بيئة

صادق مجلس الحكومة ،األسبوع املاضي ،على مشروع مرسوم رقم 14--758بتحديد
اختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة
بالبيئة .ويهدف املشروع إلى تعزيز اختصاصات هذه الوزارة املنتدبة لجعلها قادرة
على تنفيذ األوراش الكبرى التي فتحها القانون -اإلط��ار رق��م  99-12بمثابة ميثاق
وطني للبيئة والتنمية املستدامة ،ببالدنا ،فضال عن
توفير اآلليات الضرورية ملواكبة املستجدات التي جاء بها دستور  2011في مجال
الحقوق البيئية والتنموية.
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اخلميس
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العدد7396:

االحتباس احلراري مكلف بدول اجلنوب

 .. 2014عام احلرارة والفيضانات

 50مليار يوان صيني ملكافحة التلوث

أفاد تقرير صادر عن األمم املتحدة عرض في مؤتمر ليما أن الكلفة الضرورية
لحماية سكان الدول النامية من املخاطر املرتبطة بالتغيرات املناخية يمكن أن
تصل إلى ما بني  250و 500مليار دوالر سنويا عام .2050
واخ��ذ ه��ذا التقدير في الحسبان كل ال��دول النامية ،وينطلق من مبدأ أن املجتمع
ال��دول��ي سيتمكن م��ن ح�ص��ر االرت �ف��اع ال �ع��ام ل�ل�ح��رارة ع�ل��ى األرض ب��درج�ت�ين ،مقارنة
باملرحلة ما قبل الصناعية.
وأك��د مسؤول أممي "إن التداعيات ستكون مقلقة ج��دا للدول األق��ل تقدما والتي
ستضطر إل��ى اس�ت�خ��دام م��وارده��ا املخصصة للتنمية لتمويل إج ��راءات التأقلم" مع
التغير امل�ن��اخ��ي .وتطالب دول الجنوب دول الشمال ب��اح�ت��رام وع��ده��ا بالتوصل إلى
تخصيص مساعدة مالية سنوية بقيمة  100مليار دوالر بحلول العام .2020

ذك��رت املنظمة العاملية ل�لأرص��اد الجوية أن درج��ات ال�ح��رارة املرتفعة
املسجلة يناير وأكتوبر في ال�ق��ارات واملحيطات قد تجعل من العام 2014
العام األعلى حرارة منذ  1880في ظاهرة ساهمت في هطول أمطار غزيرة ووقوع
فيضانات خطيرة في دول عدة.
وق��ال��ت املنظمة التابعة لألمم املتحدة ف��ي تقييمها امل��ؤق��ت لعام  2014نشر
مؤخرا في جنيف وليما "اذا بقيت الظاهرة نفسها في شهري نونبر وديسمبر
فسيكون العام  2014على األرجح األسخن على اإلطالق متقدما على  2010و2005
و ."1998وتابعت "إن درج��ات ح��رارة مرتفعة على سطح املحيطات إض��اف��ة إلى
ع��وام��ل أخ��رى ساهمت ف��ي ه�ط��ول أم�ط��ار ووق��وع فيضانات استثنائية ف��ي عدة
بلدان وفي جفاف شديد في بلدان أخرى"

ق��ال��ت صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز ج��ورن��ال" الرسمية م��ؤخ��را إن الصني
تعتزم تدشني صندوق لحماية البيئة تبلغ قيمته  50مليار يوان ( 8.13مليار دوالر
أمريكي) في إطار الجهود املكثفة التي تبذلها بكني لخفض التلوث.
وقالت الصحيفة إن أموال الصندوق ستكون من اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
ووزارة املالية وأشارت إلى أن هذا الصندوق من شأنه أن يعزز االستثمارات في القطاعات
الحيوية من خالل القروض منخفضة أو عديمة الفائدة.
وتكافح بكني لتحفيز الحكومات املحلية والشركات الصينية لتعزيز جهودهم في
مكافحة ال�ت�ل��وث .وص��اح��ب التصنيع السريع ف��ي ث��ان��ي أك�ب��ر اقتصاد ف��ي العالم تلوث
شديد في الهواء وموارد املياه مما دفع منظمة الصحة العاملية للتحذير من زيادة الخطر
الصحي.

