
< تونس : محمد التفراوتي
نظمت الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات 
والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول 
SWEEP-( "املشرق واملغرب العربي "سويب نيت

Net  ( املنتدى اإلقليمي الخامس، مؤخرا 
بتونس، تحت عنوان "الحلول االقتصادية 
واالجتماعية إلدارة مستدامة للبيئة". وقد عرف 
املنتدى مشاركة وازنة للمغرب من خالل وفد 
ضم عددا من الخبراء واألطر وممثلني عن 
مؤسسة محمد السادس للبيئة.

ف��ي امل���غ���رب، ك��م��ا ه��و ال��ح��ال ف��ي ال��ب��ل��دان 
ال���ن���ام���ي���ة، ي��ش��ه��د إن����ت����اج ال���ن���ف���اي���ات زي�����ادة 
ط��ن سنويا.  مليون   6.5 إل��ى  ك��ب��ي��رة، يصل 
وت��ع��زى ه���ذه ال���زي���ادة أس��اس��ا إل���ى ال��ه��ج��رة 
القروية، وتوسيع نطاق األنشطة التي تولد 
مما  االس��ت��ه��اك.  طريقة  وتغيير  النفايات، 
يتطلب جملة من اإلجراءات امللموسة ترمي 
إل����ى إدخ�����ال ع��ن��ص��ر االح���ت���راف���ي���ة ف���ي ق��ط��اع 
ت��ؤدي  التي  الصعوبات  م��ن  العديد  ي��واج��ه 

إلى تدهور البيئة. 
وي��ش��ك��ل ت��دب��ي��ر ال���ن���ف���اي���ات وم��ع��ال��ج��ت��ه��ا 
تحديا هاما أم��ام ك��ل ال���دول وخ��اص��ة منها 
دول منطقة املشرق واملغرب العربي ملا لها 
وتأثير  اإلنسان  انعكاسات على صحة  من 

على البيئة. 
ويشهد كوكبنا األرضي زيادة سريعة في 
الصلبة،  النفايات  منتجات  وتنويع  حجم 
ن��ت��ي��ج��ة  ال��ن��م��و االق���ت���ص���ادي وال���ح���ض���اري 
وال��ت��ص��ن��ي��ع وأن���م���اط اإلن���ت���اج واالس��ت��ه��اك 
غ��ي��ر امل���س���ت���دام���ة، م��م��ا ي��خ��ل��ف آث������ارا ع��امل��ي��ة 
خ��ط��ي��رة ع��ل��ى امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال��ع��ام��ة واالق���ت���ص���ادي���ات املحلية  وال��ص��ح��ة 

وظروف العيش.
وي��ع��د ت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة  م��ج��اال 
اإليجابية  النعكاساته  لاستثمار،  واع���دا  
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة واالق���ت���ص���اد و ل��ك��ون��ه يساهم 
ف���ي ت��ط��وي��ر األن���ش���ط���ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��دوي��ر 

والتثمني...
ويتطلب تدبير النفايات الصلبة التعاون 
 -- ب��ني مختلف أص��ح��اب املصلحة  ال��وث��ي��ق 
ح��ك��وم��ات وم��ج��ت��م��ع م��دن��ي وق���ط���اع خ��اص 
املتحدة  األم���م  ومنظومة  محلية  وسلطات 
وف�����ق ت����ع����اون وث����ي����ق  ت���ط���وي���ر ل���ل���ش���راك���ات، 
وت�����ب�����ادل ل���ل���ت���ج���ارب ون���ق���ل ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل��ت��ط��ورة، عبر إش���راك ال��ق��ط��اع ال��خ��اص في 
واالستثمار  النفايات  إدارة  خدمات  تقديم 

