
أك�����������د امل�������ؤت�������م�������ر ال�����س�����ن�����وي 
ل����ل����م����ن����ت����دى ال������ع������رب������ي ل���ل���ب���ي���ئ���ة 
م��ؤخ��را  املنعقد  )أف����د(  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال����ع����رب ي���س���ت���وردون  ب���ع���م���ان أن 
امل��واد  م��ن  نحو نصف حاجتهم 
ال��غ��ذائ��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة، م��ش��ي��را مع 
إلى إمكانات تعزيز اإلنتاج  ذلك 
تدابير،  بحزمة  العربي  الغذائي 
اإلنتاجية  تحسني  طليعتها  في 
وكفاءة الري والتعاون اإلقليمي.

وأف�������������اد ال������دك������ت������ور ع�����دن�����ان 
ب����������دران، رئ����ي����س م���ج���ل���س أم���ن���اء 
املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
"أف�����������د" ح�������ول األم������ن  ت����ق����ري����ر  أن 
ال���غ���ذائ���ي ال���ع���رب���ي، ال�����ذي عملت 
ع��ل��ي��ه م��ج��م��وع��ة خ��ب��راء ينتمون 
إل�������ى م���خ���ت���ل���ف م����ن����اط����ق ال���ع���ال���م 
العربي، هو نتيجة عمل جماعي 
باالشتراك  تحقيقه  تم  تعاوني، 
إقليمية  م��ن��ظ��م��ات وه��ي��ئ��ات  م��ع 
ودول�������ي�������ة وج�����ام�����ع�����ات وم�����راك�����ز 
أبحاث، وساهم فيه أكثر من 250 
ب��اح��ث��ا واخ��ت��ص��اص��ي��ا ي��ن��ت��م��ون 

إلى 20 بلدًا و40 مؤسسة.
وق���������دم أم�������ني ع�������ام امل���ن���ت���دى 
نجيب  والتنمية  للبيئة  العربي 
صعب تقريرًا عن أعمال املنتدى 
"أف���د"  ف��ي��ه أن  ل��س��ن��ة 2014، ج���اء 
اس���ت���ق���ط���ب م����زي����دا م����ن ال���ش���رك���اء 
اإلق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني، ب��م��ا في 
للتنمية  العربي  ال��ص��ن��دوق  ذل��ك 
االق�����ت�����ص�����ادي�����ة واالج����ت����م����اع����ي����ة 
للتنمية  ال��ك��وي��ت��ي  وال���ص���ن���دوق 
والفاو واإلسكوا وإيكاردا والبنك 
اإلس�����ام�����ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ة 
ال����ع����رب����ي����ة ل���ل���ت���ن���م���ي���ة ال�����زراع�����ي�����ة 
للنمو األخضر.  املعرفة  وملتقى 
وت�����م ت���ق���دي���م ت���ق���ري���ر "أف�������د" ح���ول 
الطاقة املستدامة في 12 اجتماعا 
إقليميا ودوليا رئيسيا، وأطلق 
ن��ق��اش��ات إي��ج��اب��ي��ة وص����وال إل��ى 
املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
ات����خ����اذ  إل�������ى  ت����وص����ي����ات����ه  وأدت 
إج��������راءات ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ات 

الوطنية في عدة بلدان عربية.
ول���ق���ي���ت م����ب����ادرة االق���ت���ص���اد 
ال��ع��رب��ي األخ���ض���ر ال���ت���ي أط��ل��ق��ه��ا 
ف��ي منتديات  ق��وي��ا  "أف���د" تأييدا 
إق��ل��ي��م��ي��ة، خ��اص��ة ع��ل��ى مستوى 
م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون ال���خ���ل���ي���ج���ي، 
وس�����اه�����م�����ت ف������ي دف��������ع ال����ت����ح����ول 
إل������ى االق����ت����ص����اد األخ�����ض�����ر ع��ل��ى 
واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
وح���ت���ى ال��ع��امل��ي��ة. وأص�����در "أف����د" 
دل����ي����ل ك����ف����اءة امل����ي����اه ك����ج����زء م��ن 
وتم  األخضر.  االقتصاد  مبادرة 
استعمال دليل "أفد" حول كفاءة 
ال��ط��اق��ة ف���ي م��ب��ان��ي امل��ك��ات��ب في 
أك��ث��ر م��ن 18 ب��ل��دا عربيا. ووس��ع 