األمن الغذائي يدعم االستقرار السياسي
مؤمتر «أفد» يوصي بسد الفجوة العربية في إنتاج الغذاء التي تصل إلى  36بليون دوالر سنويا
> عمان :محمد التفراوتي
أس ��دل ال �س �ت��ار ع�ل��ى أش �غ��ال امل��ؤت�م��ر
السنوي السابع للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية ،الذي نظم بالعاصمة األردنية
ع �م ��ان ي ��وم ��ي  26و 27ن��ون �ب��ر امل ��اض ��ي،
ب �م �ش��ارك��ة  750م� �ن ��دوب ��ًا م ��ن  54دول � ��ة،
يمثلون  170مؤسسة من القطاعني العام
والخاص واملنظمات اإلقليمية والدولية
وامل �ج �ت �م��ع ال �ع �ل �م��ي وال �ه �ي �ئ ��ات امل��دن �ي��ة
ووسائل اإلعالم.
وص ��اغ ��ت ل�ج�ن��ة م ��ن ك �ب��ار ال �خ �ب��راء
وامل� � �س � ��ؤول �ي��ن امل � �ش� ��ارك�ي��ن ف � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
التوصيات ،بناء على مناقشات املؤتمر
وامل� �ق� �ت ��رح ��ات ال� �ت ��ي ت� ��م ع ��رض� �ه ��ا خ�ل�ال
ج�ل�س��ات��ه .وط��ال �ب��ت ال�ت��وص�ي��ات بالعمل
على سد الفجوة في إنتاج ال�غ��ذاء ،التي
تصل قيمتها إلى  36بليون دوالر سنويا،
ع� ��ن ط ��ري ��ق ت �ع ��زي ��ز إن �ت��اج �ي ��ة األراض� � ��ي
وك �ف��اءة ال ��ري وال �ت �ع��اون اإلق�ل�ي�م��ي .وف��ي
ح �ي�ن ش� � ��ددت ال� �ت ��وص� �ي ��ات ع �ل ��ى أه �م �ي��ة
االس �ت �ق��رار ال �س �ي��اس��ي واألم� �ن ��ي ل�ت�ع��زي��ز
اإلنتاج الغذائي ،فهي أش��ارت أيضا إلى
ال��دور ال��ذي يلعبه تحقيق األم��ن الغذائي
ف��ي خ�ل��ق ف��رص ال�ع�م��ل ودع ��م االس�ت�ق��رار
السياسي واالجتماعي.
وات� �ف ��ق امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي امل��ؤت �م��ر مع
ما توصل إليه تقرير "أف��د" من أن ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ت��واج��ه ،ف��ي م�س�ع��اه��ا لتحقيق
األم ��ن ال �غ��ذائ��ي وال ��وص ��ول إل ��ى مستوى
أف �ض ��ل م ��ن االك� �ت� �ف ��اء ال ��ذات ��ي ع �ل��ى ن�ح��و
م� �س� �ت ��دام ،ت� �ح ��دي ��ات ج ��دي ��ة ن��ات �ج��ة ع��ن
م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال � �ع� ��وام� ��ل ،ت �ش �م��ل ن� ��درة
امل � � � ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة وم � �ح� ��دودي� ��ة األراض� � ��ي
ال �ص ��ال �ح ��ة ل � �ل� ��زراع� ��ة ،وت� ��ده� ��ور امل� � ��وارد
الطبيعية ،وت��داع�ي��ات ّ
تغير امل�ن��اخ .وقد
ساهمت السياسات غير املالئمة وضعف
االس �ت �ث �م��ار ف��ي ال �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
وال �ت �ن �م �ي��ة ال ��زراع� �ي ��ة ف ��ي ت ��ده ��ور إن �ت��اج
ططططططجانب تدني الكفاءة .مما أدى
الغذاء ،إلى
إلى فجوة غذائية كبيرة تصل إلى  50في
امل��ائ��ة ،بقيمة ت�ت�ج��اوز  36بليون دوالر.
ويمثل النمو السكاني السريع والطلب