في البنية التحتية.
وأبرز أنيس اسماعيل، منسق عام شبكة 
"س��وي��ب ن���ت"، ت��ون��س ن��ت��ائ��ج ع��م��ل الشبكة 
ال��ت��ي  ال��ش��ب��ك��ة  وم��ل��ت��ق��ي��ات��ه��ا م��وض��ح��ا أداء 
التعاون جنوب - جنوب  إل��ى  تعزيز  ترنو 
وشمال - جنوب وتبادل املهارات، وإحداث 
أرض���ي���ة إق��ل��ي��م��ي��ة دائ���م���ة ل��ت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب 
ال���ن���ف���اي���ات  إدارة  م����ج����ال  ف�����ي  وال�����خ�����ب�����رات 
الصلبة، وتطوير دالئل توجيهية ودراسات 
وم��ش��اري��ع ن��م��وذج��ي��ة ل��ص��ان��ع��ي ال���ق���رار، ثم 
القيام بأنشطة تدريب وتطوير القدرات في 
وتحسيس  الصلبة،  النفايات  إدارة  مجال 
قد  التي  البيئية  باألخطار  الشبكة  أعضاء 
امل��ح��ك��م للنفايات  ال��ت��ص��رف غ��ي��ر  تنجم ع��ن 
السلط  ق��درات  وتنمية  تعزيز  على  والعمل 
أجل تصرف محكم ومستدام  املختصة من 
ل��ل��ن��ف��اي��ات.ه��ذا ف��ض��ا ع���ن ت��ط��وي��ر إش��ع��اع 
اإلقليمي  الصعيدين  على  األع��ض��اء  ال���دول 
وال����دول����ي وت��ث��م��ني ت��ج��ارب��ه��ا ف���ي ال���غ���رض، 
اقليمية  واالنفتاح على مبادرات ومشاريع 
ودول��ي��ة إض��اف��ي��ة تساعد على دع��م تطوير 
ب���ال���دول األع���ض���اء،  امل��خ��ل��ف��ات  م���ج���ال إدارة 
في  واملختصني  املتدخلني  شبكة  وت��ط��وي��ر 
امل���ج���ال وت��وف��ي��ر ال���دع���م ل���أط���راف امل��ت��دخ��ل��ة 
ف��ي ال��ق��ط��اع ع��ل��ى غ����رار ال��ج��م��اع��ات املحلية 

وال��ق��ط��اع ال���خ���اص ق��ص��د ت��ط��وي��ر منظومة 
التصرف في النفايات. 

م��ن��ط��ق��ة  م����ن  أن���ي���س أن ع���ش���ر دول  وأك������د 
امل��ش��رق وامل��غ��رب ال��ع��رب��ي س��ان��دت ف��ي سنة 
2009 بعث شبكة إقليمية لتبادل املعلومات 
وال�����خ�����ب�����رات ب���ي���ن���ه���ا ف�����ي ق����ط����اع ال���ت���ص���رف 
ومعالجة ال��ن��ف��اي��ات، وه��ي ت��ون��س وامل��غ��رب 
وال����ج����زائ����ر وم���وري���ت���ان���ي���ا وم���ص���ر ول��ب��ن��ان 
وذلك  وس��وري��ا.  وفلسطني  واألردن  واليمن 
ب����م����ب����ادرة وم����س����ان����دة ح���ك���وم���ة ج��م��ه��وري��ة 
أمل��ان��ي��ا ال��ف��درال��ي��ة م��ن خ���ال وزارة ال��ت��ع��اون 
وال���وك���ال���ة   )BMZ( وال��ت��ن��م��ي��ة  االق���ت���ص���ادي 
وحكومة   )GIZ( ال��دول��ي  للتعاون  األمل��ان��ي��ة 
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ت��ون��س��ي��ة م���ن خ���ال ال�����وزارة 
املكلفة بالبيئة والوكالة الوطنية للتصرف 