البيئي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رن��ام��ج  "أف�����د" 
ال���ذي يدعمه دليل  امل����دارس،  ف��ي 
إلى مزيد من  إلكتروني،  وموقع 
امل�����دارس ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ولبنان 

واألردن والجزائر.
وق������ال ص���ع���ب: "ل���ق���د م��ن��ع��ت 
تنفيذ  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  االض���ط���راب���ات 
 2014 س������ن������ة  أه����������������داف  ب������ع������ض 
البلدان  ف��ي  خصوصًا  بالكامل، 
ح��ي��ث أدت األح������داث إل����ى ع��رق��ل��ة 
ال����ب����رام����ج. ول����ك����ن أم����ك����ن ت���ج���اوز 
املوضوعة في مجاالت  األه���داف 

أخرى".
امل������ب������ارك  رزان  وأض��������اف��������ت 
األم���ي���ن���ة ال���ع���ام���ة ل��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة 
األم������ن  ت���ح���ق���ي���ق  أن  ب����أب����وظ����ب����ي 
ال���غ���ذائ���ي ف����ي امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
"ي��ت��ط��ل��ب ال���ت���وازن م��ا ب��ني تأمني 
االكتفاء  الغذاء وتحقيق  واردات 
م��ن خ���ال تغيير طريقة  ال���ذات���ي 
اإلن�����ت�����اج ال������زراع������ي م����ع ت��ح��ق��ي��ق 
يخلق  وه��ذا  البيئية.  االستدامة 
تجذب  جديدة  اقتصادية  فرصًا 
جيا جديدا إلى قطاع الزراعة". 
البيئة  إل���ى ع��م��ل هيئة  وأش����ارت 
في أبوظبي على تطوير مفهوم 
م��ي��زان��ي��ة امل��ي��اه امل��س��ت��دام��ة، التي 
ت��ت��ض��م��ن ت���ك���ام���ل ك���م���ي���ات امل���ي���اه 
امل��ح��اة وامل��ي��اه  الجوفية وامل��ي��اه 
امل����ع����اد ت����دوي����ره����ا، م����ع ت��ح��س��ني 
ك�����ف�����اءة ال��������ري وال���ت���ن���س���ي���ق ب��ني 
ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة. واع���ت���ب���رت أن 

للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى  ت��ق��ري��ر 
وال��ت��ن��م��ي��ة "ي���ش���ي���ر إل�����ى ال���ف���رص 
ال���ت���ي م����ن ش���أن���ه���ا ت���ع���زي���ز األم����ن 
الغذائي ويقدم لنا أساسًا يمكن 
تنسيق  لتحقيق  عليه  نبني  أن 

إقليمي قوي".
وت������ح������دث األم������ي������ر ال���ح���س���ن 
ب��ن ط����ال، رئ��ي��س م��ن��ت��دى الفكر 
ال��ع��رب��ي وم��ؤس��س م��ن��ت��دى غ��رب 

آس��ي��ا وش���م���ال أف��ري��ق��ي��ا ع���ن دور 
ال���ت���ع���اون اإلق���ل���ي���م���ي ف����ي ت��ع��زي��ز 
األم�����ن ال���غ���ذائ���ي، خ��ص��وص��ا مع 
الغذاء  الطلب على  ازدي���اد  توقع 
امل��ائ��ة سنة 2030  ف��ي  بنسبة 50 
ن��ت��ي��ج��ة ازدي���������اد ع�����دد ال���س���ك���ان. 
البحوث  في  االستثمار  أن  وأك��د 
واالستثمارات  التحتية،  والبنى 
ال���زراع���ي���ة امل���س���ؤول���ة وال��ص��دي��ق��ة 

ل���ل���ب���ي���ئ���ة م����دع����وم����ة ب���س���ي���اس���ات 
يمكن  كفأة،  ومؤسسات  مائمة 
أن ت���زي���د ح���ص���ة ال����ف����رد ال��ع��رب��ي 
بنسبة 35 في املائة بحلول سنة 
ال���ق���درة  زي�������ادة  أن  ورأى   .2050
الريفية،  للمجتمعات  اإلنتاجية 
م�����ن خ�������ال ت���ح���س���ني ح��ص��ول��ه��ا 
ع����ل����ى ت����ك����ن����ول����وج����ي����ات زراع�����ي�����ة 
محسنة واستثمار في مهاراتها 

