وش��دد ممثلو أح��زاب الخضر في ال��دول الثالث أيضا ،على ض��رورة ،العمل بشكل
ع��اج��ل م��ن أج��ل ت �ع��اون ع��اب��ر ل�ل�ح��دود « لحماية ال�س�ك��ان م��ن ال�ت�ه��دي��د ال �ن��ووي ،وك��ذا
لتطوير مشاريع ف��ي مجال الطاقة ق��ادرة على تعويض الطاقة ال�ن��ووي��ة .ويتوقع أن
تنهي بلجيكا العمل بالطاقة النووية في أفق .2025

قال ناشط أمريكي ظهر في فيلم (ذا كوف) الوثائقي الفائز باألوسكار
وال � ��ذي ي� ��دور ح ��ول ص �ي��د ال ��دالف�ي�ن ف��ي ال �ي��اب��ان ،وت �ح �ت �ج��زه ال�س�ل�ط��ات
اليابانية ،إن��ه سجني سياسي بسبب ج�ه��وده إلن�ق��اذ ال��دالف�ين .واحتجز ريك
أوب��اري منذ أن منعت السلطات اليابانية دخوله في  18يناير ويواجه خطر
الترحيل .وأبرز الفيلم الوثائقي لعام  2009جهود الناشط األمريكي ملساعدة
ال��دالف�ين وي��دور الفيلم ح��ول مذبحة سنوية ت�ج��ري ف��ي مدينة تايجي بغرب
اليابان يساق فيها مئات الدالفني الى الشاطيء لتذبح .وقال أوباري لرويترز
في اتصال هاتفي من مركز لالحتجاز قرب مطار ناريتا في طوكيو «أنا سجني
س�ي��اس��ي .أع�ت�ق��د ه�ن��اك م�س��ؤول�ين ك�ب��ار ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ي�لاح�ق��ون م��ن يتكلم عن
حربهم على الدالفني».

وزارات البيئة العربية في عصر اإلنترنت ..اإلمارات ومصر واملغرب في الطليعة

رؤية «وجدة  ..»2020املدينة تكتسي حلة خضراء

نشرت مجلة «البيئة والتنمية» في عددها لشهر شتنبر من عام  2003نتائج استطالع كانت قد أجرته عن املواقع البيئية العربية على اإلنترنت ،خلص إلى أن معظم املواقع احلكومية تضع الترويج
والدعاية غاية لها بدال من تقدمي املعلومة املفيدة واإلعالم الهادف .فما الذي تغير خالل اثني عشر عاما التي مضت؟ هذا ما يسلط عليه الضوء تقرير حديث ملجلة «البيئة والتنمية» فتح من
جديد ملف املواقع اإللكترونية لوزارات البيئة العربية ،ليضع بني أيدي املهتمني نتائج تقييم لهذه املواقع قام به مختصون في اإلعالم البيئي ومطورو مواقع حكومية على اإلنترنت.

ي��رت �ق��ب أن ت �ك �ت �س��ي م��دي �ن��ة وج � ��دة ح�ل��ة
خ� �ض ��راء ،ب �ف �ض��ل ع� ��دد م ��ن امل �ش ��اري ��ع ال�ت��ي
ت�ن��درج ف��ي إط��ار رؤي��ة "وج��دة  "2020والتي
ستمكن املدينة من التوفر على حزام أخضر
ي �س��اه��م ف ��ي ت�ل�ط�ي��ف وم�ل�اء م ��ة ال �ج��و ال ��ذي
ت�ع��رف��ه امل�ن�ط�ق��ة ،وال �ح��د م��ن اآلث ��ار السلبية
للتلوث ،وتوفير فضاءات للراحة والترفيه
لفائدة الساكنة.
وذك� � � ��ر ب �ل ��اغ ل� �ع� �م ��ال ��ة وج� � � ��دة أن� � �ج � ��اد أن
م� �ش ��روع ال � �ح� ��زام األخ� �ض ��ر مل��دي �ن��ة وج � ��دة،
ال ��ذي ي�ع��د ره��ان��ا إي�ك��ول��وج�ي��ا ه��ام��ا ترفعه
امل��دي�ن��ة ،توخى م��راع��اة ك��ل ال�ج��وان��ب الفنية
وال �ه �ن��دس �ي��ة وال �ج �م��ال �ي��ة ال �ت ��ي ت�س�ت�ج�ي��ب
ملتطلبات تنمية مستدامة وخلق الجاذبية
التي تستحقها املدينة .وأوضح أنه من بني
املشاريع التي ستنجز خالل الفترة املمتدة
بني  2016و ،2017تشييد املنتزه الترفيهي
ملدينة وجدة بالقرب من القطب التكنولوجي
بتكلفة ت �ق��در ب � �ـ 63.4م�ل�ي��ون دره ��م وإع ��ادة
تأهيل منتزه سيدي معافة بتكلفة تقدر بـ34
مليون درهم ومشروع غرس أشجار التزيني
ع�ل��ى ط��ول  25ك�ل��م بكلفة ت�ق��در ب� �ـ 24مليون
درهم.
وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ي�ض�ي��ف امل �ص ��در ،أك��د
والي جهة الشرق ،عامل عمالة وجدة أنكاد
محمد مهيدية على ض��رورة القيام بدراسة
دق �ي �ق��ة ل�ل�أم��اك��ن ال �ت��ي س �ت �ق��ام ع�ل�ي�ه��ا ه��ذه
ال �ف �ض��اءات ال �خ �ض ��راء ،وذل� ��ك ق �ب��ل اخ�ت�ي��ار
ال �ه �ن��دس��ة ال�ج �م��ال �ي��ة واألغ � � ��راس امل�ن��اس�ب��ة،
م��ع م��راع��اة ره��ان��ات وخصائص املدينة في
امل �ع��ادل��ة ب�ي�ن ال �ت��وس��ع وال �ع �ج��ز ف��ي امل� ��وارد
امل��ائ �ي��ة ،ك �م��ا روع� ��ي ف ��ي ال �ت �ج �ه �ي��زات ال�ت��ي
س �ت ��ؤث ��ث ه � ��ذه ال � �ف � �ض� ��اءات م� �ب ��دأ ال� �ج ��ودة
وال �ج �م��ال �ي��ة ،ألج� ��ل ت��وف �ي��ر أج � � ��واء ال ��راح ��ة
للزائرين .وأفاد البالغ بأن األولوية في هذه
امل �ش��اري��ع س�ت�ع�ط��ى ل�ت��زي�ين م��داخ��ل امل��دي�ن��ة
وجزء من الطريق الدائري على طول  25كلم،
و كذا املنتزه الترفيهي الجديد الذي سيكون