في النفايات.
وأطلق على هذه الشبكة تسمية "سويب- 
ن������ت"، ي��ض��ي��ف أن���ي���س إس���م���اع���ي���ل، وت���ول���ت 
ال��ش��ب��ك��ة ال���ق���ي���ام ب����م����ش����اورات ق���ص���د وض���ع 
تكفل  إقليمية  منظمة  لبعث  قانوني  إط��ار 
لها ال��ت��واص��ل وال��دي��م��وم��ة، و ق��د انبثق عن 
ه����ذه امل����ش����اورات وامل��ب��اح��ث��ات م���ع مختلف 
ال����دول املعنية إع����داد م��ي��ث��اق "س��وي��ب- ن��ت" 
تم إمضاؤه من قبل خمس دول هي تونس 

واملغرب وموريتانيا ومصر واليمن.
وطبقا لهذا امليثاق اتفقت الدول األعضاء 
شخصية  ذات  إقليمية  منظمة  إنشاء  على 
ق���ان���ون���ي���ة ت���ح���ت اس������م ال���ش���ب���ك���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
ل���ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات وال���خ���ب���رات ف���ي م��ج��ال 
إدارة ال��ن��ف��اي��ات وامل��ع��ب��ر ع��ن��ه��ا ب��� "س��وي��ب- 
ن��ت". وت��م االتفاق بني ال��دول األعضاء على 
أن تكون مدينة تونس مقرا لأمانة العامة 
لهذه املنظمة وذل��ك بإبرام اتفاقية مقر بني 
اإلقليمية  والشبكة  التونسية  الجمهورية 
لتبادل املعلومات والخبرات في مجال إدارة 

النفايات.
وأك��������د م������ارك������وس ل��������وك، رئ����ي����س ف����ري����ق، 
البشرية في  امل���وارد  أن  ن��ت، تونس  سويب 
النفايات بفعل  تزايد مما ينتج عنه زي��ادة 
الفجوة  ال��غ��ذائ��ي مما يتطلب س��د  اإلاه����دار 
إه���دارا غير مسبوق  أن هناك  إذ  الغذائية،  
ي���س���اع���د ع���ل���ى ال���ت���ف���ري���ط وت���ل���وي���ث امل�������وارد 
إيجاد  ويستوجب  وال��ش��واط��ئ،  الطبيعية 
حل للعناصر امللوثة في املجاالت املختلفة 
من أنشطة صناعية وبحرية، وكذا اعتماد 
وت��ف��ع��ي��ل م��ع��اي��ي��ر ص��دي��ق��ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وج��ع��ل 

القرن 21 قرنا صديقا للبيئة.
ودع�������ا م�����ارك�����وس إل������ى اع���ت���م���اد وس���ائ���ل 
تساعد على التحكم في  النفايات الصناعية 
تساعد  آليات  وإيجاد  املختلفة،  بأشكالها 
على خلق جيل واع بمشاكل البيئة باعتماد 
امل��ج��ال  ب���رؤى بيئية تفسح  امل��ه��ن��ي  ت��ك��وي��ن 
لابتكار والخلق  وفق حوار املستمر وبناء.
ل��ل��وك��ال��ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  جهته قال  وم�����ن 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ص��رف ف��ي ال��ن��ف��اي��ات الحبيب 
عمران إن 70 باملائة من النفايات في تونس 
ه���ي ن��ف��اي��ات ع��ض��وي��ة ح��ي��ث س��ي��ت��م ت��دوي��ر 
النفايات اإللكترونية والكهربائية بالتعاون 
مع الكوريني، مشيرا  إلى استغال مختلف 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ح��دي��ث��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى م��ط��ارح 
النفايات،  التي ستخصص لتثمني  املراقبة 
هذا فضا عن تثمني نفايات البناء وإعادة 