يجب  م��ا  ه��ي  وتثقيف سكانها، 
أن ي���ت���ص���دى ل����ه رؤس��������اء ال�����دول 
والساعون  الحكومات  ورؤس���اء 
الى تغيير حقيقي: شعارات أقل 

ومضمون أكبر.
وت������م ع������رض ف���ي���ل���م وث���ائ���ق���ي 
ال��ع��رب��ي للبيئة  امل��ن��ت��دى  أن��ت��ج��ه 
وال��ت��ن��م��ي��ة ب��ع��ن��وان "إط���ع���ام 400 

مليون عربي".

بيئة
اخلميس8

18 دجنبر2014 
 العدد7402

تستعد والية أوريغون األميركية لبيع غابة إليوت على ساحل املحيط الهادئ بهدف توفير 
العامة. وتوقعت سعرًا بني 300 و700 مليون دوالر، وهو تفاوت  امل��دارس  مبالغ لإلنفاق على 
كبير يعكس الغموض حول مدى القيود املفروضة على قطع األشجار في الغابة، التي كانت قد وضعت 
ع��ام 1930 تحت إش��راف إدارة عامة لإلنفاق على التعليم من خ��ال مبيعات األخ��ش��اب. وأك��دت إدارة 
األراضي في الوالية أن أي مشتر سيكون مطالبًا بإبقاء بضعة أجزاء من الغابة مفتوحة أمام الجمهور، 

وحماية األشجار القديمة التي تشكل نصف مساحة الغابة.
ويقول مدافعون عن البيئة إن األرقام تشير إلى أن مبيعات األخشاب من غابة إليوت جمعت أكثر 
من 100 مليون دوالر للمدارس بني عاَمي 1997 و2012، لكن قطع األشجار يهدد حياة طيور تعيش في 

الغابة وباتت معّرضة لانقراض

أظهر تقرير للصندوق الدولي للرفق بالحيوان IFAW أن تجارة قرون وحيد القرن تضاعفت 
ثاثني مرة بني العامني 2000 و2013، وأنها باتت "خارج السيطرة".

وقالت مديرة الصندوق في فرنسا وال��دول األفريقية الناطقة بالفرنسية سيلني سيلر بيانفونو: 
"عام 2013 بيع أكثر من ألفي قرن، أي ما يوازي ثاثني مرة ما سجل عام 2000". وأضافت أن هذه التجارة 
"هي خارج السيطرة حاليًا، ألنها تقوم على شبكات منظمة جدًا تستطيع أن تتكيف مع كل التغيرات 
االنترنت  "س��وق  اليوم  التهريب، يضاف  في  التقليدية  الطرق  وال��ى جانب  للتهريب".  طرقًا  تجد  وأن 

الكبير العامل على مدار األسبوع".
ويصل حجم التجارة بالحيوانات املهددة على مستوى العالم الى نحو 19 بليون دوالر سنويا، 

وتمارسها شبكات منظمة. 

املدافئ  إشعال  منع  الفرنسية  السلطات  .تعتزم 
ذات املداخن املفتوحة في باريس وضاحيتها ابتداء 
م��ن أول 2015، وذل����ك ب��ه��دف خ��ف��ض ان��ب��ع��اث��ات ال��ج��زي��ئ��ات 

الدقيقة في الهواء.
وتضم منطقة باريس نحو 100 ألف مدفأة ذات مدخنة 
الجزيئات  انبعاثات  من  املائة  في   25 في  تتسبب  مفتوحة 
الدقيقة، أي ما يوازي تلك الصادرة عن السيارات. وقد أثار 
أن��ه يؤثر على مهن عدة،  ال��ق��رار ج��دال محموما، خصوصا 

بينها تنظيف املدافيء وصيانتها.
 

منع إشعال املدافئ في باريسجتارة قرون وحيد القرن خارج السيطرةبيع غابة أميركية لتغطية نفقات املدارس

< محمد التفراوتي

نظم املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، مؤخرا بالرباط، بتعاون مع املفوضية 
األوروبية، ورشة حول الصحة النباتية ومنتجات املبيدات الفالحية.

