
الطائرة الشمسية " سوالر امبلس 2" 
تواصل رحلتها التاريخية حول العالم
الدوران حول األرض دون قطرة وقود واحدة 

اتجهت الطائرة الشمسية "سوالر امبلس 2"، أول أمس الثالثاء، إلى مدينة 
احمد آباد في غرب الهند، املحطة الثانية في رحلتها التاريخية حول العالم 
بدون قطرة وقود واحدة، وذلك بعد أن غادرت صباحا من مسقط، حسب ما 

أفاد مصور وكالة فرانس برس.
وأقلعت الطائرة التي يقودها السويسري برتران بيكار من عاصمة سلطنة 
عمان عند الساعة 6.35 )2.35 تغ(. وتستغرق الرحلة بني مسقط وأحمد آباد 
أكثر من 16 ساعة تجتاز خاللها الطائرة 1465 كلم وتحلق فوق بحر العرب. 

وهي أولى املراحل الطويلة التي تقطعها الطائرة حتى اآلن.
وغرد بيكار على تويتر من الطائرة قائال "عندما أستلقي، أتنفس ببطء 

لدرجة أن جهاز إنذار ينطلق في املقصورة".
قاد  ال��ذي  بورشبيرغ  ان��دري��ه  مواطنه  مكان  الطائرة  قيادة  بيكار  واستلم 
بنجاح، االثنني، املرحلة األولى من هذه الجولة غير املسبوقة، ملدة 13 ساعة 

ودقيقتني من أبو ظبي إلى مسقط.
واح��د وتسير  لطيار  تتسع  التي  الطائرة  ق��ي��ادة  على  ال��ط��ي��اران  ويتناوب 
ب��س��رع��ة ت���ت���راوح ب��ني 50 وم��ائ��ة كيلومتر ف��ي ال��س��اع��ة ف��ق��ط. وي��ت��ج��اوز ط��ول 
ي��وازي وزن  أن وزنها  إال  الطائرة ط��ول جناحي طائرة بوينغ 747،  جناحي 

سيارة عائلية.
وستجتاز الطائرة 35 ألف كيلومتر خالل خمسة أشهر، أما أيام التحليق 

الفعلي املتوقعة فهي 25 يوما. وستحلق على ارتفاع 8500 متر كحد أقصى.
بعد احمد آب��اد، تتوجه الطائرة إلى مدينة وفاراناسي الهندية، ثم تحط 

في منداالي في بورما ثم في شنونغ كينغ ونان جينغ في الصني.
وبعد الصني، تعبر الطائرة املحيط الهادئ إلى ه��اواي ومن ثم إلى ثالثة 
املتحدة، بما في ذلك مدينتي فينكس ونيويورك، حيث  الواليات  مواقع في 

ستكون لها وقفة رمزية في مطار "جي اف كي".
بعد ذلك تعبر الطائرة املحيط األطلسي في رحلة تاريخية أخرى قبل أن 
تتوقف في جنوب أوروبا أو شمال إفريقيا بحسب األحوال املناخية، ثم تعود 

إلى أبوظبي.
ولطاملا شدد الطياران على أن "التحدي البشري" هو األصعب في الوقت 
التحليق من  ق��ادرة نظريا على  الطائرة  التقني، ألن  التحدي  ال��راه��ن، وليس 

دون توقف، بينما اإلنسان ال يستطيع القيادة املتواصلة.
وستكون أطول الرحالت فوق املحيطني الهادئ واألطلسي وكذلك املرحلة 
اختبار ح��دود قدرة  الطيارين  أبوظبي، وسيتعني على  إل��ى  للعودة  األخيرة 

اإلنسان على العيش في مساحة صغيرة نسبيا لفترة طويلة.
وتستغرق املرحلة األط��ول من الرحلة بني الصني وه��اواي حوالي خمسة 

أيام.
ملحاكاة طبيعة  الجسدية  التمارين  من  الكثير  للرحلة  االستعداد  وتطلب 
تفاعل اإلن��س��ان م��ع ال��ب��ق��اء ف��ي ال��ط��ائ��رة ضمن م��ق��ص��ورة صغيرة ل��ع��دة أي��ام. 

وسيكون الطيار على اتصال دائم بمركز التحكم بالرحلة في موناكو.
ويؤكد الرائدان السويسريان بيكار وبورشبيرغ أن مشروعهما "إنساني" 
وه��م��ا ي��ري��دان "تغيير ال��ع��ال��م" عبر إث��ب��ات ق���درة البشرية على االق��ت��ص��اد في 
مصادر  م��ن  الثاني  النصف  على  وال��ح��ص��ول  النصف،  إل��ى  الطاقة  استهالك 

نظيفة بواسطة تقنيات متوفرة حاليا.
ال��ت��اري��خ بني  ليذكرهما  ال��رج��ل��ني وطموحهما  امل��ش��روع ص��داق��ة  وي��ع��ك��س 

الرواد واملستكشفني التاريخيني.
فبيكار كان صاحب الفكرة وبورشبيرغ املهندس بنى الطائرة، ومعا حصال 
على دعم شركات كبرى قدمت لهما أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في 
مجال الخاليا الشمسية والعزل واالتصاالت، فضال عن دعم حكومة أبوظبي 

وشركتها 'مصدر' التي استضافت اإلقالع وستستضيف الهبوط.
ويفترض أن يحط بيكار في أبو ظبي بعد خمسة أشهر في ختام املرحلة 
األخيرة من الرحلة، لينجز بذلك حلمه الكبير بالدوران حول األرض من دون 

استخدام قطرة وقود واحدة.