استعمالها..
واس����ت����ع����رض ان�����دري�����اس ري���ن���ي���ك، س��ف��ي��ر 
أمل��ان��ي��ا ب��ت��ون��س ت��ج��رب��ة أمل��ان��ي��ا ف���ي م��ج��ال 
النفايات  تأثير  وم��ج��االت  النفايات  تدبير 
تحية  والبيئة موجها  اإلنسان  على صحة 
خ��اص��ة ل��ع��م��ال ال��ن��ظ��اف��ة وج��م��ع ال��ن��ف��اي��ات، 
داعيا إلى االعتراف بفضلهم على الساكنة. 
واع��ت��ب��ر س��ف��ي��ر أمل��ان��ي��ا ب��ت��ون��س امل��ش��ارك��ني 
دي��ب��ل��وم��اس��ي��ني ب��ي��ئ��ي��ني ل��ك��ون��ه��م ي��ع��م��ل��ون 
عما ديبلوماسيا في إطار تبادل التجارب 

واملعرفة بني الدول املشاركة.
من جهته، أفاد حاتم بن قديم رئيس ديوان 

وزير البيئة التونسي أن التحكم في تدبير 
النفايات يقلص من تأثيراتها السلبية على 
البيئة، مطالبا باستلهام التجارب األجنبية 
امل��ائ��م��ة ف���ي م��ج��ال م��ع��ال��ج��ة ال��ن��ف��اي��ات من 
قبيل البرتغال واليابان وكوريا. وأشار إلى 
ال��ت��ج��رب��ة ال��ت��ون��س��ي��ة ال��ت��ي وض��ع��ت ت��ص��ورا 
النفايات  معالجة  منظومة  لتطوير  جديدا 
الناجع  التصرف  منظومة  وف��ق  وتثمينها 

واملستدام للنفايات. وطالب حاتم بوجوب 
ت��دع��ي��م ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي وت��ب��ادل ال��خ��ب��رات 
ه��ن��ا ج��اء  م���ن  ال���ن���ف���اي���ات.  إدارة  ف���ي مجال  
دور ال��ش��ب��ك��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات 
ال��ن��ف��اي��ات في  ف���ي م��ج��ال إدارة  وال���خ���ب���رات 

دول املشرق واملغرب العربي »سويب .نت«، 
يقول حاتم، والتي سبق وأن نظمت سلسلة 
الزيارات   ب��ت��ب��ادل  وق���ام���ت  امل����ش����اورات  م���ن 
ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي ف��ي ه���ذا امل��ج��ال، 
املسار ومعبرا  ه��ذا  في  باالنخراط  موصيا 
لشبكة  ال��ت��ون��س��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  دع����م  ع���ن 

"سويب نيت".
لبرنامج  السابق  التنفيذي  املدير  ووج��ه 

رسالة  تويبفر  كلوي  للبيئة  املتحدة  األم��م 
إلى املشاركني، داعيا إلى االجتهاد لتجنب 
ت��ط��ورات كبير  ه��ن��اك  أن  إذ  البيئة،  ت��ده��ور 
ي��ش��ه��ده��ا ال���ع���ال���م ل��ج��ع��ل ح��ي��ات��ن��ا أف���ض���ل، 
ف����ه����ذه ال���ج���ب���ال م����ن ال���ن���ف���اي���ات ف����ي ال���ش���رق 

األوس������ط وش���م���ال إف��ري��ق��ي��ا ت��ش��ك��ل م��خ��اط��ر 
م��ش��ت��رك��ة وت��س��ت��دع��ي امل��واج��ه��ة وامل��ص��ادق��ة 
ع���ل���ى االت���ف���اق���ي���ات ل��ت��وح��ي��د ال���ج���ه���ود، ألن 
خصوصا  للنفايات،  كبيرة  مخاطر  ه��ن��اك 
السامة منها، مما يستدعي تطوير أساليب 

التخلص منها.
وأش����������������ار ال�����خ�����ب�����ي�����ر م�����ن�����ي�����ر م�������ج�������دوب، 
إلى  البيئية،  السياسات  في  االختصاصي 

ال��ن��ف��اي��ات يتطلب  ف���ي  ال��ت��ص��رف  أن ح��س��ن 
النفايات وحجمها ونوعيتها.  فهم طبيعة 
وت���وف���ي���ر ق����اع����دة ب���ي���ان���ات ل��ت��ط��وي��ر أن��ظ��م��ة 
امل���ت���اب���ع���ة وال���ع���م���ل ع���ل���ى ال���س���ي���ن���اري���وه���ات 

املستقبلية.