وذكر بالغ للمكتب الوطني أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج »تدريب جيد من أجل غذاء سليم« 
لالحتاد األوروبي الذي تديره املديرية العامة لصحة املستهلكني التابعة للمفوضية األوروبية.

وتناولت الورشة، التي شارك فيها نحو 50 مختصا ميثلون مصر واألردن ولبنان واملغرب وفلسطني 
وتونس ونشطها خبراء دوليون، مواضيع مختلفة ذات صلة بحماية النباتات، والسيما القوانني األوربية 

في مجال استيراد وتصدير النباتات واملواد النباتية، واستراتيجية مكافحة مندمجة ورصد بقايا املبيدات 
وحتليالت املختبرات.

 العرب يستوردون نحو نصف حاجتهم من املواد الغذائية الرئيسية

الصحراء  أفريقيا جنوب  أن  العالم  في  الصناعيون  ي��رى 
التي  الجديدة  السوق  هي  كبيرا  اقتصاديا  نموا  تشهد  التي 
ي��ج��ب اس��ت��غ��ال��ه��ا ن���ظ���را ل��ح��اج��ت��ه��ا إلق���ام���ة أن��ظ��م��ة مل��ع��ال��ج��ة 
ال��ن��ف��اي��ات ومل��ع��ال��ج��ة أف��ض��ل مل��ي��اه ال��ص��رف ال��ص��ح��ي وال��ح��اج��ة 

ملوارد الطاقة املتجددة واإلمكانات الواعدة في هذه املجال.
وال��دل��ي��ل ع��ل��ى ه���ذا االه��ت��م��ام ه��و أن س��اح��ل ال��ع��اج كانت 
هذه السنة "ضيف شرف" على معرض في ليون )شرق وسط 

فرنسا( مخصص القتصاد البيئة.
بولوتيك  مديرة معرض  غاي-تورينتي  وقالت ستيفاني 
أفريقيا ضخمة جدا.  "الفرص لتطبيق مشاريع بيئية في  إن 
واملشاكل الرئيسية هي الحصول على مياه الشرب ومعالجة 
مياه الصرف الصحي والنفايات في املدن الكبرى وأيضا في 

املدن الصغيرة واملتوسطة".
العاج  البيئة والتنمية املستدامة في ساحل  وق��ال وزي��ر 
الصحي  الصرف  ملياه  املنظمة  "املعالجة  إن  كواديو  أ.  ريمي 
تتم في أبيدجان فقط، وفي سائر املناطق تتم بصورة فردية".

ال��ف��ون��س  وق����ال  ال��ن��ف��اي��ات.  إل���ى  بالنسبة  وال���ح���ال نفسها 
ل��دى  ال��ص��ح��ي  ال��ص��رف  م��ي��اه  ف��ي معالجة  الخبير  ب��ي  سيهي 
ال���وك���ال���ة ال��وط��ن��ي��ة ف���ي س���اح���ل ال���ع���اج ل��ن��ظ��اف��ة امل�����دن "ال���ي���وم 

باستثناء ابيدجان ليس هناك سوى مكبات بلدية".
واح���د امل��ش��اري��ع األه���م ف��ي ال��ب��اد ي��رم��ي إل��ى 
ف�������ي تعزيز إمكانات جمع ومعالجة النفايات املنزلية 

خمس مناطق.
ويصل االستثمار إلى 14 مليون 

ي���������������ورو ع������ل������ى ث������اث 
سنوات.

وت�������������واج�������������ه ك����ل 
نفسها.  التحديات  ال��ق��ارة  دول 

وقدرت وكالة تنمية املؤسسات في 
االستثمارات  سنويا  دوالر  مليار  ب����40  أفريقيا 
ال���ازم���ة ف���ي م��ج��ال امل���ي���اه و42 م��ل��ي��ارا ف���ي م��ج��ال 

الطاقة.
وه����ذه اإلم���ك���ان���ات ت��ث��ي��ر ح��م��اس��ة ال��ص��ن��اع��ي��ني ف���ي ال��ع��ال��م 
أج���م���ع، ل��ح��اج��ة ال������دول األف���ري���ق���ي���ة إل����ى خ���ب���رة واس���ت���ث���م���ارات 