السيار،  الطريق  بمحاذاة  القريعات  غابة  تقع 
كيلومترات،   5 بحوالي  تيفلت  مدينة  عن  وتبعد 
ه��ذه  أن��ش��ئ��ت  ه��ك��ت��ار.  اإلج��م��ال��ي��ة 750  مساحتها 
املياه  الغابة نهاية سنة 1960 من ط��رف مصالح 
وال��غ��اب��ات، وه���ي م��ح��س��وب��ة ع��ل��ى ت���راب الجماعة 
القروية أليت بلقاسم. األشجار املتواجدة بها من 

نوع األوكاليبتيس. 
أوضاعا  س��ن��وات،  منذ  القريعات  غابة  تعيش 
ب��ي��ئ��ي��ة ك���ارث���ي���ة، ح��ي��ث ت���م اس���ت���غ���الل ح���وال���ي 10 
ه����ك����ت����ارات م���ن���ه���ا ك���م���ط���رح ع���ش���وائ���ي ل��ل��ن��ف��اي��ات 

املنزلية، بموجب عقد مع مصالح املياه والغابات. 
ويستقبل هذا املطرح حوالي 80 طنا من النفايات 
إضافة  تيفلت،  مدينة  بلدية  م��ن  يوميا،  املنزلية 
إل����ى ن��ف��اي��ات ج��م��اع��ت��ي س���ي���دي ع����الل ال��ب��ح��راوي 

وسيدي عبد الرزاق.
وي��ش��ك��ل م��ط��رح غ��اب��ة ال��ق��ري��ع��ات خ��ط��را بيئيا 
ك��ب��ي��را ع��ل��ى األراض������ي ال��ف��الح��ي��ة، وع��ل��ى ال��ف��رش��ة 
امل��ائ��ي��ة وال���غ���اب���ة، ك��م��ا أن ال��ن��ف��اي��ات امل��ت��راك��م��ة به 
ال ت��خ��ض��ع ألي����ة م��ع��ال��ج��ة. وك����ل ه����ذا ن��ت��ج��ت عنه 
روائ�����ح ك��ري��ه��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ك��اث��ر ال��ح��ش��رات 
وال��ق��وارض، وال��ع��دي��د م��ن األض���رار األخ���رى، التي 
يقول املختصون أنها مست كذلك الفرشة املائية.

لتأهيل مطرح  أن تمت برمجة مشروع  وسبق 
املكلفة باملاء  ال��دول��ة  ب��دع��م م��ن كتابة  ال��ق��ري��ع��ات، 
والبيئة، من خالل تحويله إلى مطرح مراقب، يتم  
النفايات ومعالجتها، وذل��ك في إطار  فيه تدوير 
البرنامج الوطني لتدبير النفايات املنزلية والذي 
يتوخى إنجاز مطارح مشتركة لفائدة 350 مركزا 
م��راق��ب،  م��ط��رح غير  حضريا وإع���ادة تأهيل 300 
وتحسني عملية جمع النفايات والنظافة لحوالي 
املفوض  التدبير  خ��الل  م��ن  السيما  جماعة،   300

في أفق 2023. 
وخ����الل ال��ل��ق��اء ال��ت��واص��ل��ي األخ��ي��ر ال����ذي نظمه 
ع��ام��ل إق��ل��ي��م ال��خ��م��ي��س��ات، م��ن��ص��ور ق���رط���اح، مع 

الفعاليات السياسية النقابية والجمعوية بمدينة 
للحاضرين  للعمالة  ال��ع��ام  الكاتب  أع��ل��ن  تيفلت، 
أن م��ط��رح ال��ن��ف��اي��ات امل��ت��واج��د ب��غ��اب��ة ال��ق��ري��ع��ات 
سيتم إغالقه وعدم استغالله بصفة نهائية، وان 
اج��ت��م��اع��ات مكثفة ت��م ال��ق��ي��ام بها م��ع ال��ع��دي��د من 
الجهات املختصة في املجال البيئي، وكذا بعض 
الجماعات التابعة لإلقليم، بغرض إنشاء مطرح 

مشترك يستجيب للسالمة البيئية .
 وي���ت���ض���ح ج��ل��ي��ا أن م����ش����روع ت���ح���وي���ل م��ط��رح 
ال���ق���ري���ع���ات إل�����ى م���ط���رح م����راق����ب ي���ت���م ف���ي���ه ت��دب��ي��ر 
ال��ن��ف��اي��ات ، ع���وض ب��إن��ش��اء م��ط��رح م��ش��ت��رك، وم��ن 
ش���أن ذل���ك وض���ع ح��د ل��ه��ذه ال��ك��ارث��ة البيئية ول��و 

نسبيا ، ألن األضرار البيئية بليغة.
امل��ك��ان، يمكن ألي  ف��ي ع��ني  وبمعاينة بسيطة  
ك����ان أن ي��ش��اه��د ال���وض���ع ال���ك���ارث���ي، ح��ي��ث ت��ق��وم 
ب��ع��ض ال��ش��اح��ن��ات ب��إف��راغ األزب����ال خ���ارج امل��ط��رح 
املخصص، ما جعل هذه الغابة عبارة عن مزبلة 

كبيرة. 
وح���ت���ى ل���و ن��ف��ذ ق�����رار اإلغ������الق ه����ذا ف��ل��ن ت��ع��ود 
أن كل ش��يء تضرر،  املنطقة لسابق عهدها، ذل��ك 
الغابة باتت،  النباتات وامل���ي���اه...  وه���ذه  ال��ت��رب��ة، 
ب��ح��س��ب ال��س��اك��ن��ة امل����ج����اورة،  ت��ح��ت��اج ل���"م��ع��ج��زة" 
كي تعود لحالتها األولى التي كانت عليها خالل 
سنوات الستينات والسبعينات من القرن املاضي.

فعاليات  مع  تشاوريا  لقاء  الصويرة   مدينة  شهدت 
املدني  واملجتمع  الحكومية  القطاعات  وممثلي  املدينة 
ح��ول إش��ك��ال��ي��ات امل��ي��اه ف��ي س��ي��اق تغير امل��ن��اخ. ونظم  
ال��ل��ق��اء م���ن ق��ب��ل م���ش���روع ال��ت��ك��ي��ف م���ع ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ في 
م��خ��ت��ل��ف  ل��ي��س��ت��ج��م��ع   )GIREPSE( ت��ان��س��ي��ف��ت  ح����وض 
ال�����رؤى وال���ت���ص���ورات م���ن زواي�����ا م��خ��ت��ل��ف��ة وف����ق م��ق��ارب��ة 

تشاركية  .
سويا ومناقشة  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ل��ل��م��ش��ارك��ني  ال��ل��ق��اء  س��ن��ح 
ال���ق���ض���اي���ا ال��رئ��ي��س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���امل���ي���اه وت���غ���ي���ر امل���ن���اخ 
وح��م��اي��ة ال��ن��ظ��م اإلي��ك��ول��وج��ي��ة ووظ��ائ��ف��ه��ا ف���ي منطقة 
ال��ص��وي��رة .ك��م��ا ع��ال��ج ال��ت��وج��ه��ات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة التي 
تؤهل التخاذ ق��رارات صائبة بشأن إدارة ن��درة وغ��زارة 