ق��دم تقرير التنمية اإلن�س��ان�ي��ة العربية للعام  ،2002ال��ذي أع��ده برنامج
األم��م املتحدة اإلنمائي ،الكثير من الحقائق املثيرة واملقلقة .فهو أش��ار إلى
أن استخدام املعلوماتية في الدول العربية أقل منه في أي منطقة أخرى من
ال�ع��ال��م ،حيث ل��م تتجاوز نسبة مستخدمي اإلن�ت��رن��ت  0.6ف��ي امل��ائ��ة ،وك��ان
1.2في املائة فقط من املواطنني يملكون جهاز كومبيوتر شخصيا.
وق��د رك��ز التقرير آن��ذاك على نقطة في غاية األهمية ،وه��ي أن السياسات
العربية التي تحاول التصدي لفجوة املعلومات تركز على البنية التحتية
لقطاع االت�ص��االت .لكن مثل هذه السياسات ،على رغم أهميتها ،لن تؤدي
إلى النتائج املرجوة ما لم تقم ال��دول العربية بإيالء اهتمام مماثل لعنصر
املحتوى .فمعظم امل��واد املتاحة على اإلنترنت هي باللغة االنكليزية التي
ال تتقنها إال نسبة صغيرة من السكان .وقلة امل��واد املتوفرة بالعربية على
اإلنترنت تحرم املواطن العربي من املنافع املرجوة في عصر املعلومات.
خالل السنوات املاضية ،ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي
بشكل مطرد ،فاللغة العربية أصبحت مع منتصف  2015في املرتبة الرابعة
كأكثر اللغات العاملية استخداما على اإلنترنت بعد اإلنكليزية والصينية
واإلسبانية .وشهدت ه��ذه اللغة ت��زاي��دا في ع��دد املستخدمني تجاوز 6000
ضعف بني عامي  2000و.2015
ووفق تقديرات االتحاد الدولي لالتصاالت للعام  ،2015لدى  40.3في املائة
م��ن البيوت العربية ات�ص��ال باإلنترنت ،كما أن  42.8ف��ي امل��ائ��ة م��ن البيوت
العربية تملك كومبيوتر .ونسبة مشتركي الهاتف املحمول إلى عدد السكان
ال�ع��رب ه��و 108.2ف ��ي امل��ائ��ة ،أي يوجد م��ن لديه أكثر م��ن اش�ت��راك واح��د .أما
نسبة من يستخدمون اإلنترنت في العالم العربي فقد أصبحت  37في املائة،
وهي تتجاوز  90في املائة في بعض البلدان الخليجية مثل قطر والبحرين
واإلمارات.
تمثل هذه األرقام ثورة لإلنترنت العربي من الناحية التقنية ،وتشير إلى
أن شبكة «الويب» أصبحت مصدرا أساسيا للتواصل وتبادل املعارف بني
العرب.
لكن ،هل واكبت وزارات البيئة العربية هذه الثورة واستفادت منها؟ وكيف
كان أداء مواقعها الحكومية على اإلنترنت؟
أجرى فريق من الخبراء واملختصني ،بتكليف من مجلة «البيئة والتنمية»،
تقييما مل��واق��ع وزارات وهيئات البيئة العربية على اإلن�ت��رن��ت ،آخ��ذي��ن في
االعتبار أربع مكونات أساسية هي :املحتوى ،التفاعل ،التصميم ،التواجد
وإغناء املحتوى.

محتوى الموقع
اعتبر فريق التقييم أن املحتوى يحتل األولوية في تقييم مواقع اإلنترنت،
ولذلك خصه بخمس وثالثني عالمة من أص��ل مائة .ويقصـد باملحتوى ما
يتضمنه املوقع من تغطيات إخبارية لنشاطات الوزارة والفعاليات البيئية
الوطنية وأخ �ب��ار إقليمية ودول �ي��ة ،كما يلحظ م��ا يقدمه امل��وق��ع ف��ي مجال
التوعية البيئية من مقاالت وصور وأفالم وعروض وأدلة .إضافة إلى ذلك،
على املوقع أن يحتوي على التقارير الدورية ونتائج االختبارات والقياسات
وخالصات املشاريع البيئية الوطنية.
وك �ج��زء م��ن امل �ح �ت��وى ،ي �ج��ب أن ي�ش�ت�م��ل امل��وق��ع ع �ل��ى امل � ��واد ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
البيئية الوطنية كالقوانني واملراسيم والقرارات الرسمية ،وكذلك نصوص
االتفاقيات الدولية التي تمت املصادقة عليها .وك��أي موقع حكومي ،يجب
أن ي��وف��ر م�ح�ت��وى غ�ي��ر تخصصي ،ك��إع�لان��ات ال� ��وزارة ال�خ��اص��ة باملشاريع
والعقود باإلضافة إلى فرص العمل املتاحة واملسابقات .وقد اطلع الفريق
على عناوين املحتويات ومضمونها العام من دون الخوض في دقتها.
مجموع ال�ع�لام��ات م��ائ��ة .وق��د منح الفريق خمس ع�لام��ات م��ن أص��ل مائة
للمواقع التي تحتوي على عمل استثنائي يعتبر مميزا بني جميع املواقع.
ح�ل��ت اإلم� ��ارات ف��ي امل��رت�ب��ة األول� ��ى ،ح�س��ب ن��وع�ي��ة امل�ح�ت��وى ،تليها مصر
ولبنان والسعودية وفلسطني.

التفاعل
أعطى فريق التقييم مقدار التفاعل الذي يسعى املوقع إلى تحقيقه اعتبارا
رئيسيا في التقييم ،وخصه بعشرين عالمة من أصل مائة .ويقصد بالتفاعل
األدوات التي يستخدمها املوقع لتعزيز التواصل واملشاركة بني زواره من

م��ع وزارة الصحة لتصبحا وزارة الصحة والبيئة ،علمًا أن موقع ال��وزارة
الجديدة يكاد يخلو حاليًا من أي محتوى يخص البيئة.
 ل��م يشمل التقييم  6دول عربية ه��ي البحرين وج��زر القمر وجيبوتيوال �س��ودان وال�ص��وم��ال وموريتانيا ،ألن وزارات أو هيئات البيئة ف��ي هذه
ال ��دول ل��م ت�ك��رس م��وق�ع��ا مستقال ل�ه��ا ع�ل��ى اإلن�ت��رن��ت ي�ض��م م�ح�ت��وى ج��دي��را
بالتقييم ،وإن ك��ان بعضها يملك اس��م نطاق .واملفارقة هنا أال يكون هناك
موقع مخصص لوزارة البيئة البحرينية التي يحظى مواطنوها بنسبة نفاذ
مرتفعة إلى اإلنترنت تصل إلى  91في املائة من عدد السكان.
 لم يشمل التقييم دولتني عربيتني هما ليبيا واليمن ،إذ ال تضم حكومتاهاتني الدولتني حاليا وزارة للبيئة.
بالتالي ،فإن املواقع التي شملها التقييم تمثل ما نسبته  64في املائة من
الدول العربية ،ولم يشمل التقييم  27في املائة من الدول العربية لعدم وجود
موقع «وي��ب» معتبر ل��وزارات البيئة فيها ،وكذلك لم يشمل  9في املائة من
الدول العربية هي التي ال توجد لديها وزارة للبيئة.

النتائج

جهة وإدارته والوزارة عمومًا من جهة أخرى.
لتحقيق هذا التفاعل ،يجب أن يوفر املوقع ل��زواره بشكل سهل معلومات
االتصال كالهاتف والبريد اإللكتروني ،وأال يكون البحث عن هذه املعلومات
البسيطة مهمة معقدة أو مستحيلة .كذلك يجب أن يستفيد املوقع من األدوات
ال�ت�ق�ن�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل�لإن�ت��رن��ت ،خ�ص��وص��ًا ت��وف�ي��ر ال �ن �م��اذج اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
للشكاوى واالقتراحات ،وأيضًا االستمارات واستطالعات الرأي .ومن املفيد
أن يحوي وسائل تفاعل دورية وآنية ،كخدمات االشتراك في املوقع والرسائل
الدورية واملحادثة الفورية وغيرها.
ح�ل��ت اإلم � ��ارات ف��ي امل��رت �ب��ة األول � ��ى ،ح�س��ب إت��اح��ة ال�ت�ف��اع��ل ،تليها مصر
وسورية وقطر وتونس.