املؤسسات الخاصة األجنبية.
امل��ؤس��س��ات في  م��دي��ر وك��ال��ة تنمية  وق���ال عبدالله كانتي 
أفريقيا إن "التكنولوجيات إن كانت للمياه والنفايات أو موارد 
كبيرة  استثمارات  إل��ى  ج��دا وتحتاج  املتجددة معقدة  الطاقة 

ومهارات".
وقال باتريس فونادوسا مدير مجموعة فيوليا ألفريقيا 
وال��ش��رق األوس����ط ال��ن��اش��ط��ة ف��ي ال��غ��اب��ون وال��ن��ي��ج��ر وناميبيا 
وج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا إن��ه��ا ع��ل��ى سبيل امل��ث��ال حققت "رق���م أع��م��ال 

ق�����دره 1.1 م��ل��ي��ار ي�����ورو أس���اس���ا م���ن امل��ي��اه ف���ي أف��ري��ق��ي��ا 
الطاقة".وت������وزي������ع 

وامل�����ج�����م�����وع�����ة م���رش���ح���ة 
أي��������������������ض��������������������ا ل������������ع������������دة 
اس����ت����دراج����ات ع����روض 
ف����ي ت����وغ����و مل����رك����ز ط��م��ر 
لتزويد  لعقد  غينيا  وف��ي 
ال���ط���اق���ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. وأع��ل��ن��ت 
ف���ازت بعقد  أن��ه��ا  املجموعة األرب��ع��اء 

ملعالجة مياه منجم ذهب في غانا.
"سويز  ه��ي  الرئيسية  ومنافستها 
من  أكثر  منذ  أفريقيا  ف��ي  انفايرونمت" 
60 ع����ام����ا، ع���ب���ر ف��رع��ه��ا 

ديغيرمون وتحقق اليوم رقم أعمال يقدر ب700 مليون يورو. 
في مواصلة  وترغب  "واع���دة"  السوق  ه��ذه  املجموعة  وتعتبر 
نشاطاتها في املياه ومعالجة النفايات لحساب البلدية ومع 
واملناجم  النفط  قطاعات  ف��ي  خصوصا  الصناعيني  ال��زب��ائ��ن 

والغاز.
والفرنسيون ليسوا الجهة الوحيدة املتنافسة فشركة وايز 
سوليوشنز االميركية فازت في يونيو بعقد لجمع ومعالجة 

النفايات في ابيدجان عاصمة ساحل العاج االقتصادية.
أيضا  الصينية  ال��ش��رك��ات  "تنافس  كانتي  عبدالله  وق���ال 

األوروبيني بشراسة".
وأض����اف "إن ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ل��ه��ا ايضا 

طموحات وهي قادرة على نقل الكفاءات بسرعة".
ب��ن��اء مصانع  ف��ي  املتخصصة  الفرنسية  اي��ن��وف��ا  وش��رك��ة 
ح��رق ال��ن��ف��اي��ات، وم��راك��ز إن��ت��اج ال��غ��از م��ن ال��ن��ف��اي��ات النباتية، 

أبدت اهتماما باملعرض لتطبيق مشاريع في ساحل العاج. 
وق��ال فرنسوا غوت مدير فرع الشركة "لقد قدمنا عرضا 
في  النباتية  النفايات  من  الغاز  إلنتاج  محطة  لبناء  ملشروع 
هذا البلد وانتقلنا إلى الجزائر التي قد تصبح جسرا إلى باقي 

القارة".
واملشكلة الوحيدة هي إيجاد تمويل لهذه املشاريع التي 

تجد الدول صعوبة في تطبيقها.
البنك  مثل  الجنسيات  املتعددة  الهيئات  تبقى  وبالتالي 
الدولي "جهات مانحة أساسية"، وفقا لباتريس فونادوسا، 
خصوصا للمشاريع البلدية التي يساهم وجود هذه الجهات 
في إشاعة الطمأنينة على حسن سير هذه املشاريع وآثارها 

البيئية.
وف����ي 2006 أل���ق���ت س��ف��ي��ن��ة ال��ش��ح��ن ب���روب���و ك���واال 
نفايات سامة في أبيدجان ما تسبب بحسب األمم 
املتحدة بوفاة ما ال يقل عن 15 شخصا وتسميم 

آالف آخرين.
وك���ان ك��ل��ود دوف����ان امل���س���ؤول ال��ك��ب��ي��ر ف��ي ص��ن��اع��ة إع���ادة 
التدوير في فرنسا استأجر هذه السفينة وأطلقت بحقه عدة 

ماحقات قضائية.