املياه املرتبطني بتطور املناخ باملنطقة.
اللقاء  افتتح   ال��ذي  الصويرة  ع��ام عمالة  كاتب  وأف��اد 
أساسية  أصبحت  امل��ن��اخ  تغير  إشكالية  أن  ال��ت��ش��اوري 
املساعي  ف��ي  االن��خ��راط  بأهمية  واع  امل��غ��رب  وأن  وآن��ي��ة 
ال��دول��ي��ة ك��م��ا أن امل��ي��اه أض��ح��ت م��ن امل��واض��ي��ع الحيوية 
مختلف  الجهود  تضافر  يتطلب  ال��وض��ع  وأن  واملهمة، 

القطاعات ملواجهة هذه الظواهر.
وأوض�����ح م���دي���ر امل���رص���د ال���ج���ه���وي ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
الحوز، ببقيقي  ت��ان��س��ي��ف��ت  م���راك���ش  ل��ج��ه��ة  امل��س��ت��دام��ة 
عبد العزيز، أن املشروع جاء مناسبا في سياق اهتمام 
امل���غ���رب ب��إش��ك��ال��ي��ة ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ وأن ال������وزارة امل��ن��ت��دب��ة 
ال��ت��غ��ي��رات  م���دي���ري���ة  م����ؤخ����را،  املكلفة بالبيئة خلقت، 
امل��ن��اخ��ي��ة وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واالق��ت��ص��اد األخ��ض��ر، 

ف���ض���ال ع�����ن أن امل�����غ�����رب س���ي���ح���ت���ض���ن امل����ؤت����م����ر ال���ث���ان���ي 
والعشرين ألطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية حول 

التغير املناخي سنة 2016.
واس��ت��ع��رض��ت ف��اط��م��ة ال����دروش م��ن امل��دي��ري��ة الوطنية 
لألرصاد الجوية نتائج أبحاث مديرية األرصاد الجوية 
في سياق تغير املناخ، مؤكدة أن هناك تغيرات ملحوظة 
العاملي  املناخ  أن  امل��رص��ودة بحيث  املعطيات  من خ��الل 
الحكومية  للهيئة  األخ��ي��ر  التقرير  وف��ق  اح��ت��رارا  يشهد 
الحرارة  ارتفاع درجة  املناخ )GIEC( يتجلى في  لتغير 
األي��ام  ع��دد  ارت��ف��اع  القصوى مثل  الظواهر  في  والتغير 
ال��ح��ارة وع��دد م��وج��ات ال��ح��رارة. وك��ذا تقلص ع��دد أي��ام 
م��وج��ات ال��ب��رد ف��ي س��ي��اق سلم زم��ن��ي ط��وي��ل. وتناولت 
املغرب  في  املطرية  التساقطات  تغير  بيانات  الدريوش 
والذي يوضح جليا  تقلص التساقطات املطرية  خاصة 

في الفترة الربيعية وتأثيرها على الزراعة البورية.
لألرصاد  الوطنية  املديرية  الغازي من  خالد  وتناول 
ال���ج���وي���ة، م��خ��ت��ل��ف ال���س���ي���ن���اري���وه���ات امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وف��ق 
 )IPCC( توصيات الهيئة الحكومي املعنية بتغير املناخ
، وكذا أبحاث مديرية األرصاد الجوية باملغرب، والتي 
أب����ان����ت ع����ن ازدي�������اد امل���ن���اط���ق ال���ج���اف���ة وال���ش���ب���ه ال��ج��اف��ة 

وتقلص املناطق  الرطبة باملغرب في املستقبل .
ومن جهته قال عبد الواحد الشريع الباحث في املعهد 
الوطني للبحث الزراعي بمدينة سطات أن الزراعة تهم 
ما  باملغرب، وتسهم  الساكنة  املائة من  70 في  أكثر من 
 .)PIB( بني 13إلى20  في املائة من الناتج الداخلي الخام
العمل في  املائة من فرص  الفالحة ما يناهز 80  وتوفر 
املجال القروى و 40 في املائة من الشغل على املستوى 

املائية تستعمل  امل��وارد  من  املائة  في   80 أن  كما  طنيا. 
انتظام  عدم  إلى  الشريع  وأش��ار  الزراعية.  األنشطة  في 
الزراعية.  اإلنتاجية  نقص  إل��ى  ي��ؤدي  مما  التساقطات 
لكون الزراعة باملغرب ترتبط بالظروف املناخية ذلك أن 
أكثر من 80 في املائة من األراضي الزراعية تتواجد في 

املناطق القاحلة وشبه القاحلة.
وق����ال ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��خ��ط��اب��ي م��ن��س��ق م��ش��روع بحث 
  )GIREPSE( التكيف مع تغيراملناخ في حوض تانسيفت
أن ف��ري��ق ال��ب��ح��ث اخ���ت���ار ن��ه��ج امل��ق��ارب��ة ال��ت��ش��ارك��ي��ة مع 

املعنيني لتدبير األبحاث املعتمدة في املشروع.
وأك����د أن امل���ش���روع س��ي��ح��اول اإلن���ص���ات إل���ى مختلف 
وغير  حكومية  وق��ط��اع��ات  م��دن��ي  مجتمع  م��ن  الفاعلني 
ح��ك��وم��ي��ة مل��الم��س��ة ج��م��ي��ع اإلك���راه���ات وال��خ��ص��وص��ي��ات 

ال��دق��ي��ق��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م���وض���وع ال�����دراس�����ة. وامل��ب��ت��غ��ى م��ن 
ه���ذا ال��ن��ه��ج ه��و ت��وف��ي��ر دراس����ة ق��اب��ل��ة ل���ألج���رأة م��ن قبل 
تعزيز  و  ال��ق��رار  ذوي  م��ن  التنفيذ  ب��س��ي��اس��ات  املعنيني 
على  املحلية  واملجتمعات  ال��س��ي��اس��ات  صانعي  ق���درات 
ال��ت��أق��ل��م م���ع ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ و ت��ق��ي��ي��م ال���خ���دم���ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
عبر  وذل��ك  املائية.  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  مجال  ف��ي 
ال��ق��درات م��ن خ��الل امل��ش��ارك��ة ف��ي أوراش تكوينية  ب��ن��اء 
وت��ح��س��ي��س��ي��ة وال��ت��ن��س��ي��ق م���ع ال��ب��اح��ث��ني ع��ب��ر م��ق��ارب��ة 
أنشطة  تنفيذ  ف��ي  الفعالة  ال��ع��م��ل��ي"وامل��ش��ارك��ة  "ال��ب��ح��ث 

