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املعهد الدولي للنفايات والصرف الصحي باملغرب في اجتماع استشاري إقليمي حول إدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي بإفريقيا

نحو بلورة رؤية إفريقية تثري وتدعم
دورات جلنة التنمية املستدامة باألمم املتحدة

التفراوتي
محمد
ٍ

يشهد كوكبنا األرضي زيادة سريعة في حجم وتنويع
منتجات النفايات الصلبة ،نتيجة النمو االقتصادي
واحلضاري والتصنيع وأمن��اط اإلنتاج واالستهالك غير
املستدامة ،مما يخلف آث��ارا عاملية خطيرة على امل��وارد
الطبيعية والبيئية والصحة العامة واالقتصاديات احمللية
وظروف العيش.
ويعد تدبير النفايات الصلبة مجاال واعدا لالستثمار،
النعكاساته اإليجابية على البيئة واالق��ت��ص��اد ولكونه
يساهم في تطوير األنشطة املرتبطة بالتدوير والتثمني..
وستشكل املراصد اجلهوية للبيئة والتنمية املستدامة
احملدثة بعموم مناطق املغرب أداة مرجعية لرصد وتتبع
احلالة البيئية ملطارح النفايات ومجال تدبيرها باجلهة
قصد مساعدة املتدخلني اجلهويني على اتخاذ القرارات
في مجاالت البيئة والتنمية.
ومن أجل الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة
باملدن إلى مستوى  90في املائة في أفق  2015وإلى 100
في املائة في أفق  ،2020عمل قطاع البيئة بوزارة الطاقة
وامل��ع��ادن وامل��اء والبيئة على تطوير أه��داف البرنامج
الوطني للنفايات من خالل تأهيل جميع املطارح وتطوير
عملية الفرز والتدوير والتثمني عبر مشاريع منوذجية
للوصول إلى مستوى تدوير تصل إلى  20في املائة في
أفق  2015وعصرنة أنشطة تدبير النفايات وأيضا تكوين
وتوعية الفاعلني املعنيني بذلك.
ونص الفصل  21من مذكرة في مجال تدبير النفايات
الصلبة والصرف الصحي ،على أن «التدبير االقتصادي
السليم للنفايات يعد أحد املشاكل البيئية األكثر أهمية
للحفاظ على نوعية وج���ودة البيئة واألرض ،وخاصة
من أجل تنمية إيكولوجية سليمة ومستدامة في جميع
البلدان.
وتشمل النفايات الصلبة ،امل��ش��ار إليه ف��ي الفصل
 21جميع القمامات والنفايات س��واء غير اخلطرة مثل
التجارية واملؤسساتية أوالنفايات األخ��رى املستخلصة
من تنظيف الطرق والبناء ....
ذلك أن النفايات في بعض البلدان ،كثيرا ما تختلط
اخلطيرة منها مع النفايات األخ���رى ،األم��ر ال��ذي يشكل
مشاكل تدبيرية خاصة.
وعلى هامش القمة العاملية للتنمية املستدامة املنعقدة
في سنة  ،2002أكدت احلكومات املشاركة على أهمية إدارة
النفايات الصلبة ،وطالبت بإيالء عناية خاصة للوقاية
وتقليص النفايات بإعادة استخدامها وتدويرها فضال
عن استخدام املواد البديلة غير امللوثة وكذا تطوير مرافق
التخلص السليم بيئيا ،مبا في ذلك تكنولوجيا حتويل