اقتصاد البيئة يجلب املستثمرين إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء

اخلبير املغربي والدولي
 د. حمو العمراني 

املغرب آمن غذائيا  بفضل 
املخطط األخضر

أط��ل��ق��ت لجنة األم���م امل��ت��ح��دة االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة لغرب 
آس��ي��ا( اإلس���ك���وا) وال��وك��ال��ة ال��س��وي��دي��ة ل��ل��ت��ع��اون اإلن��م��ائ��ي ال��دول��ي 
مشروعهما املشترك لدعم األمن املائي والغذائي في املنطقة العربية 
والذي يستمر على مدى 4 سنوات ساهمت الوكالة بقيمة 2.7 مليون 

دوالر من كلفته واإلسكوا ب�800 ألف دوالر.  
الوضع  امل��ش��روع توفير بيانات وطنية وإقليمية ح��ول  وي��روم 
السياسات  وتنسيق  وامل��ائ��ي؛  الغذائي  لألمن  واملستقبلي  الحالي 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة ب���ه���دف ت��ع��زي��ز األم�����ن ال���غ���ذائ���ي وامل����ائ����ي وك�����ذا م��س��اع��دة 
الحكومات على معالجة تقلص األراض��ي الصالحة للزراعة وتزايد 

ندرة املياه بما يلبي االحتياجات الغذائية املتزايدة.
وسيضم هذا املشروع اإلقليمي املهم شركاء وطنيني وإقليميني 
وخ���ب���راء دول��ي��ني س��ي��ض��ع��ون إط����ارا م��وح��دا ل��ل��م��م��ارس��ات ال��زراع��ي��ة 
السليمة في املنطقة العربّية، وآلية إقليمية لرصد وقياس التقدم في 
تحقيق األمن الغذائي. وتروم هذه األدوات معا تحقيق هدف مؤتمر 
القمة العاملي لألغذية الذي ُعقد عام 1996 ونص على ضمان حصول 
»ال��ب��ش��ر ك��اف��ة ف��ي جميع األوق����ات ب��ف��رص ال��ح��ص��ول، م��ن الناحيتني 
امل���ادي���ة واالق��ت��ص��ادي��ة، ع��ل��ى أغ��ذي��ة ك��اف��ي��ة وس��ل��ي��م��ة وم��غ��ذي��ة تلبى 

موفورة  حياة  يعيشوا  ك��ي  الغذائية  أذواق��ه��م  وتناسب  حاجاتهم  
النشاط والصحة«.

يشار أن املنطقة العربية، والتي تأوي خمسة باملائة من سكان 
العالم مع أقل من واحد باملائة من املوارد املائية املتجددة عامليًا، ُتعّد 
واحدة من أكثر املناطق التي تعاني من ندرة املياه. وعلى الرغم من 
محدودية توافرها، يزداد الطلب على املياه بشكل مستمر مع النمو 
السكاني املرتفع في املنطقة )من 93 مليون نسمة في عام 1960 إلى 

أكثر من 360 مليون في عام 2012(.
لكافة  بالنسبة  أولوية  للجميع  الغذائي  األم��ن  ضمان  ويعتبر 
بيئة  ف��ي  ال��غ��ذائ��ي،  األم��ن  ويتّطلب تحقيق  العربّية.  املنطقة  ب��ل��دان 
تشهد تقلصا في امل��وارد املائية، زي��ادة التكامل اإلقليمي وتنسيق 
ال��س��ي��اس��ات واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى أرض 

الواقع.
يذكر أن اجتماع آلية التنسيق اإلقليمي لوكاالت األمم املتحدة 
العاملة في املنطقة العربّية يعقد مرة في السنة. وتهدف اآللية إلى 
تحسني وتطوير التنسيق بني برامج عمل مؤسسات األمم املتحدة 

في كل منطقة.