التصميم
ال يمكن ملوقع إلكتروني أن يكون ناجحا م��ا ل��م يدعم محتواه بتصميم
جيد .ول��ذل��ك خ��ص فريق التقييم تصميم امل��وق��ع بعشرين عالمة م��ن أصل
مائة.
ل��م يكن تقييم تصميم امل��واق��ع على أس��اس جمالي بحت ،ب��ل اعتمد على
القواعد التقنية املتعارف عليها في تصميم املواقع وااللتزام بتحقيق هذه
القواعد يؤدي عادة إلى تصميم جميل وعملي .ومن القواعد التقنية التي تم
اعتمادها أن يكون املوقع سهل االستخدام ،بحيث يمكن الوصول إلى معظم
امل�ع�ل��وم��ات ب�ث�لاث ن�ق��رات على األك �ث��ر ،وت�ك��ون كتل امل��وق��ع م��وزع��ة وموظفة
بشكل جيد.
كذلك يجب أن يكون امل��وق��ع قابال للنفاذ م��ن األش�خ��اص ال�ع��ادي�ين ،وذل��ك
باستخدام تباين جيد في األلوان وخطوط بأحجام وأنواع مقروءة .ويكون
التصميم مميزًا متى أخذ بعني االعتبار متطلبات من يعاني من مشاكل في
الرؤية كاملصابني بعمى األلوان ومحدودي النظر.
إضافة إلى ما سبق ،يجب أن يكون املوقع سريعا في التحميل ،وأن يكون
م�ت��واف�ق��ا م��ع أج �ه��زة االت �ص��ال املختلفة ك��ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر واألج �ه��زة اللوحية
وال�ه��وات��ف ال�خ�ل�ي��وي��ة ،وم��ع املتصفحات ال�ح��دي�ث��ة م�ث��ل ك ��روم وف��اي��رف��وك��س

وسفاري.
ح��ل امل �غ��رب ف��ي امل��رت �ب��ة األول � ��ى ،ح�س��ب ج ��ودة ال�ت�ص�م�ي��م ،ت�ل�ي��ه اإلم� ��ارات
والكويت ومصر وسورية.

التواجد وإغناء المحتوى
يعبر ت��واج��د امل��وق��ع على اإلن�ت��رن��ت ع��ن م��دى مساهمته ف��ي خ��دم��ة زواره،
وقد تم تخصيص عشرين عالمة من أصل مائة لذلك .ومن أجل التقييم ،تم
النظر إلى مدى مساهمة املوقع في إغناء املحتوى على اإلنترنت ،من خالل
عدد الصفحات املؤرشفة في محرك البحث «غوغل» كواحد من أهم املؤشرات
على تواجد املوقع .ومن املؤشرات التي تم تقييمها معدل تحديث الصفحات
سنويا ،والترابط مع مواقع اإلنترنت األخرى .وقد لحظ فـريق التقييم ِقدم
املوقـع اس�ت�ن��ادا إل��ى ت��اري��خ تسجيل اس��م النطاق ال�خ��اص ب��ه وت��اري��خ أول��ى
املقاالت التي ظهرت فيه.
حلت السعودية في املرتبة األولى ،حسب التواجد وإغناء املحتوى ،يليها
املغرب واإلمارات ومصر ولبنان.

شمولية التقييم
هدفت الدراسة إلى تقييم مواقع جميع وزارات البيئة في الدول املنضوية
تحت مظلة جامعة الدول العربية وعددها  22دولة .لكن التقييم الفعلي لم
يشملها جميعا وفق ما يأتي:
 عدد مواقع ال��وزارات املشمولة بالتقييم هو 14موقعا ،وهي التي تملكمحتوى وتصميمًا معتبرًا يمكن اخضاعه للتقييم مع اس��م نطاق مستقل
وم�ك� ّ�رس خصيصًا ل��وزارة البيئة .ال��دول التي شملها التقييم ه��ي :األردن،
اإلمارات ،تونس ،الجزائر ،السعودية ،سورية ،العراق ،عمان ،فلسطني ،قطر،
ال�ك��وي��ت ،ل�ب�ن��ان ،م�ص��ر ،امل �غ��رب .وق��د أخ��ذ بعني االع�ت�ب��ار عند تقييم موقع
مفعال ،وذلك قبل دمجها
وزارة البيئة العراقية موقعها السابق الذي ال يزال
ً

تصدر امل��وق��ع اإللكتروني ل ��وزارة البيئة وامل�ي��اه اإلم��ارات�ي��ة جميع مواقع
وزارات البيئة العربية على اإلنترنت ،وذل��ك بمجموع مرتفع من العالمات
وصلت إلى  91.3عالمة من أصل 100عالمة متاحة .وقد تميز بمحتواه الجيد
وخدماته التفاعلية التي يتفرد بها عن بقية املواقع.
وف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ج��اء م��وق��ع وزارة البيئة امل�ص��ري��ة بمجموع 83.20
عالمة .وكان في املحتوى منافسا ملوقع وزارة البيئة واملياه اإلماراتية ،إال أن
الخدمات التفاعلية التي يقدمها جاءت دون مستوى موقـع الوزارة اإلماراتية
بفارق معتبر وإن جاء في املرتبة الثانيـة عربيا من حيث هذه الخدمات.
موقع وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة في املغرب حل في املرتبة الثالثة
بمجموع قدره  .75.15وقد ساعده في تحقيق هذا الترتيب محتواه التنافسي
مع موقعي اإلمارات ومصر ،وجودة تصميمه التي كانت األفضل بني جميع
مواقع وزارات البيئة العربية ،وكذلك دعمه للمحتوى على اإلنترنت حيث
حل في املرتبة الثانية بعد موقع السعودية .ولكن نقطة ضعف موقـع وزارة
البيئة املغربية كانت في عدم إتاحته التفاعل مع الزوار فحل في املرتبة قبل
األخيرة لهذا العنصر.
ف��ي امل��رت�ب��ة ال��راب�ع��ة ح��ل م��وق��ع ال��رئ��اس��ة ال�ع��ام��ة ل�لأرص��اد وح�م��اي��ة البيئة
في السعودية بعالمة إجمالية هي  .67.35وذل��ك بفضل دعمه االستثنائي
ل�ل�م�ح�ت��وى ال �ع��رب��ي ال�ت�خ�ص�ص��ي ع �ل��ى اإلن �ت��رن��ت ،إذ ح �ق��ق امل��رت �ب��ة األول ��ى
والعالمة التامة في تواجده على اإلنترنت .ولكن األمر الكارثي في هذا املوقع
هو سوء تصميمه الذي لم يواكب ضخامة محتواه االستثنائية بني جميع
مواقع الويب األخ��رى ،ول��م يكن أس��وأ منه في التصميم س��وى موقع وزارة
البيئة العمانية.
موقع وزارة البيئة اللبنانية هو أول مواقع وزارات البيئة العربية ،إذ تعود
أولى صفحاته إلى نوفمبر  .1997لكنه جاء في املرتبة الخامسة بمجموع 67
عالمة ،وقد ساعده في الحصول على هذه املرتبة محتواه الجيد وتواجده
القديم على الشبكة العاملية.
وج��اءت في مراكز متوسطة ،بحسب الترتيب ،مواقع وزارات البيئة في
الكويت وسورية وقطر والعراق وتونس وفلسطني واألردن.
وح��ل ف��ي املرتبتني األخيرتني موقع وزارة البيئة وال�ش��ؤون املناخية في
عمان ،وموقع وزارة امل��وارد املائية والبيئة في الجزائر ،حيث يوجد الكثير
مما يمكن عمله لتحسني تنافسية هذين املوقعني.
م��ن امل�لاح��ظ أن عالمة التقييم اإلجمالية مل��واق��ع وزارات البيئة ف��ي ال��دول
العربية كانت تتناسب مع نسبة النفاذ إلى اإلنترنت التي يتمتع بها مواطنو
هذه الدول .وتستثنى من ذلك مواقع وزارات البيئة في مصر والعراق وسورية
التي حظيت بتقييم فاق معدالت النفاذ إلى اإلنترنت .وعلى العكس من ذلك
كان تقييم مواقع وزارات البيئة في عمان وقطر والكويت أدنى من معدالت
النفاذ وال يتناسب معها .وذل��ك باعتبار أن م�ع��دالت النفاذ إل��ى اإلنترنت
تعطي م��ؤش��را على ال��وض��ع التقني وم��دى اس�ت�خ��دام امل��واط�ن�ين لإلنترنت،
وبالتالي من املفترض أن يواكب ذلك اهتمام متزايد بالتواجد الحكومي على
اإلنترنت حيث تكون الفرصة أكبر للوصول إلى املواطن بشكل مباشر.