النفايات إلى طاقة.
وستناقش جلنة التنمية املستدامة ) (CDD 19في
جولتها الرابعة مسألة إدارة النفايات في السنة القادمة .2011
وم��ن أج��ل ب��ل��ورة رؤي���ة إفريقية ت��ث��ري وت��دع��م نقاشات
دورات جلنة التنمية املستدامة وقراراتها املزمع اتخاذها،
عقد املعهد الدولي للنفايات والصرف الصحي بالرباط،
مؤخرا ،اجتماعا استشاريا إقليميا حول إدارة النفايات
في إفريقيا وذلك لإلسهام في م��داوالت املعنيني بالقطاع
وحتديد القيود والعقبات التي تعترض تنفيذ سياسات
تدبير القطاع.
وأف��اد سمير بنسعيد ،مدير املعهد الدولي للنفايات
والصرف الصحي ،أن املغرب ب��ادر إل��ى عقد ه��ذا اللقاء
اإلفريقي لتهيئة تصور موحد ي��روم التصدي للتحديات
التي تواجه املنطقة اإلفريقية في إدارة النفايات واحللول
احملتملة وال��ف��رص املتاحة لتلبيتها في سياق التنمية
املستدامة.
وحذر بنسعيد من التهديد الذي يطال املشهد البيئي
خصوصا إشكالية النفايات الصلبة حيث حت��ول دون
حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية احلالية .مما يستوجب
صياغة سياسات وترتيبات مؤسساتية مناسبة ،ومنهج
فعال إلدارة النفايات للمجتمعات احمللية والتغلب على

االحترار املناخي يفاقم انبعاثات
الكربون في املناطق القطبية
ينعكس االحترار املناخي بالنسبة لغابات نصف الكرة األرضية
الشمالي حرائق متزايدة وأكثر شراسة ,األم��ر ال��ذي يزيد كثيرا من
انبعاثات الكربون في املناطق القطبية وقد يؤدي إلى حلقة مفرغة على
ما أظهرت دراسة جديدة.
فالتغيرات احلاصلة في السنوات العشر األخيرة قد قلبت امليل
في أالسكا التي باتت أرضها تبعث الكربون بكميات اكبر مما متتص
على ما أظهرت حسابات أجرتها الدراسة التي نشرت في مجلة «نيتشر
جيوساينس».
وامتصت املناطق القطبية وأراض��ي��ه��ا املغطاة باجلليد ال��دائ��م,
تدريجا كميات كبيرة من الكربون على مر األلفيات .ويقدر راهنا أن
هذه األراضي تختزن حوالي نصف املخزون الكامل للكربون في ارض
كوكب األرض.
إال أن القسم األكبر من هذا الكربون املخزن في باطن ارض على شكل
نفايات عضوية ومخثات تستهلكه جزئيا أو كليا حرائق الغابات .وهذه
الكتلة احليوية تشكل على ما يبدو  85%من الوقود الذي يتبخر خالل
حرائق الغابات الكندية على ما أفاد الباحثون األميركيون الشماليون
الذين وضعوا هذه الدراسة.
وكانت دراس���ات سابقة خلصت إل��ى أن التغير املناخي ال يفاقم
من قوة احلرائق في الغابات الشمالية .لكن اخلبراء في هذه الدراسة
يؤكدون أن هذا خطأ ألنها أساءت تقييم هشاشة اجلليد الدائم واملخثات
في هذه املناطق.
وأظهرت دراستهم لتأثير احلرائق على غابات الشربني األسود في
أالسكا ,أن عدد احلرائق أكبر وأكثر انتشارا وشراسة .وتفيد تقديراتهم
أن انبعاث الكربون الناجت عن احلرائق بني العامني  2000و 2009اكبر
مبرتني من تلك املسجلة خالل العقود اخلمسة املاضية.
ويزيد االحترار املناخي تاليا مباشرة من انبعاثات الكربون في
املناطق الشمالية من خالل تسريع ذوبان اجلليد الدائم وبطريقة غير
مباشرة أيضا من خالل ارتفاع عدد احلرائق التي تصبح اكثر شراسة.