املشروع.
وأض���������اف ال���خ���ط���اب���ي أن إش���ك���ال���ي���ة امل��������اء ت��س��ت��دع��ي 
املائية بحوض  امل��وارد  تنمية وتدبير  إكراهات  ت��دارس 
ت��ان��س��ي��ف��ت ال����ذي ي���واج���ه ت��ح��دي��ات ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ. فمند 
أك��ث��ر م��ن ع��ق��د، تنحو س��ي��اس��ة ت��دب��ي��ر امل��ي��اه ف��ي امل��غ��رب 
وترنو   .  )GIRE( املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  نحو 
ه��ذه امل��ق��ارب��ة إل��ى تحقيق ال��ت��وازن ب��ني ال��ط��ل��ب امل��ت��زاي��د 
وال��ع��رض امل��ن��خ��ف��ض ل��ل��م��ي��اه، وس��ي��ت��ض��ح ه���ذا ال��ت��ف��اوت 
بشكل جلي في املستقبل نتيجة تغير املناخ. واستنتج  
ب��ات ال يكفي،  ال��وع��ي بالحاجة ملثل ه��ذه س��ي��اس��ات  أن 
في ظل غياب األدوات واملعلومات واملعرفة التي تفسح 
املمارسات  لتحديد  امل��ائ��ي،  بالقطاع  للمعنيني  امل��ج��ال 
ال��ج��ي��دة ل�����إلدارة امل��ن��دم��ج��ة ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة، ف��ي البعد 
الطبيعية  ال��ظ��واه��ر  م��ع  الوثيقة  ورواب��ط��ه  الديناميكي 

واإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية.
ي��ذك��ر أن م��ش��روع ب��ح��ث ال��ت��ك��ي��ف م��ع ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ في 
حوض تانسيفت )GIREPSE(، الذي سيستمر ملدة ثالث 
سنوات )2014-2017(، تنسقه الجمعية املغربية للعلوم 
الجهوية )AMSR(  بشراكة مع جامعة القاضي عياض 
وامل���درس���ة ال��وط��ن��ي��ة ال��غ��اب��وي��ة ل��ل��م��ه��ن��دس��ني وامل��دي��ري��ة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ألرص��اد ال��ج��وي��ة وامل��رص��د ال��ج��ه��وي للبيئة 
واملعهد  تانسيفت  م��راك��ش  بجهة  املستدامة  والتنمية 
ال���وط���ن���ي ل��ل��ت��ه��ي��ئ��ة وال���ت���ع���م���ي���ر، ث���م ج���ام���ع���ة م��ون��ك��ت��ون 
بالنظم  واملتعلقة  املعقدة  القضايا  يتناول  وهو  بكندا. 
االج��ت��م��اع��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��ف��اع��الت��ه��ا، 
للمياه  املتكاملة  اإلدارة  بسياسة  النهوض  بغية  وذل��ك 
للتغيير،  الداعمة  القوى  جميع  االعتبار  في  األخ��ذ  مع 
الداخلية والخارجية، حيث سيستفيد هذا املشروع من 

الحوار الشامل بني املعنيني بالقطاع.
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غذائية  منتجات  بتلويث  البيئة  نشطاء حماية  م��ن  بأنهم  يشتبه  أش��خ��اص  ه��دد 
األلبان- في محاولة لوقف  العالم ملنتجات  أكبر مصدر في   - لألطفال في نيوزيلندا 

استخدام املبيدات الزراعية للقضاء على آفات منها الجرذان.
منتجات  في صناعات  ال��رائ��دة  فونيرا  إن شركة  الثالثاء  نيوزيلندا  وقالت شرطة 
األلبان تلقت رسائل في نوفمبر املاضي ومعها عبوات من منتجات غذائية لألطفال 
ملوثة بسم )1080( تطالب بمنع استخدام مبيدات اآلفات في موعد غايته نهاية مارس 

الجاري.
وأدى ذل��ك إل��ى تراجع سعر ال��دوالر النيوزيلندي إل��ى أدن��ى مستوى له خ��الل ستة 
أسابيع بسبب مخاوف من احتمال تأثير ذلك على اقتصاد البالد الذي يعتمد على 

منتجات األلبان التي تمثل نحو ربع حجم عائداته من التصدير.

وجه نشطاء في مجال معالجة آثار التغير املناخي انتقادات االثنني إلى ريك سكوت، 
الرئيسية  البيئة  وكالة  ملنع موظفي  يقودها  التي  الحملة  فلوريدا، بسبب  والي��ة  حاكم 
ب��ال��والي��ة م��ن اس��ت��خ��دام مصطلحات مثل "زي���ادة درج��ة ح���رارة كوكب األرض" و"التغير 
املناخي". ووصف النشطاء الحملة بأنها قاسية وأنها تنال من جهود بناء مجتمع حر 

منفتح.
وقال تقرير ملركز فلوريدا للتقارير االستقصائية إنه على الرغم من زيادة فرص تعرض 
أن  إال  البحر  مياه  وارتفاع منسوب  عاتية  لعواصف  فلوريدا  لوالية  الساحلية  املناطق 
إدارة الحماية البيئية بالوالية تلقت تعليمات عام 2011 بعدم استخدام هذه املصطلحات 
في املراسالت الرسمية. وقال التقرير إن تنفيذ هذا الحظر بدأ بعد انتخاب سكوت- وهو 
جمهوري- الذي عارض وشكك خالل حملته عام 2010 في تأثير تغير املناخ على السكان.