مشروع دولي لدعم سياسات األمن الغذائي في املنطقة العربية

العمراني،  حمو  الدكتور 
خ���ب���ي���ر م����غ����رب����ي ف�����ي م���ج���ال 

امل��������������������وارد امل�����ائ�����ي�����ة 
والتغيرات بإدارة 
البيئة واإلسكان 
املائية  وامل�����وارد 
وال��������ت��������ن��������م��������ي��������ة 

امل���س���ت���دام���ة 

بجامعة الدول العربية، وخبير 
أي����ض����ا ل������دى وك����ال����ة ال��ت��ن��م��ي��ة 
لنا  ك��ان��ت  األمل��ان��ي��ة.   والتعاون 
القصيرة  ال��دردش��ة  ه��ذه  معه 
السنوي  املؤتمر  على هامش 
ل���ل���م���ن���ت���دى ال����ع����رب����ي ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
املنعقد مؤخرا  في  والتنمية 
األردنية  العاصمة 

)عمان(

> كيف تقيمون وضع املغرب على مستوى األمن الغذائي ؟
<> إن أفق تحقيق األمن الغذائي في املغرب إيجابي. كما أن 
ال��ح��دي��ث ع��ن األم���ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي امل��غ��رب ليس تشاؤميا لوجود 
إم���ك���ان���ي���ات ط��ب��ي��ع��ي��ة وس���ي���اس���ة واض����ح����ة امل���ع���ال���م وم���ؤس���س���ات 
وكفاءات واع��دة. وللمغرب فرصة سانحة  للرفع من اإلنتاجية 
أوس��ع  مستوى  على  ال��زراع��ي��ة  التكنولوجيات  تبني  خ��ال  م��ن 
ال��زراع��ي، ورف��ع مردوديته، إذ أن هناك مناطق  وتوسيع املجال 
ذات معدل إنتاجية يقل عن املعدل الوطني على الرغم مما تتوفر 

عليه من مؤهات كبيرة لرفع اإلنتاجية.

> هل حقق مخطط املغرب األخضر املرامي املتوخاة منه؟
امل��غ��رب األخ��ض��ر  لتحفيز  <> م��ن��ذ س��ن��ة 2008 ج���اء مخطط 
القطاع ال��زراع��ي وإص��اح��ه وتعزيز ان��دم��اج ال��زراع��ة في السوق 
الدولية ومساهمتها في النمو املستدام، وفق دعامتني تستهدف 
األولى الزراعة ذات اإلنتاجية العالية واملكثفة املرتبطة بالسوق. 
ف��ي ح��ني ت��رم��ي ال��دع��ام��ة ال��ث��ان��ي��ة إل���ى ت��ع��زي��ز وض��ع��ي��ة امل��زارع��ني 
ال���ص���غ���ار ع��ب��ر ت��ك��ث��ي��ف امل��ح��اص��ي��ل ب��ال��ش��ك��ل امل���ن���اس���ب، وإع�����ادة 
البيئية وطلب  ال��ظ��روف  م��ع  تكيفا  أكثر  إل��ى محاصيل  التحول 
األس���واق. إذ يتكون مخطط امل��غ��رب األخ��ض��ر م��ن 1500 مشروع 
يحتاج تنفيذها إلى أكثر من 10 بايني دوالر حتى عام 2020. 
وه��ذا ليس بالهني. إن��ه مخطط طموح ورائ��د. ويمكن القول إن 
املغرب مؤمن غذائيا بفضل هذه االستراتيجية. كما أن للمغرب 
تجربة مهمة في اإلرشاد الفاحي، كما هو وارد مخطط املغرب 
األخضر، وبذلك يتطلب تفعيا أكثر لعنصر اإلرشاد الفاحي، 
ك��ح��ل��ق��ة ل��ن��ق��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن م���راك���ز ال��ب��ح��ث إل���ى امل�����زارع مع 
وجوب متابعة وتقييم أدائه ونقل املعارف والخبرات وكذا تبني 

التكنولوجيا من طرف املزارعني.