التحديات في مجال الصحة والبيئة ،ومراجعة اخلدمات
والبنية التحتية املعتمدة...
وتنفق عادة البلديات في البلدان النامية بني  20و50
في املائة من ميزانياتها إلدارة النفايات الصلبة .في حني
أن بعض هذه البلدان يبتلع ما يرنو على  80إلى  90في
املائة من ميزانيتها...
ويتطلب تدبير النفايات الصلبة التعاون الوثيق
بني مختلف أصحاب املصلحة ،حكومات ومجتمع مدني
وقطاع خاص وسلطات محلية ومنظومة األمم املتحدة،
وفق منظور خاص لتطوير الشراكات ،وتبادل التجارب
ونقل التكنولوجيا املتطورة عبر إشراك القطاع اخلاص
في تقدمي خدمات إدارة النفايات واالستثمار في البنية
التحتية.
وأع���رب���ت ك��ن��زة ك���واك���ب روب���ن���س���ون ،مم��ث��ل��ة إدارة
ال��ش��ؤون االقتصادية واالجتماعية ب��األمم املتحدة ،عن
جدوى هذا اللقاء اإلفريقي الذي يعد فضاء مهما للدول
اإلفريقية لتقعيد تصور شامل حول نظام تدبير مندمج
ومستدام للنفايات الصلبة خصوصا أم��ام زي��ادة حجم
النفايات وتنوعها ،كااللكترونية والبالستيكية ،والذي
سيتم تداوله في الدورة  19للجنة التنمية املستدامة لألمم
املتحدة.

وأب��رزت خالدة ب��وزار ،ممثلة برنامج األمم املتحدة
للبيئة ،وضعية التحديات التي تواجه تدبير النفايات
الصلبة واألخ��ط��ار التي تشكلها النفايات على الصحة
العامة وارت��ف��اع تكاليف عمليات ال��ت��دوي��ر على صعيد
أك��ب��ر وك����ذا إرس����اء ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات
ال��ت��ي تتطلب تكنولوجيا م��ت��ط��ورة وت��ك��ال��ي��ف مرتفعة.
وأش��ارت أيضا إلى مزايا تعميم خدمات تدبير النفايات
وت��ط��وي��ر م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة م��ن قبيل ال��ط��اق��ة وال��س��م��اد
املستخرج من النفايات واحلد من انبعاثات الغاز املسببة
لالحتباس احلراري وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت خالدة بوزار مرامي الشراكة العاملية إلدارة
النفايات وذل��ك لدعم تنفيذ األه���داف اإلمنائية لأللفية،
وخصوصا الهدف السابع اخل��اص باالستدامة البيئية
 ،وق��رار األمم املتحدة للبيئة  8 / 25املتعلق بالنفايات
حيث مت إطالق برنامج الشراكة العاملية إلدارة النفايات
( ،)GPWMإل��ى جانب حكومات بنغالديش وكمبوديا
وكولومبيا وإثيوبيا ومصر والهند واندونيسيا واليابان
وليسوتو وكينيا وماليزيا ونيجيريا وفيتنام ،والوكاالت
ال��دول��ي��ة ( UNCRDوب��رن��ام��ج األمم امل��ت��ح��دة اإلمن��ائ��ي
وات��ف��اق��ي��ة ب����ازل ،واحل��ك��وم��ات احمللية (م��دي��ن��ة أوس��اك��ا
احل��ك��وم��ة) وال��ق��ط��اع اخل����اص  /اجل��م��ع��ي��ات ()ISWA
واألوساط األكادميية املختلفة ..
وي��روم هذا البرنامج تعزيز أنشطة القطاعات التي
تفتقر إلى نهج شامل وذلك قصد التغلب على التحديات
التي مت حتديدها بطريقة منهجية على امل��دى القصير
واملتوسط والطويل والتي من شأنها متكني التنفيذ الفعال
لإلدارة املستدامة للنفايات.
وس��ي��س��اه��م ب��رن��ام��ج  GPWMف��ي ت��وف��ي��ر ق��اع��دة
للتمويل لدعم إدارة النفايات وتنسيق التمويل اخلارجي،
مع خفض تكاليف املعامالت من خالل وضع املوارد املالية
والتقنية ملواجهة التحديات التي مت تشخيصها ثم دعم
تبادل أحدث املعارف واخلبرات بني أعضائها.
وذك���ر غ��راه��ام ألباستر ع��ن ب��رن��ام��ج األمم املتحدة
لإلسكان مهام البرنامج الذي ميثله ،على مستوى تدبير
النفايات عبر تشجيع االستثمار بإفريقيا واستكشاف
ال��ف��رص وامل���ؤه�ل�ات امل��ت��اح��ة وت��ع��زي��ز ك��ف��اءات الشباب
التنافسية بغية إدماجهم في سوق الشغل.
وتناول ممثل برنامج األمم املتحدة لإلسكان مشاهد
من إدارة النفايات الصلبة في املدن األفريقية حيث يتم
تغيير املناظر الطبيعية في املناطق احلضرية ،ذلك أن دول
الشمال بإفريقيا آخذة في االنخفاض مبا يقرب من نصف
املدن من حيث عدد السكان في حني أن أكثر من نصف مدن
اجلنوب آخذة في النمو بسرعة كبيرة .إذ أن مدن العالم
النامية تنمو بسرعة عشر مرات ...