املهددة  األن���واع  م��ن  كيلوجراما   230 ت��زن  الظهر  جلدية  ن���ادرة  بحرية  عولجت سلحفاة 
ب��االن��ق��راض ف��ي متحف ل��ألح��ي��اء امل��ائ��ي��ة االث��ن��ني، ب��ع��د أن أن��ق��ذه��ا م��س��ؤول��و ال��ح��ي��اة البرية 

بأعجوبة عقب العثور عليها ملقاة بمنطقة نائية على الشاطئ.
ب��والي��ة س��اوث  امل���وارد الطبيعية  ب���ادارة  البحرية  وق��ال��ت جينا كورماني اس��ت��اذة الحياة 
التي يجري إنقاذها في الوالية وه��ي أيضا  كاروالينا إن السلحفاة هي األول��ى من نوعها 
واحدة ضمن عدد ضئيل للغاية يعالج بإحدى منشآت التأهيل بالواليات املتحدة. وقالت 
أرب��ع ساعات النتشال السلحفاة من املحمية ثم  كورماني إن خمسة أشخاص قضوا نحو 

نقلت بالسيارة بعد ذلك على مسيرة ساعة ونصف الساعة إلى الجنوب من تشارلستون.
وقالت اإلدارة القومية األمريكية للمحيطات والغالف الجوي إن السلحفاة البحرية جلدية 
الظهر أكبر األنواع الحالية من نوعها وهي ال تمارس حياتها العادية وهي في حالة األسر.

إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة بكاروالينا فلوريدا "حتظر" احلديث عن التغير املناخيتهديدات بتسميم األلبان في نيوزيالندا
9

تكلفة التكيف مع تغير املناخ 
كشف تقرير حديث لبرنامج األمم املتحدة للبيئة أن تكلفة التكيف مع تغير املناخ ترتفع طرديا لتصل إلى 50 مليار دوالر أمريكي سنويا بحلول 

عام 2050.
وأكد التقرير أن هذه التكلفة سترتفع حتى مع افتراض نجاح الجهود الدولية إلبقاء االحتباس الحراري أقل من درجتني مئويتني خالل هذا القرن.
وسجل التقرير الذي صدر تحت عنوان "فجوة التكيف بإفريقيا" أن تقليص االنبعاثات العاملية بشكل كبير هو أفضل الطرق لتجنب تكاليف 

التكيف املعوقة ألفريقيا. 
وأشار أن املوارد املحلية في القارة غير كافية لالستجابة للتأثيرات املتوقعة، ولكن من املهم تكملة التمويل الدولي للبلدان األفريقية بما في ذلك 

الوفاء بالتزامات كانكون املالية للمناخ بحلول عام 2020.
كما أكد التقرير أن إفريقيا هي القارة املتوقع فيها تغير املناخ بشكل أسرع من الطبيعي، مقارنة بأي منطقة أخرى، مما يجعل التكيف مسألة 

عاجلة. 
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الواحات املغربية في "البيئة والتنمية"
التنوع  على  الحفاظ  في  املغربية  ال��واح��ات  دور  )أف��د(  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  التي يصدرها  والتنمية"  "البيئة  مجلة  أب��رزت 

البيولوجي.
وأوضحت املجلة في مقال ضمن عددها األخير أن الواحات باملغرب، تغطي %15 من مجموع مساحة البالد وتعتبر "درعا منيعا أمام 

التصحر وتختزن تنوعا بيولوجيا، وتهيكل الحياة االجتماعية وتنظمها، وتوفر منتوجا زراعيا مهما".
وذكر املقال أن عدد سكان الواحات يقدر بنحو مليوني نسمة، كما تقدر مساحة الواحات بنحو 115.563 كيلومتر، وتمثل نسبة املوارد 

املائية بها %4 من املوارد املائية السطحية.

بالقاهرة، مباحثات  املاضي  األسبوع  الحيطي،  بالبيئة حكيمة  املكلفة  الوزيرة  أجرت 
مع وزي��ر البيئة املالي محمد آجي إغ��الف، حول سبل تعزيز التعاون في مجال التطهير 
السائل وتدبير النفايات الصلبة واملماثلة. وقالت الحيطي، في تصريح لوكالة املغرب العربي 
إن هذه  األف��ارق��ة،  البيئة  ال����15 ملؤتمر وزراء  ال���دورة  أش��غ��ال  ف��ي  لألنباء على هامش مشاركتها 
املباحثات تأتي في أفق إبرام اتفاقية إطار في هذا املجال. وأضافت أن اللقاء تناول أيضا سبل 
تحقيق تنمية بيئية تتالءم مع خصوصيات البلدان اإلفريقية وبموارد مالية ذاتية دون االعتماد 
على اإلعانات الخارجية. ومن جهته، أبدى الوزير املالي رغبة بالده في االستفادة من التجربة 
لبلده،  املناخية  الخصوصيات  مع  يتالءم  ال��ذي  السائل  للتطهير  املفوض  التدبير  في  املغربية 

وكذا من مركز الكفاءات للتغيرات املناخية باملغرب.

عالقة الجودة بالسالمة املهنية، وكيفية خفض التأثيرات الجانبية على 
البيئة في ظل ضمان سيرورة عادية للمقاولة املغربية، محوران أساسيان 
البيئة  للمعادن شعبة  العليا  الوطنية  للمدرسة  ال��ث��ال��ث  امللتقى  أش��غ��ال  يشكالن 
امللتقى فضاء  ال��ق��ادم. ويعتبر  م���ارس  ي��وم 14  ع��ق��ده  امل��زم��ع  وال��س��الم��ة الصناعية، 
حقيقيا للعمل املشترك بني الطلبة وكل املتدخلني في مجال السالمة املهنية والوقاية 
من األخطار املهنية داخل املؤسسات الصناعية يشار أن امللتقى الذي يتضمن لقاء 
مع الخريجني من شعبة البيئة والسالمة الصناعية، من املنتظر أن يشهد حضورا 
الوقاية  بمجال  وال��رق��ي  ال��ت��ج��ارب  ت��ب��ادل  م��ن  يمكن  وأن  والباحثني  للطلبة  مكثفا 

والسالمة املهنية داخل املقاوالت املغربية.

مليونني  أكثر من  إن  املاضي  االثنني  ي��وم  البيئة  بالحفاظ على  قالت جمعية معنية 
من الطيور املغردة املهاجرة ذبحت عشوائيا في أنحاء قبرص العام املاضي لتقديمها 
كمشهيات في املطاعم املحلية. وقال فرع منظمة بيرد اليف انترناشونال في قبرص إن تقديرات 

إعدام الطيور في عام 2014 هي األسوأ منذ أن بدأ الرصد قبل نحو عشر سنوات.
وتقع قبرص في مسار رئيسي للطيور املهاجرة بني أوروبا وأفريقيا لكن آالف الطيور تقع 
في شباك الصيادين كل ربيع وخريف. وتقدم الطيور املغردة التي تقع في شباك الصيادين 
مملحة أو مقلية في الحانات املنتشرة في أرجاء الجزيرة. وقال فرع منظمة بير اليف في قبرص 
إنه على الرغم من أن الصيد محظور قانونا إال أن السلطات لم تطبق بعد خطة عمل شاملة 

ضد صيد الطيور. 