جانب من أشغال املؤتمر
امل� �ت ��زاي ��د ع �ل��ى ال � �غ ��ذاء وت ��ده ��ور امل � ��وارد
الطبيعية وتحويل األراضي الزراعية إلى
االستخدام الحضري ،تحديات إضافية
أم��ام تحسني مستوى األم��ن الغذائي في
البلدان العربية.
وأع �ت �ب��ر امل��ؤت �م��رون أن ��ه ب��ال��رغ��م من
محدودية امل��وارد الزراعية ،يمكن للدول
العربية تحسني مستويات األمن الغذائي
ع �ب��ر اإلدارة ال�ح�ك�ي�م��ة واالس �ت �ث �م��ار في
ق �ط��اع��ي امل �ي��اه وال� ��زراع� ��ة ،ب��ال �ت��وازي مع
ال �ت �ع ��اون اإلق �ل �ي �م��ي وت �ح �س�ين م �ن��اخ��ات
ال� �ت� �ج ��ارة واالس� �ت� �ث� �م ��ار .وات� �ف� �ق ��وا ع�ل��ى
الحاجة إل��ى اعتماد سياسات وخطوات
ع �م �ل �ي��ة ل� �ض� �م ��ان وص� � � ��ول ال � � �غ� � ��ذاء إل ��ى
ال �ن ��اس ع �ل��ى ن �ح��و ع � ��ادل ،وال �ت �ق �ل �ي��ل من
ع��دم االس�ت�ق��رار ف��ي اإلم� ��دادات ،وتحسني
القيمة ال�غ��ذائ�ي��ة لألطعمة لجميع فئات
املستهلكني.
ودع� � ��ا امل� ��ؤت � �م� ��رون إل � ��ى ت�خ�ص�ي��ص
اس� �ت� �ث� �م ��ارات إض ��اف �ي ��ة ل �ل �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
ل ��دع ��م ك ��ل م ��ا ي �س��اه��م ف ��ي ت �ع��زي��ز األم ��ن
ال � �غ� ��ذائ� ��ي ،وت �ع �م �ي��م امل� �ع ��رف ��ة ال ��زراع� �ي ��ة

والغذائية ،وب��رام��ج التطوير ،ع��ن طريق
دعمها بموارد مالية مناسبة ،إلى جانب
ت�ن�م�ي��ة ال � �ق ��درات ال �ب �ش��ري��ة وامل��ؤس �س �ي��ة.
وت��وج �ي��ه األب � �ح� ��اث ل �ت �ع��زي��ز اإلن �ت��اج �ي��ة
وحماية البيئـة ،بهدف تحسني إنتاجيـة
الزراعـة املطرية واملرويـة .كما أكدوا على
تخصيص االستثمارات املطلوبة لتطوير
قطاع الثروة الحيوانية في شكل مستدام،
مع توجه إلى زيادة اإلنتاج لتلبية الطلب
امل �ح �ل��ي ،وك� ��ذا زي � ��ادة االس �ت �ث �م��ارات في
ق �ط��اع األس � �م ��اك ،ك �م �ص��در م �ه��م يضيف
إل��ى القيمة الغذائية والسالمة الصحية
ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك�ين ،وال ي �ش �ك��ل ض �غ �ط��ًا على
املوارد الطبيعية.
وأش��ار امل��ؤت�م��رون إل��ى أهمية إط�لاق
حملة توعية للتخفيف من كمية فضالت
ال �ط �ع��ام وال� �غ ��ذاء ال �ت��ال��ف ،وال �ع �م��ل على
ت �غ �ي �ي��ر أن � �م ��اط االس � �ت � �ه �ل�اك ،خ �ص��وص��ًا
ب��ال �ت �ح��ول إل ��ى س �ل��ع ذات ق �ي �م��ة غ��ذائ �ي��ة
مماثلة أو أعلى ،لكنها ذات استخدام أقل
كثافة للمياه .مع تبني مقاربة متكاملة
ل�ل�أم ��ن ال � �غ� ��ذائ� ��ي ،ع� ��ن ط ��ري ��ق ال� �ش ��راك ��ة

ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع ��ام وال� �خ ��اص ،تشمل
ال �ع �ن��اص��ر ال��رئ �ي �س �ي��ة ل �س �ل �س �ل��ة ال�ق�ي�م��ة
الغذائية.
وشدد املؤتمرون كذلك على ضرورة
تطوير اس�ت�ج��اب��ات ت��واك��ب تهديد تغير
امل �ن��اخ ل�لأم��ن ال �غ��ذائ��ي ف��ي امل �ن �ط �ق��ة ،من
خ �ل��ال اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ت� �ك � ُّ�ي ��ف ت�س�ت�ن��د
إل��ى ن �م��اذج ذات ص�ل��ة وم��وث��وق��ة للتنبؤ
املناخي ،وتبني ممارسات زراعية وإدارة
م��ائ �ي��ة م �ح �س �ن��ة ،وال � ��زراع � ��ة ال �ح �م��ائ �ي��ة،
وتنويع املحاصيل ،واختيار املحاصيل
واألص � � �ن � ��اف األك � �ث� ��ر م�ل��اء م� ��ة ل �ل �ظ��روف
املتوقعة.
وإذ أك � ��د امل � �ش� ��ارك� ��ون ع� �ل ��ى أه �م �ي��ة
االس�ت�ق��رار السياسي واألم�ن��ي ف��ي ال��دول
العربية م��ن أج��ل االستثمار ف��ي ال��زراع��ة
بدون معوقات وتبني سياسات اصالحية
لتعزيز مساهمة القطاع الخاص ،أشاروا
أي �ض��ا إل ��ى ال �ح��اج��ة إل ��ى ح ��ل ال �خ�لاف��ات
وال�ص��راع��ات كي تتوفر الطاقات الالزمة
للعمل م��ن أج��ل ض�م��ان ال�ح�ي��اة الكريمة
لإلنسان العربي وأمنه الغذائي.

سقايات مكناس تتخلى عن وظائفها
أمام إشكالية تبذير املاء

> أحمد الكرمالي (و.م.ع).
شكلت سقايات مدينة مكناس ،منذ القدم،
نظاما فعاال في تزويد الساكنة املحلية باملاء،
حيث كانت املدينة تتوفر ،منذ عهد املوحدين،
حسب مهتمني بمآثرها التاريخية ،على شبكة
مهمة م��ن ال�س�ق��اي��ات التقليدية ل��م يتبق منها
في الوقت الراهن إال القليل ،وتميزت بزخارفها
ونسقها املعماري املتباين من حومة إلى أخرى
ومن عصر إلى آخر.
ول� �ع ��ل أح � �ي� ��اء امل ��دي� �ن ��ة ال �ع �ت �ي �ق��ة وب �ع��ض
ف�ض��اءات�ه��ا ال�ت��اري�خ�ي��ة ،ك�س��اح��ة ال�ه��دي��م وب��اب
منصور العلج والقصبة اإلسماعيلية ،هي من
أه��م امل��واق��ع األث��ري��ة التي تتواجد بها سقايات
مرتبطة ب ��اإلرث ال�ت��اري�خ��ي مل�ك�ن��اس ،منها من
ان��دث��ر واخ �ت �ف��ى ،وم�ن�ه��ا م��ن ت�غ�ي��رت وظيفتها
وبقيت على شكل أطالل ،في حني بدأت سقايات
أخ��رى تفقد وظيفتها فطالها النسيان وفقدت
ج�م��ال�ي�ت�ه��ا وح �ض��وره��ا ال �ت��اري �خ��ي ف ��ي ح�ي��اة
الساكنة ،السيما وأن السقايات كانت مرتبطة