وتعد إفريقيا األس��رع منوا في العالم مبعدل ٪ 3،3
من  2005إلى  2010ذلك أن معظم النمو احلضري ،اليوم،
في التجمعات احلضرية املتوسطة والصغيرة احلجم من
سكان املناطق احلضرية اجلديدة ،بني اآلن وعام ،2025
سيكون ثلثاهم في املناطق احلضرية أق��ل من 500000
نسمة .كما يعيش اليوم  72في املائة من سكان املجال
احلضري في أفريقيا في األحياء الفقيرة بخالف آسيا ب
 46في املائة وأمريكا الالتينية ب  30في املائة....
ودع����ا أل��ب��اس��ت��ر إل���ى اع��ت��م��اد ش���راك���ات ف��ع��ال��ة بني
ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة وامل��ؤس��س��ات اخل��اص��ة األس��اس��ي��ة،
ون��ه��ج م��ق��ارب��ة ج��ه��وي��ة بإفريقيا تنشد ت��ع��زي��ز أس���واق
إع����ادة ال��ت��دوي��ر وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب وامل��ن��اه��ج التقنية
مع إيجاد حلول فعالة إلدارة اجلزء العضوي في النفايات
عبر االستفادة في إع��ادة االستخدام الزراعي فضال عن
التركيز على بناء ال��ق��درات احلاسمة ما قبل االستثمار
لتعزيز البيئة املؤسساتية...
وتناول املشاركون مجال اإلدارة املتكاملة للنفايات
الصلبة ف��ي أفريقيا م��ن خ�لال التحديات التكنولوجية
واملالية والسياسية وتأهيل ال��ق��درات ث��م خيار إش��راك
القطاع غير الرسمي ف��ي إدارة النفايات الصلبة وك��ذا
تعزيز وإقامة الشراكات والشبكات املؤسساتية لتطوير
إدارة النفايات في إفريقيا ومنح استقاللية املدن في مجال
تدبير اقتصاد النفايات.
وتقاسم املشاركون ،من خ�لال العروض املقدمة من
قبل بلدان إفريقية مختلفة ،الدروس املستفادة واخلبرات،
وع��م��ل��وا ع��ل��ى اس��ت��ي��ع��اب متطلبات األط���ر املؤسساتية
والسياسية ،وحتديد الفجوات في السياسات واملمارسات،
وعملوا على حتديد الفرص لتعزيز الشراكات وتوسيع
خدمات إدارة النفايات؛ كما عاجلوا آفاق تطوير املمارسات
اجليدة في اإلدارة املستدامة للنفايات واإلجراءات العملية
لذلك والسعي نحو اإلصالحات السياسية وتطوير البنية
التحتية ،وتوعية الساكنة ..
يشار إلى أن االجتماع االستشاري ،املمتد على مدى
يومني ،نظم مببادرة من املعهد الدولي للماء والصرف
الصحي وجلنة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية ل�لأمم املتحدة وبتنسيق مع
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الرباط ،وكتابة الدولة
املكلفة باملاء والبيئة ،وبرنامج األمم املتحدة لإلسكان
وكذا برنامج األمم املتحدة للبيئة....
وي���ذك���ر أن ال��ل��ق��اء ش��ه��د م��ش��ارك��ة وزراء البيئة
مبختلف الدول اإلفريقية ،ورؤساء بلديات املدن وممثلي
ال��ق��ط��اع اخل����اص وامل���ؤس���س���ات ال���دول���ي���ة ،وم��ؤس��س��ات
ال���ب���ح���وث وال���س���ي���اس���ات ،ومم��ث��ل��ي امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي.