إعدام مليوني طائر مغرد في قبرص ملتقى املدرسة الوطنية العليا للمعادن مباحثات مغربية مالية حول تدبير النفايات 

غابة القريعات بتيفلت حتتضر...

تم خالل لقاء تواصلي نظم 
بمناسبة  ب���ال���رب���اط،  االث���ن���ني 
العاملي للمرأة، تسليط  اليوم 
الضوء على م��دى تقدم خطة 
ال��ب��رن��ام��ج ال���ذي ت��ش��رف عليه 
م���ن���ظ���م���ة ال�����ت�����ع�����اون األمل����ان����ي 
بشأن امل��س��اواة بني الجنسني 
ف����ي ق���ط���اع امل����ي����اه وال���غ���اب���ات 

ومحاربة التصحر.
و ي��ت��ع��ل��ق ه����ذا ال��ب��رن��ام��ج، 
ال���ذي ق���دم خ���الل ل��ق��اء نظمته 
امل���ن���دوب���ي���ة ال���س���ام���ي���ة ل��ل��م��ي��اه 
التصحر  ومحاربة  والغابات 
تحت شعار "امليدان الغابوي 
عالم للنساء أيضا"، بحضور 
املندوب السامي عبد العظيم 
التقنية  واملستشارة  الحافي 
ب��م��ن��ظ��م��ة ال����ت����ع����اون االمل����ان����ي 

بتنفيذ  س��ت��ورب��ي��ر،  ه��ي��دري��ن 
خ��ط��ة ال��ع��م��ل ب��ش��ان امل���س���اواة 
ب�������ني ال����ج����ن����س����ني وال���ت���ن���م���ي���ة 
ع����ل����ى امل����������دى امل�����ت�����وس�����ط ف��ي 
ال��ف��ت��رة امل��م��ت��دة م��ا ب��ني 2014 
الطابع  تنمية  بهدف  و2016، 
امل���ؤس���س���ات���ي وت���ط���وي���ره ب��ني 

أطر املندوبية.
وق��د تم تحقيق العديد من 
االن���ج���ازات ف��ي ال��ش��وط األول 
م����ن ت��ف��ع��ي��ل ه�����ذا ال���ب���رن���ام���ج، 
ل��ه مبلغ مالي  ال���ذي خصص 
م��ل��ي��ون دره����م،  ي���ق���در ب 3ر2 
ت����ه����م ب����ال����خ����ص����وص ت���ع���زي���ز 
ال��ت��دري��ب��ي��ة لبعض  ال�������دورات 
ال����ن����س����اء األط��������ر ب���امل���ن���دوب���ي���ة 

قصد تحسني مردوديتهن.
وي�������روم ال���ب���رن���ام���ج ت��ع��زي��ز 

دمج النهج املتعلق باملساواة 
التخطيط  ف��ي  الجنسني  ب��ني 
للمشاريع  واملراقبة  والتنفيذ 
وتنميتها،  بالغابة  املتعلقة 
وت��ش��ج��ي��ع امل�����رأة ب��امل��ن��دوب��ي��ة 
ل������ول������وج وت����ح����م����ل م���ن���اص���ب 
القدرات  وتطوير  املسؤولية، 
املؤسسية املستدامة لترسيخ 

املساواة بني الجنسني. 
امل��������رأة  ح�����ض�����ور  أن  ي�����ذك�����ر 
ك��م��وظ��ف��ة ف��اع��ل��ة ب��امل��ن��دوب��ي��ة 
ح���ق���ق ن���س���ب���ة ج����د م���ه���م���ة ف��ي 
ال�����س�����ن�����وات األخ�������ي�������رة ب��ل��غ��ت 
18ر14 باملائة، في حني عرفت 
نسبة ال��ن��س��اء األط���ر ارت��ف��اع��ا 
ملموسا من 4 في املائة سنة 
2000 إلى 3ر17 في املائة سنة 

 .2014

»امليدان الغابوي عالم للنساء أيضا«

< عبد العالي بوعرفي

أص���ب���ح���ت ال���ن���س���اء ف����ي م���ق���دم���ة امل��ح��ت��ج��ني ع��ل��ى 
ال��غ��از الصخري ف��ي منطقة ع��ني صالح  اس��ت��خ��راج 
ج��ن��وب ال���ج���زائ���ر، ف��ف��ي ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة ال��ص��ح��راوي��ة 
مسبوقة  غير  احتجاجات  النساء  تقود  املحافظة 
باعتصامهن املستمر في ساحة الصمود منذ أكثر 

من شهرين.
وت��ع��ت��ص��م ال��ن��س��اء وه���ن ب��ل��ب��اس��ن ال��ت��ق��ل��ي��دي ذي 
الصمود. نساء  يوميا في ساحة  الزاهية،  األل��وان 
ربات بيوت يصطحنب أوالدهن إلى جانب شابات 
عازبات أيضا. متعلمات أو غير متعلمات، لكنهن 
كلهن م��ت��ح��دات م��ن أج���ل ه���دف واح���د ه��و مقاومة 

استخراج الغاز الصخري في ساحة "الصمود".
وقالت بابا بن عبد السالم لوكالة فرانس برس 
رزقنا  "الله  ان  موضحة  الصخري"  الغاز  نريد  "ال 
ب�����أرض غ��ن��ي��ة ب��ال��غ��از وال��ن��ف��ط ال��ت��ق��ل��ي��دي، ف��ل��م��اذا 
نبحث عن الغاز الصخري الذي سيضر بصحتنا".
وال يحتوي باطن األرض في الصحراء الجزائرية 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وال���غ���از، ف��ق��ط، وال����ذي يشكل %95 من 
األرض  ولكن  الصعبة،  العملة  م��ن  ال��ب��الد  مداخيل 
غنية باملياه الجوفية التي تضمن استمرار الحياة 
في هذه املناطق القاحلة. واملاء هنا من اختصاص 