ش ��رع ��ت ان��دون �ي �س �ي��ا م ��ؤخ ��را ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ أول م �ش��روع
ل �ل �ق �ط��ارات ف��ائ �ق��ة ال �س��رع��ة وس ��ط م �خ��اوف ب�ي�ئ�ي��ة وأخ ��رى
تتعلق ب��ال�س�لام��ة م��رت�ب�ط��ة ب��واح��د م��ن أض�خ��م م�ش��روع��ات
البنية التحتية بالبالد.
وي �ت �ك �ل��ف خ ��ط ال �س �ك��ك ال �ح ��دي ��دي ��ة ال� �ج ��دي ��د  5.5م �ل �ي��ار
دوالر وي��رب��ط ب�ين العاصمة ج��اك��رت��ا وب��ان��دون��ج وه��و من
امل�ش��روع��ات ال��رائ��دة ف��ي عهد الرئيس اإلن��دون�ي�س��ي جوكو
وي��دودو الذي منيت خططه االستثمارية في مجال البنية
األساسية بعراقيل روتينية وبتباطؤ اقتصادي منذ األزمة
املالية العاملية.
وح��اول��ت الحكومة املركزية في األشهر األخ�ي��رة القضاء
على امل�ع��وق��ات الروتينية واس�ت�ع��ادة ثقة املستثمرين في
أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا من خالل سلسلة
من االجراءات التي تحفز االستثمار.
لكن إص ��رار الحكومة على ال�ب��دء ف��ي األع �م��ال اإلنشائية
التمهيدية بأسرع ما يمكن في خط السكك الحديدية الذي
ي�ب�ل��غ ط��ول��ه  150ك�ي�ل��وم�ت��را أث ��ار م �خ��اوف م��ن ان التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة رب�م��ا تتحقق ع�ل��ى ح �س��اب امل�س��ائ��ل املتعلقة
بالبيئة وبالسالمة.
وق��ال س��ان اف��ري أوان��ج املسؤول ب��وزارة البيئة لصحيفة
كومباس "األمر األكثر أهمية هو الحد من املخاطر املتعلقة
بكوارث مثل االنهيارات األرضية".
وق��ال��ت ستي ن��ورب��اي��ا ب��اك��ار وزي��رة البيئة وال�غ��اب��ات في

(عن موقع البيئة والتنمية)

دور الشبكات االجتماعية في تأقلم املرأة مع تغير املناخ
> محمد التفراوتي
نظم مشروع ب �ح��ث ال �ت �ك �ي��ف م ��ع ت �غ �ي��ر امل� �ن ��اخ ف ��ي ح��وض
تانسيفت ،)GIREPSE(  مؤخرا ،ورش��ة عمل تدريبية جديدة
ل�ف��ائ��دة امل ��رأة ال�ق��روي��ة ب�ح��وض تانسيفت وع�ل��ى الخصوص
مجموعة نساء الفيسبوك "  " FEMME GIREPSEاملتواجدة
ب��ال �ح��وض ال �ف��رع��ي ألوري � �ك� ��ا.  وال� ��ذي ت �ش ��رف ع �ل��ى إن �ج ��ازه
الجمعية امل�غ��رب�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم الجهوية بشراكة م��ع م��ؤس�س��ات
أخرى.
و درس ف ��ري ��ق ب �ح ��ث امل � �ش� ��روع أدوار امل � � ��رأة وال �ش �ب �ك��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي س �ي��اق م �ش ��اورات ع��ام��ة ن�ح��و أف �ض��ل تدبير
واستعمال للموارد املائية .وتتأثر نساء القرى بشكل خاص
م��ن االن�خ�ف��اض ف��ي إم� ��دادات امل �ي��اه ف��ي ب�ع��ض األم��اك��ن ،حيث
يبقى الولوج إلى املياه الصالحة للشرب محدودا وخصوصا
في أيام الفيضانات ،وذلك بسبب انقطاع الربط بشبكة توزيع
املياه العمومية.
وه� � �م � ��ت م� � �ق � ��ارب � ��ة ف � ��ري � ��ق ال� � �ب� � �ح � ��ث ،ب � � ��داي � � ��ة ،ال� � �ك� � �ف � ��اءات
واالشكاالت املرتبطة باملياه والتي تواجهها النساء اللواتي
ي�ع�م�ل��ن وي�ع�ش��ن على ضفاف نهر أوري �ك ��ا ،وع�ل�ي��ه ف�ق��د تمت
دعوتهن إلى تقاسم آرائهن حول احتياجاتهن املائية والحلول
املقترحة لتفادي االشكاليات املطروحة .كما أن فريق البحث
يحلل املعطيات املتبادلة عبر الفيسبوك من قبل النساء التي
منحن أجهزة لوحات إلكترونية امل ��زودة باالنترنيت ،قصد
االت �ص��ال وال�ن�ق��اش ال�ج�م��اع��ي ح��ول جميع م�ش��اك��ل امل �ي��اه في
مجتمعاتهن املحلية وال�ت��دب�ي��ر ال��رش�ي��د للموارد الطبيعية.
ويهتم فريق البحث كذلك بشبكات الدعم املتبادل التي أنشئت
وال�ح�ل��ول ال�ت��ي بنيت بشكل جماعي وال�ش�ع��ور ب��ال�ق��درة على
التصرف بحماس عبر تبادل املعطيات بالفيسبوك .
وقد أجريت زيارة ميدانية  بحث ملجموعة نساء الفيسبوك
" "FEMME GIREPSEف� � � � � � � � � � � � ��ي أم � ��اك � ��ن إق ��ام� �ت� �ه ��ن .وت� �ن ��اول ��ت
ال ��دراس ��ة ت�ق�ي�ي�م��ا أول �ي��ا ل �ث�لاث��ة أش �ه��ر م��ن اس �ت �خ��دام أج �ه��زة
ال �ل��وح��ات إل�ك�ت��رون�ي��ة وال�ش�ب�ك��ات االج�ت�م��اع�ي��ة "الفايسبوك"
و"الواتساب" وكيف ي �س��اع��د ه� ��ذا ال �ن �ش��اط وي �ح��اف��ظ على