إم��ا بأنشطة حرفية وتجارية أو باملساجد أو
بتزويد الساكنة باملاء الصالح للشرب.
ول��وال موقعها داخ��ل النسيج التاريخي،
ال��ذي يساهم في تأثيث الفضاء بفسيفسائها
ال� �ق ��دي ��م ،وك � ��ذا ت �ص �ن �ي��ف م ��آث ��ر امل��دي �ن��ة ض�م��ن
قائمة التراث العاملي ،لتمت إزال��ة ما تبقى من
السقايات العريقة (حوالي عشر سقايات) على
غ��رار م��ا ح��دث لسقايات غير تقليدية بأحياء
حديثة تم حذفها كليا بمبرر تبذير املاء ،خاصة
ب �ع��دم��ا ت ��م رب ��ط م� �ن ��ازل ق��اط �ن��ي ه ��ذه األح �ي��اء
بشبكة املاء الصالح للشرب والصرف الصحي،
ويتعلق األمر بأحياء سيدي بوزكري والنزالة
بطريق م��والي إدري��س وس�ي��دي ب��اب��ا وم��رج��ان
وبني امحمد وتواركة والفخارين وكذا دواوير
أخرى بضواحي مكناس كمنطقتي الحاج قدور
وتوالل.
وحسب محمد بنعدو ،رئيس قسم الزبناء
وال �ت �س��وي��ق ب��ال��وك��ال��ة امل�س�ت�ق�ل��ة ل �ت��وزي��ع امل ��اء
والكهرباء بمكناس ،ف��إن املدينة كانت تتوفر
ف��ي امل �ج �م��ل ع �ل��ى ح��وال��ي  74س �ق��اي��ة تقليدية
وح��دي �ث��ة ت��وج��د ب��أح �ي��اء امل��دي �ن��ة ال�ع�ت�ي�ق��ة (32

س �ق��اي��ة) وم �ن �ط �ق��ة س �ي ��دي ب ��اب ��ا ( )8وامل �ش ��ور
ال�س�ت�ي�ن�ي��ة ( )6وت � ��والل ( )6وال �ح ��اج ق � ��دور()6
وم��رج��ان  -امل �ن �ص��ور ( )4س �ي��دي ب��وزك��ري ()4
وبني امحمد ( )3وسيدي اسعيد ( )2والنزالة
طريق م��والي إدري��س ( )2وت��وارك��ة ( )1ودي��ور
الشهداء ( )1والفخارين (.)1
وأوضح بنعدو ،في تصريح لوكالة املغرب
ال�ع��رب��ي ل�لأن�ب��اء ،أن ب�ع��ض ه��ذه ال�س�ق��اي��ات ما
ت � ��زال ت � ��زود ال �س��اك �ن��ة ب ��امل ��اء ال �ص��ال��ح ل�ل�ش��رب
بشكل معقلن ودون تبذير ،ومنها ما تم تغيير
وظيفتها مع الحفاظ عليها وصيانتها اعتبارا
ل�ط��اب�ع�ه��ا ال �ت��اري �خ��ي وه ��ي ت��وج��د ف��ي ال�غ��ال��ب
باملدينة العتيقة.
وأك � ��د امل� �س ��ؤول ذات � ��ه أن� ��ه ت� ��م ،إل� ��ى ح ��دود
اآلن وبتوافق مع الجماعة الحضرية ملكناس،
ح ��ذف ح��وال��ي  27س �ق��اي��ة ،ب�ش�ك��ل ك �ل��ي ،منها
أربع سقايات بتوالل و 23بأحياء تابعة لتراب
الجماعة الحضرية ،وذلك لكون هذه السقايات
تتعرض لتبذير امل��اء من الساكنة ،خاصة وأن
الشبكة متوفرة بهذه األحياء ،وهو أمر مكلف
ماديا بالنسبة للجماعة الحضرية.