>  ما هي تحديات ندرة املوارد باملغرب؟
<> اتخذ املغرب تدابير استباقية ألخطار املناخ عبر تقليص 
ت��أث��ي��رات ال��ج��ف��اف وح��م��اي��ة إن��ت��اج��ي��ة امل��ح��اص��ي��ل م��ن قبيل بناء 
السدود ووضع نظم للري وخطط الستخدامات األراضي فضا 
عن  مساعي التأقلم والتأمني على أضرار الجفاف. ثم أن املغرب 
ال يعاني من ن��درة املياه بنفس الحدة التي تعاني منها بعض 
البلدان العربية، إذ يتوفر على أراض زراعية شاسعة باملقارنة 
مع عدد من البلدان. وله رؤي��ة تحدد دور الزراعة في االقتصاد 
ال  ستساعده  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وف��ي  الوطني 
محالة على تقليص الفجوة الغذائية، ألننا ال نزال مستوردين 
للحبوب مثل معظم الدول العربية رغم ما تم تحقيقه من تقدم 
في رفع إنتاجية الهكتار وإنتاجية املتر املكعب من املياه خال 

السنوات املاضية.

توصلت الدول املشاركة في مؤتمر األمم املتحدة حول املناخ، الذي استضافته 
ليما عاصمة البيرو، إلى اتفاق في اللحظة األخيرة.

أكثر من 30 ساعة، تبنت  املحادثات  املفاوضات وتمديد  فبعد أسبوعني من 
الدول باإلجماع إطارا عاما لتعهداتها املقبلة بخفض انبعاثات الغازات املسببة 
قبل  الوطنية«  »املساهمات  أو  التعهدات  أن تعلن هذه  الحراري، على  لاحتباس 
العامة ملعاهدة األمم  قمة باريس ح��ول املناخ في أواخ��ر 2015. وستضع األم��ان��ة 
املتحدة حول تغير املناخ بحلول األول من تشرين الثاني )نوفمبر( املقبل خاصة 
تحدد التعهدات املختلفة. وسيسمح ذلك بقياس الجهود مقارنة بهدف الحد من 

ارتفاع درجة حرارة األرض بدرجتني مئويتني.
إمكانات  وف��ق  الوطنية  التعهدات  تقويم  ب��ع��دم  اإلق��ن��اع  ف��ي  ال��ص��ني  ونجحت 
ال�����دول. وط��ال��ب��ت دول ال��ج��ن��وب ب��إي��ض��اح��ات ع��ن ق��ن��وات ال��ت��م��وي��ل ال��ت��ي ستسمح 
بالوصول إلى مئة بليون دوالر من املساعدات عام 2020، لكن هذه القنوات بقيت 
غير واضحة. ولعدم إح��راز تقدم كبير ح��ول ه��ذه النقاط، نجحت ه��ذه ال��دول في 

اإلقناع بتخفيف درجة دقة املعلومات الواجب تقديمها حول املساهمات.
ف��ي امل��ب��ادئ، ي��ؤك��د االت��ف��اق ه��دف ال��ت��وص��ل إل��ى »م��ع��اه��دة طموحة ف��ي 2015، 
االحتباس  ظ��اه��رة  ع��ن  ل��ألط��راف  املتباينة  لكن  املشتركة  املسؤولية  م��ب��دأ  تعكس 
ال���ح���راري«. وال����دول امل��ت��ط��ورة »م��دع��وة ب��ق��وة« إل��ى تقديم دع��م م��ال��ي ث��اب��ت للدول 
والتكيف  االنبعاثات  من  الحد  إلى  األكثر ضعفا، في سعيها  النامية، خصوصا 

مع تغير املناخ.
وسيستكمل العمل بعد مؤتمر ليما، استنادًا إلى روزنامة اجتماعات وجوالت 
مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي في باريس نهاية 2015، حول كيفية التعامل 

مع تداعيات تغير املناخ ما بعد 2020.
 ويجب أن تعلن الدول »القادرة على ذلك« وقبل نهاية مارس املقبل، تعهداتها 
الدفيئة«، فيما يكون  غ��ازات  انبعاثات  الوطنية للحد من  التي تسمى »املساهمة 
يوم 31 مايو املوعد املحدد لرفع مشروع نص رسمي إلى الدول ال� 195 األعضاء في 

معاهدة األمم املتحدة حول املناخ.

مؤمتر ليما حول املناخ: 
اتفاق اللحظة األخيرة ماري اوكالن )أ.ف.ب.(