احملاصيل الوافرة ذكرى غابرة ملزارعي املايا في تابي املكسيكية
فريتز فاربير (أ.ف.ب)
االحترار املناخي غير من اآلن حياة جماعة املايا الصغيرة في تابي في املسكيك التي تعيش على
بعد  200كيلومتر جنوب غرب كانكون حيث تعقد األمم املتحدة مؤمترها العاملي حول انبعاثات غازات
الدفيئة.
الشوارع التي يغطيها الغبار واملنازل املتواضعة التي تؤوي سكان البلدة األربعمئة ال تعكس
صورة الثراء إال أن مستوى العيش كان جيدا فيها في ما مضى بفضل احملاصيل الوافرة من الذرة
والقرع واللوبياء والفاكهة.
عندما وصلت يونيس بي تشوك الى املنطقة قبل  28عاما كان موسم االمطار يعود سنويا في
التاريخ ذاته منذ احلقبة ما قبل الكوملبية بدقة الساعات السويسرية.
اما اليوم يتوالى اجلفاف واالعاصير وما حتملها من فيضانات من دون انذار تاركة اثارا مدمرة
على احملاصيل على ما توضح تشوك.
وتقول لوكالة فرانس برس أمام حقل جاف «نقوم ببذر احلقول لكن التربة جتف حتت وطأة اشعة
الشمس .وكيف لنا ان نروي االرض اذا لم تتوافر لدينا املياه? حتى لو عملنا بجهد ماذا عسانا نفعل
اذا كانت االرض ال تنتج?».
وال��ذرة في املسكيك هي مبثابة اخلبز واالرز جلزء كبير من العالم« .التورتيا» املكسيكية تعتبر
الغذاء االساسي الذي لواله لوقع الكثيرون ضحية اجلوع خصوصا وان  40%من املكسيكيني يعيشون
حتت عتبة الفقر.
وتراجعت محاصيل ال��ذرة املكسيكية بنسبة  60%في السنوات اخلمس عشرة األخيرة بسبب
االحترار املناخي والنقص في مكننة الزراعة على ما يفيد خبراء زراعيون.
والعام املاضي واج��ه املكسيك أس��وأ موسم جفاف منذ ستني عاما .وه��ذه السنة شهدت أسوأ
فيضانات في تاريخها في جنوب شرق البالد .وقد تظاهر السكان مطالبني مبساعدة احلكومة.
في ظل هذه الظروف الصعبة بدأ املزارعون احملليون يتكيفون متخلني عن التقنية القدمية ,القائمة
على حرق األراضي لزرعها ,التي جتعل احلقول عقيمة بعد مواسم قليلة .واآلن شأنهم شأن بلدات أخرى
في مناطق أخرى من العالم راحوا ينزعون احلجارة من احلقول ويغذونها باألسمدة الطبيعية منتقلني
بذلك إلى أسلوب زراعة مستدام على ما يقول سالو تشوك مو أحد وجهاء البلدة.
ويفيد انطونيو هيل من منظمة «اوكسام» االنسانية «مفهوم التغير املناخي هو من املفاهيم القليلة
التي تطورت كثيرا في السنوات األخيرة وذلك ألن الناس مضطرون إلى االقتناع بذلك».
ويغير مزارعو املايا وسائلهم وانتاجهم .فقد حتولوا إلى مربي نحل والى بيع حزم احلطب فيما
تصنع النساء األشغال اليدوية.
أما الذين يكتفون بزراعة حقولهم فيزدادون فقرا يوما بعد يوم ويخشى البعض اندثار الزراعة
احمللية بكل بساطة.
وتقول يونيس «الكثير يرحل بحثا عن عمل في مكان آخر في الفنادق حيث يستحيلون عبيدا»

مشيرة إلى املشاريع العقارية الكبيرة على الساحل في محيط كانكون أول وجهة سياحية دولية في
املسكيك.
وفي الواقع املسافة الفاصلة بني تابي وكانكون واملفاوضني من أكثر من  190دولة ,أكثر بكثير من
املئتي كيلومتر الفعلية .لكن جل ما يطلبه سكانها من املسؤولني العامليني هو مساعدتهم على احملافظة
على محاصيلهم.