النساء.
وت���خ���ش���ى ال���ن���س���وة ك���م���ا ال����رج����ال م����ن أن ي����ؤدي 
للصخور  الهيدروليكي  التكسير  تقنية  استخدام 
الكيمياوية  امل��واد  والرمل وبعض  امل��اء  باستخدام 
من أجل استخراج الغاز املحبوس بها، إلى تلويث 

املياه الجوفية.
ك���ان���ت  ع����ن����دم����ا  م������ن س����ن����ة 2013  ي����ن����اي����ر  ف����ف����ي 
أن��ظ��ارال��ع��ال��م ك��ل��ه م��وج��ه��ة ن��ح��و ال��ج��زائ��ر ملتابعة 
بتقنتورين،  ال���غ���ازي  امل��وق��ع  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  عملية 
وال��ذي اسفر عن 40 قتيال أجنبيا، ص��ادق البرملان 
ال��ج��زائ��ري ع��ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د ي��س��م��ح ب��اس��ت��خ��راج 

الغاز الصخري، بدون أن يثير ذلك جدال كبيرا.
االستكشافات  ذل��ك،  بعد  وب���دأت، بضعة شهور 
في حوض احنات على بعد 30 كلم عن عني صالح، 

دون أن يحتج عليها أحد.
لكن منذ إعالن وزير الطاقة يوسف يوسفي في 
27 ديسمبر املاضي أن الجزائر نجحت في حفر أول 
بئر تجريبية للغاز الصخري، بشراكة مع الشركة 
األميركية 'هاليبورتن' قرب عني صالح )1500 كلم 
جنوب الجزائر(، بدأت موجة غضب غير مسبوقة 

في هذه الواحة املعروفة بسكونها.
ف��ع��ني ص��ال��ح ه��ي إح����دى م���دن والي����ة تمنراست 
عاصمة ال��ط��وارق ال��ج��زائ��ري��ني وغ��ي��ر ال��ج��زائ��ري��ني، 
ف���ه���ي م���ف���ت���رق ط�����رق ج��ن��س��ي��ات إف���ري���ق���ي���ة م��ت��ع��ددة 

يختلط فيها الرجال والنساء.
وان������ض������م������ت ال������ن������س������وة م�����ن�����ذ ال������وه������ل������ة األول���������ى 
ل���الح���ت���ج���اج���ات ال����ت����ي ف�����اج�����أت ال���ح���ك���وم���ة ب���ع���دد 
املشاركني فيها لكن أيضا بمدتها، حتى أن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة - الذي يحقق نتائج قياسية 
في كل املواعيد االنتخابية- اضطر الى إرسال وفود 
تلو الوفود ملحاولة تهدئة الوضع، دون أي نتيجة.
ك��ل ال��ن��س��اء ي��ش��ارك��ن ف��ي االع��ت��ص��ام، فالشابات 
ي���ش���ارك���ن ف���ي ف���ي ال���ت���ظ���اه���رات، وأم�����ا االك���ب���ر سنا 
فيبقني في الخيام لتحضير األكل وكل مسلتزمات 

"الصمود".
وناشدت بابا الرئيس بوتفليقة التدخل ودعت 
له بالشفاء من مرضه الذي أقعده الكرسي املتحرك 
منذ عامني. وأوضحت "لقد انتخبناه ونناشده أن 
يسمعنا ويلبي طلباتنا، فنحن لسنا في مواجهة 

مع السلطات".
وتساءلت امرأة اخرى نشرت فيديو على مواقع 
ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي "أل����م ت��ح��ق��ق أك��ب��ر ال��ن��ت��ائ��ج 
ال��ص��ح��راء؟". وت��م��ت م��ش��اه��دة هذا  االنتخابية ف��ي 

التسجيل آالف املرات.
وص��رخ��ت ه��ذه امل���رأة أم��ام الكاميرا بلغة عربية 
فصيحة "ال��ق��ل��ب ب���اك وال��ع��ني دام���ع���ة.. ن��ح��ن أب��ن��اء 
ال��ج��ن��وب، ن��ح��ن أب��ن��اء ال��ص��ح��راء، ن��ح��ن أب��ن��اء عني 
ص��ال��ح نعيش ه��اج��س ال��غ��از ال��ص��خ��ري.. هاجس 
الطاقة الفتاكة.. الشعب كل يوم في الشوارع يندد 

وينوح .. ال للغاز الصخري".
وت���اب���ع���ت م����ن وراء ن��ق��اب��ه��ا ال������ذي ي��م��ي��ز ن��س��اء 
ال����ط����وارق "أي���ه���ا امل����س����ؤول����ون، ل��ق��د اع��ت��دي��ت��م على 
املسكني، ومسستم  وغ��درت��م بشعبنا  ع��ني ص��ال��ح، 
كرامتنا، وتآمرتم علينا وجعلتمونا حقل تجارب". 

<  فاروق بعطيش )أ.ف.ب.(

<  محمد التفراوتي
<  محمد محجوب )أ.ف. ب.(

للتعاون  برنامج  بالقاهرة، على  م��ؤخ��را  وم��ص��ر،  امل��غ��رب  وق��ع 
الفني في مجال حماية البيئة والتنمية املستدامة لعامي  2015-

 .2016
ووقع البرنامج عن الجانب املغربي الوزيرة املنتدبة لدى وزير 
الحيطي،  بالبيئة، حكيمة  املكلفة  الطاقة واملعادن وامل��اء والبيئة 
ف��ي��م��ا وق���ع���ه ع���ن ال��ج��ان��ب امل���ص���ري، وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة، خ���ال���د ف��ه��م��ي، 

بحضور سفير اململكة املغربية بالقاهرة، محمد سعد العلمي.
ويروم هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار اإلعالن املشترك املوقع 
أك��ت��وب��ر 1999 والتوصية  ف��ي 19  البلدين  ف��ي  البيئة  ب��ني وزي���ري 
ب����إح����داث ل��ج��ن��ة م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ت��ع��اون ف���ي م���ج���االت ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
واملحافظة على املوارد الطبيعية، تنفيذ مشاريع تعاون مشتركة 
في مجال االقتصاد األخضر وإدارة املحميات الطبيعية والحفاظ 
املتجددة  وال��ط��اق��ة  البيئية  وال��س��ي��اح��ة  البيولوجي  ال��ت��ن��وع  على 