وأف������اد م���ج���دوب أن "ث���ل���ث أط��ع��م��ت��ن��ا في 
فالعالم  القمامة".  في  األرضية تلقى  الكرة 
ي��ه��در امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة أم�����ام  م��ج��اع��ة أك��ث��ر 
إن��س��ان ذل���ك أن مختلف املناطق  م��ن م��ل��ي��ار 
إنتاجها  ث��ل��ث  تلقي  ال��ع��ال��م  ف��ي  الصناعية 
وت����ه����دره. وع��ل��ي��ه ف���"أم��ن��ن��ا ال���غ���ذائ���ي م��ه��دد 
وع��ل��ي��ن��ا ال��ت��وق��ف ع��ن ت��ب��ذي��ر األغ���ذي���ة،  وإن 
فليكن ألسباب  اقتصادية  يكن ألس��ب��اب  ل��م 
أخ���اق���ي���ة"، ك��م��ا ي���ق���ول م���ج���دوب ال�����ذي دع��ا 
أي���ض���ا إل�����ى ال��ت��ف��ك��ي��ر ف����ي ت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة 
ت��ه��دف إل���ى ت��ح��وي��ل ال��ن��ف��اي��ات إل���ى ط��اق��ة أو 
ثروة جديدة لكون نسبة هامة من النفايات 
ب��ع��د م��ع��ال��ج��ت��ه��ا ي��ت��م ال��ت��خ��ل��ص م��م��ا بقي 
ي���ط���رح إش��ك��ال��ي��ات  م���ا  م��ن��ه��ا  بالردم وه����و 

كبيرة في ظل ندرة األراضي املناسبة. 
يذكر أن املنتدى شهد عدة جلسات لقاء 
ب��ني امل��ؤس��س��ات و ج��ل��س��ات وورش�����ات عمل 
ناقشت  مفتوحة،  م��وازي��ة  وجلسات  مغلقة 
مختلف القضايا واملحاور من زوايا متعدد 
وشارك ما يناهز 500 مشارك  من 25 دولة .

شبكة "سويب نت"
ت��ع��م��ل ال��ش��ب��ك��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل���ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
وال���خ���ب���رات ف���ي م��ج��ال إدارة ال��ن��ف��اي��ات "س���وي���ب – 
األطر  إرس��اء  انطالقها سنة 2009 على  ن��ت" منذ 
واملندمجة  امل��س��ت��دام��ة  اإلدارة  مل��ب��ادئ  املؤسساتية 

للنفايات.
ب��م��ش��اورات قصد وضع  القيام  الشبكة  وت��ول��ت 
إط�����ار ق��ان��ون��ي ل��ب��ع��ث م��ن��ظ��م��ة إق��ل��ي��م��ي��ة ت��ك��ف��ل لها 
التواصل والديمومة في الدول األعضاء. وقد إنبثق 
ال��دول  امل��ش��اورات واملباحثات مع مختلف  عن ه��ذه 
املعنية إعداد ميثاق "سويب- نت" تم إمضاؤه إلى 
حد الساعة من قبل خمسة دول هي تونس واملغرب 

وموريتانيا ومصر واليمن.
تتمتع الشبكة اإلقليمية منذ سنة 2009 بتمويل 
من الحكومة األملانية في إطار مشروع دعم فني إلى 
اإلقليمية  املنظمة  وب��إح��داث  اوت 2015  غاية شهر 
والتنفيذية  والقانونية  املالية  االستقاللية  تتحقق 
للشبكة مما يضمن ديمومتها وتواصل أنشطتها 

وتسييرها من قبل الدول.