 3أسئلةلـ:

جنيب صعب
األمني العام املنتدى
العربي للبيئة والتنمية
< تطرق املؤتمرون إلى استطالع أطلقته «أفد» حول
أنماط االستهالك في املنطقة العربية ،ماهو سياق هذه
املبادرة؟
<> ت �ب ��دي ��ل ع� � � ��ادات امل �س �ت �ه �ل �ك�ين م� ��ن أك �ث��ر
التحديات صعوبة ،كما أن تعديل ع��ادات األكل
ل�ت�ت�لاءم م��ع م�ح��دودي��ة م ��وارد الطبيعة ه��و جزء
أس��اس��ي م��ن أي ��ة خ �ط��ة س�ل�ي�م��ة ل�لأم��ن ال �غ��ذائ��ي.
وال تنحصر املشكلة في ارتفاع أسعار املنتجات
املستوردة ،إذ قد نصل إلى يوم ال نجد فيه املياه
الكافية إلنتاج األرز مثال في مصر أو زرع العلف
إلطعام األبقار في السعودية.
ق��د ي��رى البعض أن تقرير «أف��د» ح��ول األم��ن
ال�غ��ذائ��ي العربي مجرد أح�لام يقظة ،ف��ي منطقة
تمر عبر مخاض وج��ودي .لكن بعد كل الحروب
وال �ن��زاع��ات ،ل��ن نستطيع ال �ه��رب م��ن إط �ع��ام 400
م �ل �ي��ون ع ��رب ��ي ت �ت��زاي��د أع� ��داده� ��م ي��وم �ي��ًا .إال أن
ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذا م�م�ك��ن ،ع��ن ط��ري��ق زي� ��ادة إن�ت��اج�ي��ة
األراض� ��ي وت�ح�س�ين ك �ف��اءة ال ��ري وت�ع��دي��ل أن�م��اط
استهالك الغذاء ،بالتوازي مع التعاون اإلقليمي.
ول ��ن ت�ن�ج��ح ك��ل ه ��ذه ال�ت��داب�ي��ر م��ا ل��م ت�ت��راف��ق مع
حماية البيئة ،ألن رعاية امل��وارد الطبيعية تبقى
في أساس تعزيز اإلنتاج وتحقيق األمن الغذائي.
< ما هي أبرز نتائج هذا االستطالع ؟
<> ه� ��م االس� �ت� �ط�ل�اع اإلج� ��اب� ��ة ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة
منتقاة بعناية ملعرفة السبب الرئيسي الرتفاع
استهالك الفرد من املياه والطاقة واملفاضلة بني
امل��واد الغذائية املنتجة محليا على امل�س�ت��وردة،
ثم إمكانية قبول املستجوب أن يدفع أكثر مقابل
امل� �ي ��اه وال �ك �ه ��رب ��اء وال� ��وق� ��ود إذا ك ��ان ��ت ال ��زي ��ادة
ستساعد ف��ي ح�م��اي��ة البيئة وس�ي�ت��م التعويض
عنها بخدمات اجتماعية إضافية مباشرة ،وما
مدى االستعداد لتغيير العادات في االكل حفاظا
على موارد املياه والطاقة.