ومكافحة التلوث البحري والتكيف مع التغيرات املناخية.
وبناء  للتدريب  إط��ار مشترك  إل��ى وض��ع  البرنامج  يهدف  كما 
القدرات وتبادل الخبرات في مجال إدارة املخلفات وإدارة ومعالجة 
وإع���ادة اس��ت��خ��دام م��ي��اه ال��ص��رف الصحي وااله��ت��م��ام بالقطاعات 

الشبابية واملرأة والتغيرات املناخية.
ويتفق الطرفان بموجب هذا البرنامج، على الجوانب التنظيمية 
البرنامج  املنبثقة عن  وال��زي��ارات واألنشطة  العمل  لعقد ورش��ات 
التنفيذي ، على أن يتولى الطرفان باتفاق مشترك تدبير املوارد 

املالية لتنفيذ بنود هذا البرنامج.
ال���15  ال��دورة  التي شاركت في أشغال  الحيطي،  وقالت حكيمة 
إن  املاضي،  األفارقةبالقاهرة خالل األسبوع  البيئة  ملؤتمر وزراء 

ب���رن���ام���ج ال����ت����ع����اون ال��ف��ن��ي 
ف���ي م���ج���ال ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
الذي  املستدامة،  والتنمية 
وقعه املغرب ومصر، فرصة 
ل����الس����ت����ف����ادة م�����ن ال���خ���ب���رة 
ال��ت��ي يتمتع بها  ال��واس��ع��ة 
البلدان في جميع املجاالت 

التي تهتم بالبيئة.
وأض�����اف�����ت ف����ي ت��ص��ري��ح 
ل����وك����ال����ة امل�����غ�����رب ال���ع���رب���ي 
ل�������ألن�������ب�������اء، ع�����ل�����ى ه����ام����ش 
م�����راس�����ي�����م ال����ت����وق����ي����ع ع��ل��ى 
ال��ب��رن��ام��ج، أن االت��ف��اق يعد 
ب��م��ث��اب��ة أرض���ي���ة ل��ل��ت��ع��اون 
أي���ض���ا ف���ي م���ج���ال ال��ت��دب��ي��ر 
املندمج للموارد الساحلية، 
وت������ش������ج������ي������ع االق�������ت�������ص�������اد 

األخضر.
وأش�������ارت ال����وزي����رة، إل��ى 

أنه يمكن اعتبار تدبير النفايات وخاصة الخطيرة منها، من أهم 
القضايا التي سيتم التركيز عليها في مجال تبادل الخبرات بني 
اململكة املغربية والجمهورية العربية املصرية، خاصة وأن املغرب 
يعمل حاليا على تطوير سلسلة تتمني النفايات الخطيرة، التي 

تعد من الرهانات الكبرى في القارة السمراء. 

مصر واملغرب يوقعان برنامجا للتعاون الفني في مجال حماية البيئة 

دع���ا وزراء ال��ب��ي��ئ��ة األف���ارق���ة، ي���وم ال��ج��م��ع��ة امل���اض���ي، إل���ى تحقيق 
املستدامة  التنمية  أج���ل  م��ن  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  األم��ث��ل  االس��ت��خ��دام 

والتخفيف من حدة الفقر في القارة السمراء.
كما أع��رب��وا، ف��ي البيان الختامي ال��ص��ادر ف��ي ختام ال���دورة ال���15 
ملؤتمر البيئة األفارقة، الذي احتضنته القاهرة على مدى خمسة أيام، 
التنموي  التخطيط  في  الشامل  األخضر  االقتصاد  عن عزمهم دمج 

بالقارة من خالل تعبئة امل��وارد املالية، وخلق فرص العمل وخاصة 
التي تستهدف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

غير  ال��ت��ج��ارة  قضايا  بشأن  مشتركة  إستراتيجية  تبني  وق���رروا 
امل��ش��روع��ة ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ب��ري��ة، ال��ت��ي س��ت��ن��اق��ش ف��ي امل��ؤت��م��ر ال��دول��ي 

ملكافحة االتجار غير املشروع، املقرر في برازافيل في أبريل املقبل.
وشدد "إعالن القاهرة" على ضرورة التكيف مع التغيرات املناخية 
ف��ي ذل��ك تقديم  ب��ه، بما  التكاليف املرتبطة  م��ع األخ��ذ بعني االعتبار 
الدعم للبلدان النامية، واالعتراف بالحاجة إلى االستثمارات. وعرفت 
الدورة ال�15 ملؤتمر وزراء البيئة األفارقة مشاركة وزراء البيئة وخبراء 
من 54 بلدا إفريقيا، منها املغرب، تناولوا القضايا البيئية التي تؤثر 
البيئية  القضايا  تجاه  موحدة  مواقف  التخاذ  السمراء  القارة  على 

العاملية.
كما ناقش املؤتمر أهداف التنمية املستدامة وتطبيقها في إفريقيا، 
باإلضافة إلى بحث أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة 
تحت مظلة الشراكة الجديدة من أجل أفريقيا )النيباد(، وكذلك آلية 
اإلنتاج النظيف في القارة، وتوصيات قمة املناخ التي عقدت في ليما 
في دجنبر 2014، والتحضير الجتماع قمة املناخ املقررة في باريس 
2015 ووضع استراتيجية ملوقف أفريقي موحد تجاه قضايا تغير 

املناخ املطروحة في هذا االجتماع.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، ب��ح��ث ال���خ���ب���راء ع��ل��ى ه���ام���ش امل���ؤت���م���ر، امل��وق��ف 
اإلفريقي تجاه قضايا تغير املناخ في ضوء التحضير الجتماع قمة 
املناخ، املقرر في باريس السنة الحالية، ووضع إستراتيجية موحدة 
وكذلك مناقشة التنوع البيولوجي واألخطار التي تواجه التشريعات 

الخاصة باالتجار غير القانوني في منتجات الحياة البرية.

وزراء البيئة األفارقة يدعون إلى استخدام أمثل للموارد الطبيعية 

اللقاءات التشاورية حول تغير املناخ حتل مبدينة الصويرة

xxx

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

لقاء بالرباط يناقش تنمية مهارات األطر 
النساء بقطاع املياه والغابات 

النساء يقدن االحتجاجات ضد استخراج الغاز 
الصخري بجنوب اجلزائر 

السلطات وضعت مشروعا إلنقاذ الغابة بعد أن حتولت إلى مطرح للألزبال

جانب من أشغال اللقاء

نساء تمنراست خالل االعتصام

حكيمة الحيطي