< جنيب صعب )*(
العاملية  القمة  أمام  االفتتاحية  كلمته  في 
الدكتور  قال  أبوظبي،  في  املستقبل  لطاقة 
س��ل��ط��ان ال���ج���اب���ر، وزي����ر ال���دول���ة اإلم���ارات���ي 
»ال�����ط�����اق�����ة  إن  م������ص������در،  ش������رك������ة  ورئ������ي������س 
ل��ب��ن��اء مستقبل  أس��اس��ي  ع��ن��ص��ر  امل��ت��ج��ددة 
م���س���ت���دام، وه����ي ت���ح���ول���ت ال���ي���وم م���ن ب��دي��ل 
إلى تكنولوجيا منافسة«. في  الكلفة  عالي 
النفط المس  برميل  ك��ان سعر  ال��ي��وم،  ذل��ك 
األربعني دوالرا، هابطًا من 120 دوالرا قبل 
إلى حدود  كان وصل  بعدما  قليلة،  شهور 

150 دوالرًا. 
ح����ني ي���أت���ي ه�����ذا ال����ك����ام ف����ي ذل�����ك ال���وق���ت 
بالذات، من وزير في دولة نفطية رئيسية، 
ف���ه���و ي��ع��ب��ر ع����ن ت���ب���دل ج������ذري ف����ي أس�����واق 
ال���ط���اق���ة. ال���ط���اق���ات امل���ت���ج���ددة خ���رج���ت م��ن 
أح�������ام ال���ط���ف���ول���ة إل������ى م���رح���ل���ة ال���ن���ض���وج، 
في  عنه  التخلي  يمكن  ال  ا  ج��زء وأص��ب��ح��ت 
م���زي���ج ال���ط���اق���ة، ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ت��ق��ل��ب��ات 

النفط. أسعار 
ت���ذك���رت، وأن���ا أس��ت��م��ع إل���ى ك���ام ال��ج��اب��ر، 
ح���ول   1978 ع������ام  ك���ت���ب���ت���ه  ال�������ذي  ال���ت���ق���ري���ر 

اس���ت���خ���دام���ات ال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة، م���ع ب��دء 
امل��ت��ح��دة للبيئة.  ب��رن��ام��ج األم���م  ف��ي  ع��م��ل��ي 
ف���ف���ي زي��������ارة ال������ى ال����س����ع����ودي����ة وال����ك����وي����ت، 
ك��ان��ت م��ه��م��ت��ي م��ن��اق��ش��ة اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة 
اعتماد  خال  من  املياه،  لتحلية  الشمسية 
تشغيلها  يمكن  للتحلية  صغيرة  محطات 
ال��وق��ت  ذل��ك  ف��ي  الشمسية.  بالتكنولوجيا 
ل���م ي��ك��ن ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ ع��ل��ى ج����دول األع��م��ال 
الشمسية  للطاقة  الترويج  كان  بل  العاملي، 
ي��ن��ط��ل��ق م���ن أن���ه���ا ث�����روة م���ت���ج���ددة ي��م��ل��ك��ه��ا 
ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي وي��م��ك��ن��ه اس��ت��ث��م��اره��ا ب��ا 
ح�������دود، ف����ي م���ق���اب���ل امل�����ص�����ادر األح���ف���وري���ة 
ل��ل��ن��ض��وب، وال��ت��ي ي��ج��در الحفاظ  امل��ع��رض��ة 
ة، ل���ي���س ف��ي  ع��ل��ي��ه��ا الس���ت���خ���دام���ه���ا ب���ك���ف���اء
إن��ت��اج ال��ط��اق��ة ف��ق��ط ب��ل إلن��ت��اج آالف امل���واد 