<>واع �ت �ب��ر  33%م ��ن امل �ش��ارك�ي�ن أن ال�س�ب��ب
ال��رئ �ي �س��ي الرت � �ف� ��اع اس �ت �ه�ل�اك ال� �ف ��رد م ��ن امل �ي��اه
وال �ط��اق��ة ف��ي ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة ه��و ن�ق��ص ال��وع��ي
ال�ع��ام ،ف��ي ح�ين ع��زاه  24%إل��ى دع��م أس�ع��ار املياه
والطاقة ،و 2%إلى الظروف املناخية ،و 41%إلى
ه ��ذه األس �ب��اب ج�م�ي�ع�ه��ا .وأك ��د  94%ق�ب��ول�ه��م أن
يدفعوا أكثر مقابل املياه والكهرباء والوقود إذا
كانت الزيادة ستساعد في حماية البيئة وسيتم
ال�ت�ع��وي��ض ع�ن�ه��ا ب �خ��دم��ات اج�ت�م��اع�ي��ة إض��اف�ي��ة
مباشرة .وقال  86%إنهم يفضلون املواد الغذائية
امل �ن �ت �ج��ة م�ح�ل�ي��ًا ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وردة .وأب � ��دى 87%
استعدادهم لتغيير عاداتهم في األكل حفاظا على
م��وارد املياه والطاقة ،كأن يتحولوا من األرز إلى
املعجنات أو من اللحم إلى السمك.
< ك�ي��ف ك��ان��ت م �ش��ارك��ة ون �ج��اع��ة ق ��ادة املستقبل
البيئيني في االستطالع؟
<> ت��ول��ى إج� ��راء االس �ت �ط�لاع ط�ل�اب م��ن 14
ج��ام �ع��ة ع��رب �ي��ة ،ش ��ارك ��وا ف ��ي امل��ؤت �م��ر ف ��ي إط ��ار
م�ب��ادرة «ق��ادة املستقبل البيئيني» التي يرعاها
املنتدى.
واج �ت �م��ع ال �ط�ل�اب خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ،ف�ن��اق�ش��وا
خ�ي��ارات املستقبل ح��ول األم��ن ال�غ��ذائ��ي .وق��دم��وا
إعالنا إل��ى الجلسة الختامية ح��ول حق األجيال
الجديدة في الغذاء .وساهم طالب جامعة اليرموك
في الشق االقتصادي من اإلعالن ،وجامعة بيروت
العربية في ما يتعلق بالتغذية ،وجامعة الروح
ال �ق��دس – الكسليك بهندسة ال �غ��ذاء ،والجامعة
األردن � �ي� ��ة ب ��األب� �ح ��اث ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ،وال �ج��ام �ع��ة
األميركية في الشارقة بأبحاث األراض��ي واملياه،
وج ��ام� �ع ��ة ال� �ب� �ت ��را ب ��ال �ق ��ان ��ون واإلع � �ل� ��ام .وت��ول��ى
ال� �ط ��ال� �ب ��ان م �ح �م��د م��رت �ض��ى وم �ي �ش �ي��ل م �ع��وض
م��ن الجامعة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ب�ي��روت تنسيق هذا
النشاط.