التواصل ب�ين عناصر املجموعة والبحث ع��ن حلول املشاكل
التي تواجههن لدى استخدام املياه.
ونوهت البروفسور "ديان برونو" من جامعة بونكتون بكندا
الشريكة في مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض
تانسيفت ،.التي ساهمت في تأطير ه��ذه الورشة ،بمشاركة
وج �ه��ود امل �ج �م��وع��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة ل�ت�ن�ش�ي��ط ال�ش�ب�ك��ة وامل �س��اع��دة
ف��ي ح��ل بعض املشاكل املرتبطة باستعماالت امل�ي��اه .وعبرت
ال�ن�س��اء املستفيدات ع��ن مشاعرهن وع��ن مختلف اإلك��راه��ات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ه��ن .ك�م��ا ع��رض��ن ب��اب�ت�ه��اج ال�ت�ج��رب��ة ومقاربتها
الغنية والفريدة وفرصة تمكينهن من تعلم استعمال األلواح
االل�ك�ت��رون�ي��ة وال �ت��واص��ل بينهن ع�ب��ر ال��وس��ائ��ط االجتماعية.
وأكدت النساء املستفيدات من مشروع بحث التكيف مع تغير
امل�ن��اخ ف��ي ح��وض تانسيفت أن األل��واح االلكترونية غالبا ما
تستخدم مما يفسح املجال للمزيد من املعرفة وتبادل الخبرات
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ن ف��ي م �ج��ال ت��دب �ي��ر واس �ت �خ��دام امل �ي��اه ال�ص��ال�ح��ة
للشرب.
وأوص � � � � � �ي � � � � � ��ن ب� � � �ع� � � �ق � � ��د امل � � � � � ��زي � � � � � ��د م � � � � � ��ن االج� � � � �ت� � � � �م � � � ��اع � � � ��ات
وال�ت�ف��اع��ل أكثر للمجموعة م��ن أجل نشر مشاركاتهن على
الشبكة االجتماعية .واقترحن أن يجتمعن م��رة كل شهر في
منطقة أوريكا ملناقشة املشاكل التي يتعرضن لها و التطورات
الجديدة في مجال تدبير املياه.
وباشرت النساء املستفيدات من مشروع بحث التكيف مع
تغير امل �ن��اخ ف��ي ح��وض تانسيفت تحليل م�س�ت��وي��ات بعض
العناصر الدقيقة في املاء من قبيل تواجد النترات والفوسفات
ب �ه��ا ،وق� �ي ��اس درج � ��ة ح �م��وض �ت �ه��ا .ذل� ��ك ان ت ��واج ��د ال �ن �ت��رات
والفوسفات ف��ي امل��اء يرجع إل��ى األس�م��دة وامل�ب�ي��دات الزراعية
ومقذوفات مياه الصرف الصحي في النهر .وهمت التحليالت
نوعني من املياه ،مياه الشرب املوجهة لالستهالك ،وماء النهر
الذي غالبا ما يستخدم في األنشطة املنزلية.
وأظ� �ه ��رت ال �ت �ح��ال �ي��ل ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ،ال �ت��ي ب� ��دت س �ل �ب �ي��ة ،أن
مستويات الفوسفات والنترات ودرجة الحموضة طبيعية في
مياه االستهالك ،وخالفا للتحليل الجرثومي الذي كشف عن
وجود العديد من البكتيريا في مياه النهر.

اندونيسيا إن الحكومة ستتشاور م��ع ال��رأي ال�ع��ام بشأن
امل� �ش ��روع ح �ت��ى أث �ن��اء ت�ن�ف�ي��ذ االع� �م ��ال االن �ش��ائ �ي��ة .وق��ال��ت
"سنتبع مبادئ الحكم الرشيد لكن سياسة انشاء خطوط
السكك الحديدية ستمضي قدما".
وق��ال مسؤول بالشركة القائمة على تنفيذ امل�ش��روع إنه

ت� �ح� �ت� �ض ��ن م ��دي � �ن ��ة إف� � � � ��ران خ� �ل ��ال ال �س �ن��ة
الجارية دورات تكوينية في مجال السياحة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال �ت��رب �ي��ة اإلي �ك��ول��وج �ي��ة ب �م �ب��ادرة
م��ن ال�ج�م�ع�ي��ة امل �غ��رب �ي��ة ل�ل�س�ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة
وحماية الطبيعة.
ويندرج تنظيم ه��ذه ال��دورات التكوينية،
التي سيستفيد منها مجموعة من الشباب
ال� � ��ذي� � ��ن ي � ��رغ� � �ب � ��ون ف� � ��ي ت� �ح� �س�ي�ن م� �س� �ت ��وى
خ� �ب ��رات� �ه ��م ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �س� �ي ��اح ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة
والتربية اإلي�ك��ول��وج�ي��ة ،ف��ي إط��ار األنشطة
واملبادرات التي تروم دعم وتعزيز القدرات
في املجال البيئي واإليكولوجي.
وس �ت �ن �ط �ل��ق ه � ��ذه ال � � � � ��دورات ال �ت �ك��وي �ن �ي��ة
بتنظيم دورت�ي�ن س�ت�ت�م�ح��وران ح��ول آل�ي��ات
وم��رت �ك��زات ال�س�ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة وال �ف �ض��اء ات
امل�ح�م�ي��ة وأن �ج��ع ال��وس��ائ��ل وال �ت��داب �ي��ر ال�ت��ي
ي�ج��ب اع �ت �م��اده��ا ل�ت�ن�م�ي��ة وت �ط��وي��ر م�ع��ارف
م �ج �م��وع��ة م��ن ال �ش �ب��اب ح��ام �ل��ي ال �ش �ه��ادات
ال �ع �ل �ي��ا ال ��ذي ��ن ت �ق��ل أع �م��اره��م ع ��ن  30س�ن��ة
والراغبني في التخصص في هذا امليدان .
وستشكل هذه الدورات التكوينية مناسبة
ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر ح ��ول أن �ج��ع ال �ت �ص ��ورات ال�ك�ف�ي�ل��ة
بتفعيل مختلف األنشطة وامل �ب��ادرات التي
تروم حماية البيئة واملحافظة على املحيط
اإليكولوجي بالفضاء ات املحمية ومواكبة
ال �ج �ه��ات وال �ج �م��اع��ات ال �ت��راب �ي��ة ف ��ي وض��ع
ب��رام��ج ال �ع �م��ل ف��ي م �ج��ال ت �ث �م�ين ال�س�ي��اح��ة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وال �ن �ظ��م اإلي �ك��ول��وج �ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف
املناطق التابعة لنفوذها .
وس�ت��رك��ز ال ��دورة ال�ت�ك��وي�ن�ي��ة األول ��ى التي
ستنظم خ�لال الفترة ما بني  26و 30أبريل
امل �ق �ب��ل ح ��ول م ��وض ��وع "ال �س �ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة

وال� �ف� �ض ��اء ات امل �ح �م �ي��ة" ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �ق �ض ��اي ��ا وامل� ��واض � �ي� ��ع ت �ه ��م ب��ال �خ �ص��وص
ت� � �ح � ��دي � ��د م � �ف� ��اه � �ي� ��م وآل � � � �ي� � � ��ات ال � �س � �ي� ��اح� ��ة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة وك�ي�ف�ي��ة تنمية وت�ط��وي��ر امل�ش��اري��ع
اإليكولوجية في الفضاء ات املحمية وأنجع
ال �س �ب��ل ل �ت �ح �س�ين ع �م �ل �ي��ة ت��دب �ي��ر وت �ط��وي��ر
األن�ظ�م��ة اإلي �ك��ول��وج �ي��ة ،إل��ى ج��ان��ب تنظيم
خرجات ميدانية وعدة أنشطة أخرى.
أم � ��ا ال� � � ��دورة ال �ت �ك��وي �ن �ي��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ال �ت��ي
س�ت�ن�ظ��م م��ا ب�ي�ن  26و 30م ��اي امل �ق �ب��ل ح��ول
م��وض��وع "ك �ي��ف ي �م �ك��ن أن ت �ص �ب��ح م�ن�ش�ط��ا
ب �ي �ئ �ي��ا"  ،ف �ت �ه��دف إل� ��ى ت �ح �س �ي��س وت�ع�ب�ئ��ة
ال �ش �ب��اب وت�ل�ام �ي��ذ امل ��ؤس �س ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وت�ع��ري�ف�ه��م ب��ال �ن �م��اذج ال�ن��اج�ح��ة ف��ي م�ج��ال
ح � �م� ��اي� ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة م� � ��ع ت � �ط� ��وي� ��ر م� �ع ��ارف� �ه ��م
وخ�ب��رات�ه��م ف��ي م�ي��دان دع��م وح�م��اي��ة البيئة
وتحسني آليات هذه الحماية .
ك� �م ��ا ت� �س� �ع ��ى ه� � ��ذه ال � � � � ��دورة ال �ت �ك��وي �ن �ي��ة
إل ��ى دع ��م وت �ق��وي��ة ق� ��درات ال �ش �ب��اب ح��ام�ل��ي
ال � � �ش � � �ه� � ��ادات ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ح � �م� ��اي� ��ة ال �ب �ي �ئ ��ة
وت �ع��ري �ف �ه��م ب ��ال ��وس ��ائ ��ل وامل � �ق� ��ارب� ��ات ال �ت��ي
يجب اعتمادها من أجل تنشيط حلقات في
ميدان التربية البيئية ،وبالتالي املساهمة
في خلق مناصب للشغل .
وح� �س ��ب ال �ج �م �ع �ي��ة امل� �غ ��رب� �ي ��ة ل �ل �س �ي��اح��ة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة وح� �م ��اي ��ة ال �ط �ب �ي �ع��ة ،ف � ��إن م �ج��ال
ال�س�ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ب��امل �غ��رب ي�ظ��ل واع ��دا ملا
يتوفر عليه من فضاء ات وطنية ومحميات
طبيعية تتميز ب�غ�ن��ى وت �ن��وع طبيعي جد
مهم من شأنه أن يساهم إذا ما تم استغالله
ع � �ل ��ى أك � �م� ��ل وج � � ��ه ف � ��ي ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة.

النفايات الفضائية وخطر حرب
عاملية ثالثة!

تمت معالجة املسائل املتعلقة بالبيئة والسالمة.
وكانت اندونيسيا قد أسندت تنفيذ املشروع الى الصني
العام املاضي بعد سباق محموم مع اليابان على أن يكون
املشروع االول من نوعه ضمن سلسلة من مشروعات السكك
الحديدية باملنطقة.

يخشى علماء الفلك من تزايد خطر النفايات
ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي أص �ب �ح��ت ت �ح �ي��ط ب �ك��وك��ب
األرض ،وت�ت��واج��د ب�ك�ث��رة ف��ي غ�لاف��ه ال�ج��وي،
ح �ي��ث أش � � ��ارت ب� �ح ��وث ج ��دي ��دة إل � ��ى أن ه��ذه
النفايات قد تتسبب في حرب عاملية ثالثة.
وذك��رت صحيفة الغارديان ،نقال عن علماء
ف�ض��اء روس ،أن ف��رص اص �ط��دام إح ��دى قطع
ال�ن�ف��اي��ات ال�ف�ض��ائ�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ال�خ�ط��أ بقمر
صناعي عسكري تتزايد كل يوم ،وأن هذا من
امل�م�ك��ن أن ي ��ؤدي إل ��ى ن �ش��وب ص ��راع أو ن��زاع
عاملي.
وحسب وجهة نظر هؤالء العلماء ،فإنه عند
تحطم أحد األقمار الصناعية العسكرية ،ربما
تظهر جهات عديدة تفترض أن ذلك قد حدث
نتيجة هجوم قوات أجنبية ،حيث أن التدقيق
ف ��ي أس� �ب ��اب ت �ل��ك ال � �ح� ��وادث س �ي �ك��ون ص�ع�ب��ا
ل �ل �غ��اي��ة ،وس�ي�س�ت�ل��زم ج �ه��ودا دول �ي��ة ك�ب�ي��رة،
ل �ت��وض �ي��ح ال �س �ب��ب ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ت��دم �ي��ر ال�ق�م��ر
الصناعي العسكري التابع لدولة ما ،طبقا ملا

ورد بموقع "روسيا اليوم".
وق� � ��د ن� �ش ��ر ال� �ع� �ل� �م ��اء ت� �ق ��ري ��را م �ف �ص�ل�ا ع��ن
مخاوفهم في مجلة 'أكتا أسترونوتيكا' (Acta
 ،)Astronauticaف �ق��ال ع��ال��م ال �ف �ض��اء فيتالي
أدوش �ك�ين م��ن أك��ادي�م�ي��ة ال�ع�ل��وم ال��روس�ي��ة في
م��وس�ك��و إن ال �خ��ردة أو ال �ن �ف��اي��ات الفضائية
تشكل "خطرا سياسيا عامليا خاصا".
ويعتقد أدوشكني ان االصطدام بني النفايات
الفضائية واألقمار الصناعية العسكرية "قد
يثير صراعا سياسيا أو حتى صراعا مسلحا
ب�ي�ن ال� ��دول ال �ت��ي ت��رت��اد ال �ف �ض��اء ،ألن مالكي
األق �م��ار ال�ص�ن��اع�ي��ة ل��ن ي�ت�م�ك�ن��وا ب�س��رع��ة من
تحديد السبب الحقيقي للحادث".
وحاليا يقال إن هناك حوالي  21ألف قطعة
ن �ف��اي��ة ف�ض��ائ�ي��ة م�س��اح�ت�ه��ا أك �ث��ر م��ن  10سم
(حوالي  3.9بوصات) وتطوف ح��ول األرض،
عالوة على  500ألف قطعة أخرى ،ما بني  1و
 10س��م ،ومعظم ه��ذه النفايات يحلق بسرعة
هائلة حول كوكب األرض.

الفضيحة التي أغضبت أوباما  ..مدينة أمريكية تستجدي مياه صاحلة للشرب

التكيف م��ع تغير امل �ن��اخ ف��ي ح��وض تانسيفت (،)GIREPSE
ال��ذي يمتد على ثالث سنوات ( ،)2017-2014تنسقه الجمعية
امل �غ��رب �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم الجهوية ( )AMSRبشراكة م ��ع ج��ام�ع��ة
ال �ق��اض��ي ع �ي��اض وامل ��درس ��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �غ��اب��وي��ة للمهندسني
واملديرية الوطنية لألرصاد الجوية واملرصد الجهوي للبيئة
والتنمية املستدامة بجهة مراكش تانسيفت واملعهد الوطني
للتهيئة والتعمير  ثم جامعة مونكتون بكندا .يتناول
القضايا املعقدة واملتعلقة بالنظم االجتماعية
واالقتصادية والطبيعية وتفاعالتها .وذلك
بغية النهوض بسياسة اإلدارة املتكاملة
ل� �ل� �م� �ي ��اه م � ��ع األخ � � � ��ذ ف � ��ي االع � �ت � �ب ��ار
جميع ال�ق��وى الداعمة للتغيير،
الداخلية والخارجية ،حيث
سيستفيد ه��ذا امل�ش��روع
من الحوار الشامل بني
املعنيني بالقطاع.

ت�ط��وي��ر قضايا املساواة بني الجنسني على
مستوى تأثيرات تغير املناخ ،بمشاركة مختلف املؤسسات
األكاديمية ،ومديرية األرص��اد الجوية .كما أن مشروع بحث

الشرق الذي سيعتمد على مصادر مياه غير
تقليدية ف��ي ال�س�ق��ي ،إذ أن ق��رب��ه م��ن محطة
معالجة املياه العادمة ملدينة وجدة سيمكنه
من االستفادة من املياه املعالجة ،وذل��ك في
إط��ار م�ق��ارب��ة تتوخى االق�ت�ص��اد ف��ي امل��وارد
امل��ائ �ي��ة وإع � � ��ادة اس �ت �ع �م��ال امل� �ي ��اه ال �ع��ادم��ة
امل�ع��ال�ج��ة ف��ي ال�س�ق��ي ،وف��ق م��ا ذك��ر امل�ص��در
ذاته.

مشروع ضخم للنقل بأندونيسيا يثير مخاوف بيئية

تجارب بيئية

وانتقلت النساء املستفيدات خالل نشاطهن الثاني إلى صنع
مصفاة لتصفية املياه .حيث وفرت لهن عدد من املعدات
لصنع مصفاة من رمال رقيقة وقطع
م��ن ال�ث��وب وأح �ج��ار وف�ح��م وأوان��ي
بالستيكية.
وق �ب��ل ال �ب��دء ف��ي ت��دري �ب��ات ح��ول
املوضوع تم ت�ش�ك�ي��ل مجموعتني.
طلب من كل مجموعة إنتاج مصفاة
ب � ��األدوات امل �ت��وف��رة .وب��ذل��ك ي�ج��ب على
أعضاء املجموعة اختيار طريقة تهييئ
مختلف املواد وتبرير خياراتهن في نهاية
التمرين .بعد ذلك تمت مراجعة منتوجاتهن
(م �ص �ف��اة ل�ت�ن�ظ�ي��ف املياه) من ق �ب��ل منشطي
الورشة لتحديد الطريقة األكثر فعالية لتصفية
املياه.
وق��دم��ت مصفاة نموذجية صنعت م��ن منتجات
محلية ،وهي عملية بسيطة ن��وع��ا م��ا .ول�ك��ن يمكن
أن تكون فعالة ج��دا في تصفية وتوفير مياه صالحة
للشرب ،ذات ج��ودة حسنة بتكلفة أقل تناسب مستوى
عيش ساكنة املناطق نائية التي تفتقر للوسائل الضرورية
.
وي��ذك��ر أن��ه ف��ي نهاية ال�ت��دري��ب طلب م��ن امل�ش��ارك�ين تحديد
م�ش�ك�ل��ة ج ��دي ��دة ل �ي �ت��م م�ع��ال�ج�ت�ه��ا م ��ن قبل مجموعة ن�س��اء
ال�ف�ي�س�ب��وك " "FEMME GIREPSEف��ي ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة .وبعد
س � ��رد ع � ��دد م ��ن امل� �ش ��اك ��ل وت �ص �ن �ي �ف �ه��ا ب��ال �ت��رت �ي��ب م ��ن ح�ي��ث
األه�م�ي��ة ،ات�ف��ق امل�ش��ارك��ون على امل�ش��اك��ل ذات األول��وي��ة والتي
تعتبرونها مرتبطة برمي ال�ن�ف��اي��ات ال�ص�ل�ب��ة وال�س��ائ�ل��ة في
النهر .ويعتبر تلوث مصادر املياه في املنطقة مشكال للسكان
املحليني وللسياح الذين ي��زورون املنطقة ،وتشارك أيضا في
تلوث املساحات الخضراء.
يشار أن هذه املجموعة النسائية املستفيدة من البرنامج
ت �ت��وف��ر ع �ل��ى أج� �ه ��زة ك�م�ب�ي��وت��ر ل��وح��ي وات� �ص ��ال ب��اإلن �ت��رن��ت
مل��دة سنتني .ك�م��ا س�ي�ت��م تنظيم ورش ع�م��ل أخ ��رى مل��واص�ل��ة

ف �ض��اء ع��ائ�ل�ي��ا ل�ل�ن��زه��ة وم �م��ارس��ة األن�ش�ط��ة
ال��ري��اض�ي��ة ،ح�ي��ث س�ي�ح�ت��وي ع�ل��ى أزي ��د من
ث�لاث��ة ه �ك �ت��ارات م��ن األراض� ��ي املعشوشبة،
و حوالي  13000شجرة مختلفة األن��واع ،و
ثالثة ن��اف��ورات ،ومنظومة خاصة لإلضاءة
على طول  8كلم على امتداد املمرات واملسالك
والتي تستجيب للمعايير الخاصة باحترم
البيئة ،فضال عن بناء مرآب للسيارات على

مساحة تقدر ب  11200متر مربع ،باإلضافة
إل ��ى ال�ت�ج�ه�ي��زات ال �خ��اص��ة ب��ال�س�ق��ي (ن�ظ��ام
ال�س�ق��ي ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ن�ق�ي��ط) ،وق �ن��اة لجلب
املياه املعالجة انطالقا من محطة التطهير
على بعد  4.9ك�ل��م ،ومحطة لضخ امل �ي��اه ،و
ح��وض للتخزين ،ووح��دة لتصفية وتعقيم
املياه.
ويعد هذا املنتزه األول على مستوى جهة
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ت�ت��زاي��د م�ظ��اه��ر ال�غ�ض��ب ف��ي مدينة
فلينت االميركية الواقعة ف��ي منطقة
ال �ب �ح �ي��رات ال �ع �ظ �م��ى ال� �ت ��ي اس�ت�ه�ل��ك
س �ك��ان �ه��ا خ �ل��ال أش� �ه ��ر م� �ي ��اه م �ل��وث��ة
ب� � ��ال� � ��رص� � ��اص ،وق� � � ��د ت� �ت� �س� �ب ��ب ه� ��ذه
الفضيحة بعواقب كارثية على صحة
آالف األطفال.
واتخذت القضية منحى وطنيا هذا
عندما ق��ال الرئيس ب��اراك اوب��ام��ا إنه
ك��ان «ليشعر بغضب ش��دي��د» ل��و كان
بني األهالي الذين طمأنتهم البيانات
ال��رس �م �ي��ة ،وال ��ذي ��ن ش ��رب ��وا وأع �ط��وا
عائالتهم كميات م��ن ال�س��م بجرعات
صغيرة عبر املياه.
وم� � �ن � ��ذ إق � � �ف� � ��ال م � �ص� ��ان� ��ع 'ج� � �ن � ��رال
م ��وت ��ورز' ،ح �ل��ت ن�ك�ب��ة ب�ف�ل�ي�ن��ت ال�ت��ي
ك ��ان ��ت م ��رك ��زا ص �ن��اع �ي��ا ف ��ي ال �س��اب��ق
ق ��رب دي �ت��روي��ت .ف �ق��د خ �س��رت نصف
س� �ك ��ان� �ه ��ا ،وي � ��واج � ��ه ث� �ل ��ث س �ك��ان �ه��ا
املقيمني الذين يبلغ عددهم  100ألف
فقرا شديدا.
وب� ��ات ال �ح��اك��م ال �ج �م �ه��وري ل��والي��ة
ميشيغن ال�ت��ي تقع فيها فيلنت ،في
قفص االتهام .فقد أرغم ريك سنايدر
ت �ح��ت ال �ض �غ��وط ع �ل��ى أن ي�ك�ش��ف عن
 273ص�ف�ح��ة م��ن ال �ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي

ال� �ت ��ي ت ��ؤك ��د ت �ق��اع �س��ه ف� ��ي م �ع��ال �ج��ة
األزمة.
وك� ��ان س �ن��اي��در ق ��دم اع� �ت ��ذارا ووع��د
سكان فلينت الذين لم تتأمن لهم بعد
مياه الشرب ،بـ «تسوية املشكلة».
ل � �ك� ��ن ك � �ث � �ي ��ري ��ن م� �ن� �ه ��م ي� �ط ��ال� �ب ��ون
ب��اس �ت �ق��ال �ت��ه ،وأب� ��رزه� ��م أش �ه��ر أب �ن��اء
ف�ل�ي�ن��ت ،امل �خ��رج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي م��اي�ك��ل
مور الذي طالب باعتقال الحاكم.
وال شك في أن هذه املأساة لم تنجم
ع��ن ح��ادث ،ب��ل ع��ن تدبير اقتصادي.
وزاد م � ��ن ح� � ��دة ال �ف �ض �ي �ح ��ة م��وق��ف
املسؤولني الذين أن�ك��روا فترة طويلة
وجود مشكلة.
وف� ��ي أب � ��ري � ��ل ،2014ل ��م ت �ع��د فلينت
تتلقى مياهها من ديترويت ،وباتت
ت� �ح� �ص ��ل ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ال � �ن � �ه ��ر امل �ح �ل��ي
املشكوك مع ذلك في جودة مياهه.
وس��رع��ان م��ا اش�ت�ك��ى س�ك��ان فلينت
م ��ن م � ��ذاق امل� �ي ��اه ورائ �ح �ت �ه��ا وال �ل��ون
ال � �ق� ��ات� ��م ل� �ل� �س ��ائ ��ل ال� � � ��ذي ي � �خ� ��رج م��ن
صنابير منازلهم.
وأع�ل��ن البعض منهم أنهم يعانون
م��ن م�ش��اك��ل ج�ل��دي��ة وت�س��اق��ط للشعر
وس��واه��ا .لكنهم تلقوا فقط نصيحة
رسمية تقضي ب��أن يعمدوا إل��ى غلي
املاء.
وفي اكتوبر ،أعلن أحد آخر مصانع

الدماغ.
لكن إثبات الضرر الناجم عن املياه
في فلينت ما زال يحتاج الى اشهر.
وان�ف�ج��رت القضية أخ�ي��را م��ن ج��راء
ع�ن��اد رب��ة ال�ع��ائ�ل��ة ل�ي��ان وال �ت��رز التي
أصرت على تحليل املياه في منزلها،
فيما كانت السلطات البلدية تقول لها
ان أنابيب املياه في منزلها متهالكة.
وت�ل�ق��ت ال��دع��م م��ن ال�خ�ب�ي��ر املستقل
في جامعة فيرجينيا للتكنولوجيا،
مارك ادواردز.
وق � � � ��ال إدواردز ل� ��وك� ��ال� ��ة ف ��ران ��س
ب��رس «ص�ب��اح أح��د أي��ام أب��ري��ل ،2015
ساعدت ليان والترز على أخذ عينات
لتقييم م�س�ت��وى ال�ت�ل��وث ب��ال��رص��اص
في منزلها .وكان ابنها قد تسمم».

نسب عالية من الرصاص

'جنرال موتورز' التوقف عن استخدام
م � �ي� ��اه ف� �ل� �ي� �ن ��ت ،ألن � �ه� ��ا ت �ت �س �ب ��ب ف��ي
ت��آك��ل ال�ق�ط��ع .وت� ��ؤدي امل �ي��اه املشبعة
بالعناصر املسببة للتآكل ،إل��ى نخر

امل � �ج� ��اري امل �ص �ن��وع��ة م ��ن ال ��رص ��اص
لشبكة التوزيع ،مما يعرض الزبائن
لخطر التسمم.
وأثبتت البحوث العلمية أن وجود

ال� ��رص� ��اص ف ��ي دم� � ��اء األط� � �ف � ��ال ،ول��و
ب �ج��رع��ات ط �ف �ي �ف��ة ،ي �م �ك��ن أن ي�ع��رق��ل
ن �م ��وه ��م ب �ش �ك��ل خ �ط �ي��ر وغ� �ي ��ر ق��اب��ل
ل� �ل� �ع�ل�اج ،وخ� �ص ��وص ��ا ع� �ل ��ى ص�ع�ي��د

وأض� � ��اف «وج ��دن ��ا ت �ك �ت�ل�ات خ �ط��رة
لبقايا الرصاص» ،موضحا أن موظفا
ف��ي الوكالة الفدرالية لحماية البيئة
ق��دم تقريرا عن ه��ذا التلوث قد «أرغ��م
على الصمت وتعرض للتشهير».
وق��ال الخبير «شكلنا عندئذ فريقا
من  25شخصا ،باالشتراك مع سكان
من فلينت لدرس جميع جوانب جودة
م�ي��اه�ه��م .ول�ق��د م��ول�ن��ا ه��ذه ال��دراس��ة.

وع �ن��دم��ا ج�م�ع�ن��ا ال� �ع ��دد ال �ك��اف��ي من
املعطيات أواخ��ر شهر غشت ،,طلبنا
من السكان أن يتوقفوا عن شرب هذه
املياه».
وب ��ات م�لاي�ين األم�ي��رك�ي�ين ي�ع��رب��ون
عن شعورهم بالصدمة لتسمم سكان
فلينت ،وأسهبت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام في
ال �ح��دي��ث ع ��ن ال �ف �ض �ي �ح��ة ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا
وس� ��ائ� ��ل اإلع � �ل� ��ام ال� ��دول � �ي� ��ة .وب� � ��دأت
أول� � ��ى ال� � � ��رؤوس ت �ت �س��اق��ط .وأع �ل �ن��ت
ال ��وك ��ال ��ة ال �ف ��درال �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة
ال �خ �م �ي��س امل ��اض ��ي اس �ت �ق��ال��ة س ��وزان
هدمان ،مديرتها للمنطقة التي تضم
ميشيغن.
وق��ال ��ت ع �م��دة ف�ل�ي�ن��ت ك��اري ��ن وي�ف��ر
التي تم استقبالها في البيت االبيض
مؤخرا« ،إنها ملفارقة أن نسكن والية
ال�ب�ح�ي��رات ال�ع�ظ�م��ى (اس ��م ميشيغن)
وال تتوافر لدينا مياه صالحة».
وأضافت «يسعدني أننا بتنا أخيرا
م �ث��ار اه �ت �م��ام ن�س�ت�ح�ق��ه .ل �ق��د ت�ض��رر
أطفالنا».
وح�ت��ى ال�ف�ك��اه��ي ت��ري�ف��ور ن��وا مقدم
ب��رن��ام��ج «داي �ل��ي ش��و» ال�ش�ه�ي��ر ،القى
ن�ك��ات س��اخ��رة ح��ول فلينت ،واق�ت��رح
ال �ب��دء ب�ح�م�ل��ة ت �ب��رع��ات ف��ي اف��ري�ق�ي��ا،
«حتى تتمكن قرية أمريكية من شرب
املياه التي يحتاجون إليها كثيرا».