استعراض التجربة املغربية في مجال البيئة
ضمن أشغال مؤمتر ليما حول املناخ

ت�ت��واص��ل بالعاصمة البيروفية ليما أش�غ��ال مؤتمر األم��م
املتحدة العشرين حول املناخ ال��ذي افتتح بداية الشهر الجاري
بمشاركة ح��وال��ي  190وف��دا م��ن العالم .ويسعى املؤتمر إل��ى أن
التوصل ،عند نهاية أشغاله يوم غد الجمعة ،إلى وضع الخطوط
العريضة مليثاق عاملي م��ن أج��ل مكافحة التغير املناخي ،وهو
امليثاق الذي يؤمل توقيعه بعد عام في باريس.
وت �ت �ن��اول امل �ح ��ادث ��ات ج �ه��ود ك ��ل ب �ل��د ل�ت�ق�ل�ي��ص ان�ب�ع��اث��ات
الغازات السامة والخطوط العريضة لالتفاق وشكله القانوني
وال �ت �م��وي�لات مل�س��اع��دة ب �ل��دان ال�ج�ن��وب ف��ي م�ك��اف�ح��ة االح�ت�ب��اس
الحراري للكوكب الذي يتزايد بوتيرة غير مسبوقة.
ويشارك في املؤتمر حوالي عشرة آالف شخص -بني وفود
وطنية ومنظمات غير حكومية وخبراء.
ك�م��ا ي �ش��ارك امل �غ��رب ف��ي أش �غ��ال امل��ؤت �م��ر ب��وف��د ه ��ام ت��رأس��ه
حكيمة الحيطي الوزيرة املنتدبة املكلفة بالبيئة ،ويضم كذلك
سفيرة املغرب في البيرو أمامة ع��واد ،وسفير اململكة لدى
األمم املتحدة عمر هالل ،وممثلي عدد من الوزارات.
وخالل أشغال املؤتمر ،الذي استعرض فيه الخبراء املغاربة
سياسة ال�ب�لاد ف��ي مجال البيئة والتنمية املستدامة والجهود
التي املبذولة ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،أعلنت حكيمة الحيطي أن مركز
الكفاءات للتغير املناخي سيرى النور باملغرب في فبراير املقبل،
وسيكون مفتوحا أمام جميع البلدان اإلفريقية.
وقد ثمن املشاركون في املؤتمر عاليا مبادرة املغرب الرامية
إل��ى تعزيز ال�خ�ب��رات اإلفريقية ف��ي م�ج��ال امل�ن��اخ واملساهمة في
حل مشكلة تعبئة التمويل التي تعرفها البلدان اإلفريقية األكثر
تضررا من انعكاسات التغيرات املناخية.

وتجدر اإلشارة إلى أن املغرب الذي صادق على اتفاقية األمم
املتحدة اإلط��اري��ة بشأن تغير امل�ن��اخ سنة  ،1995احتضن سنة
 2001بمدينة مراكش املؤتمر السابع لألطراف في اتفاقية تغير
املناخ.
وت�ح��دد اتفاقية األم��م املتحدة اإلط��اري��ة ب�ش��أن تغير املناخ
إط ��ارا ش��ام�لا للجهود الحكومية ال��دول�ي��ة للتصدي لتحديات
ال �ت �غ �ي��رات امل �ن��اخ �ي��ة .وت �ق��ر ب ��أن ال �ن �ظ��ام امل �ن��اخ��ي ي�ع�ت�ب��ر م ��وردا
مشتركا يمكن أن يتأثر استقراره باالنبعاثات الصناعية لغاز
ثاني أوكسيد الكاربون والغازات الدفيئة األخرى.
وبموجب االتفاقية ،فإن الحكومات تعمل على جمع ونشر
امل�ع�ل��وم��ات ح��ول ال �غ��ازات امل�س�ب�ب��ة ل�لاح�ت�ب��اس ال� �ح ��راري ،وك��ذا
مختلف السياسات الوطنية في هذا املجال وأفضل املمارسات
املنصوص عليها وتنفيذ استراتيجيات وطنية ملواجهة انبعاث
الغازات.
وب��ات ه�ن��اك إق��رار على مستوى املجتمع ال��دول��ي ب�ض��رورة
التحرك بوتيرة أكثر طموحا بكثير الن انبعاثات الغازات الدفيئة
تتزايد باستمرار (زائد  2.2%سنويا).
ويتجه الكوكب بهذه الوتيرة نحو ارتفاع درج��ات الحرارة
بنحو أربع درجات مئوية بحلول نهاية القرن قياسا إلى حقبة
ما قبل الثورة الصناعية ،ما يعتبره العلماء أمرا خطيرا جدا.
وب �م��وازاة املؤتمر العشرين ألع�ض��اء اتفاقية األم��م املتحدة
ح ��ول امل� �ن ��اخ ،ت�س�ت�ض�ي��ف ل�ي�م��ا ق �م��ة ل �ل �ش �ع��وب إلس �م ��اع ص��وت
املجتمع املدني بشأن املسائل املناخية .كما من املقرر أن تنظم
م �س �ي��رة ك �ب��رى ف��ي ع��اص �م��ة ال �ب �ي��رو وأم ��اك ��ن أخ� ��رى ف��ي ال�ع��ال��م
للتوعية بتحديات التغير املناخي.