األخرى. املفيدة 
منذ ذلك الوقت، بدأت بعض بلدان املنطقة 
ظلت  الشمسية،  الطاقة  ف��ي  بحثية  ب��رام��ج 
التجريبي،  اإلط���ار  ف��ي  ال��ح��االت  معظم  ف��ي 
ع��ل��ى اع��ت��ب��ار أن ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ط��اق��ة من 
ال���ن���ف���ط امل���ت���وف���ر م��ح��ل��ي��ا أرخ������ص وأس���ه���ل. 
امل����خ����اط����ر ال����ج����دي����ة ل���ت���غ���ّي���ر امل����ن����اخ ب��س��ب��ب 
االن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون���ي���ة أع���ط���ت ال���ط���اق���ات 
زخمًا  وال��ري��اح،  الشمس  خاصة  املتجددة، 
ق��وي��ا خ���ال ال��ع��ق��دي��ن األخ���ي���ري���ن. وش��ه��دت 
ال��س��ن��وات ال��خ��م��س األخ��ي��رة ال��ت��ح��اق بعض 
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ال��رك��ب م���ن خ����ال ب��رام��ج 
إلن����ت����اج ال���ك���ه���رب���اء م����ن ال���ط���اق���ة ال��ش��م��س��ي��ة 
ت����ج����اوزت م���رح���ل���ة ال����ت����ج����ارب، خ���اص���ة ف��ي 

اإلمارات والسعودية واملغرب.
ال����ط����اق����ات  ف������ي  االس�����ت�����ث�����م�����ارات  أن  غ����ي����ر 
امل��ت��ج��ددة ك��ان��ت ت��رت��ف��ع م��ع ارت���ف���اع أس��ع��ار 
مجدية  أصبحت  أنها  اعتبار  على  النفط، 
وقد  انخفاضه.  م��ع  وتنخفض  اقتصاديا، 
ان��ع��ك��س ه����ذا ع��ل��ى أس���ع���ار أس���ه���م ش��رك��ات 
حني  بعضها  انهار  التي  املتجددة،  الطاقة 
2008. وه��ن��ا  ع�����ام  ال���ن���ف���ط  أس����ع����ار  ه��ب��ط��ت 
الدراماتيكي  الهبوط  أن  إذ  املفارقة،  تكمن 
ه��ذه  ينعكس سلبيا  ل��م  ال��ن��ف��ط  أس��ع��ار  ف��ي 
املتجددة. وهذا  بالطاقة  االلتزام  على  املرة 
ي���ؤش���ر إل����ى ب�����زوغ ع��ص��ر ج���دي���د، م���ن أب���رز 
م��ع��امل��ه أن��ن��ا ل���م ن��ع��د ن��ت��ح��دث ع���ن »ال��ط��اق��ة 

في  يحلم  البيئي  الفكر  ك��ان  التي  البديلة« 
بداياته أن تلغي مصادر الطاقة التقليدية، 
ب��ل ع��ن »ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة« ال��ت��ي ه��ي ج��زء 
م�����ن م����زي����ج م������ت������وازن ل����ل����ط����اق����ة، ي����أخ����ذ ف��ي 
البيئية واالقتصادية  االعتبارات  الحسبان 

واالجتماعية.
هذا الواقع الجديد أكدته مداوالت الدورة 
املتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  الخامسة 
)أي���ري���ن���ا(، ال��ت��ي ال��ت��أم��ت م��ن��ذ أس��اب��ي��ع في 
أب��وظ��ب��ي أي��ض��ا، ب��م��ش��ارك��ة 150 دول���ة. فقد 
ل��ل��وك��ال��ة أن كلفة  ال��س��ن��وي  ال��ت��ق��ري��ر  أظ��ه��ر 
إن�����ت�����اج ال����ك����ه����رب����اء م�����ن ال����ط����اق����ة امل���ت���ج���ددة 
وصلت  أنها  حتى  االنخفاض،  في  تستمر 
في بعض البلدان إلى أقل من أسعار الطاقة 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. وق����د ان��خ��ف��ض��ت ك��ل��ف��ة األل����واح 
بني  النصف  إل��ى  الفوتوفولطية  الشمسية 
عامي 2010 و2014، مما سمح بإنتاج أكبر 
إلى  وصلت  التي  االستثمارات،  حجم  لقاء 
ال��ب��ل��دان.  م��ن  ف��ي كثير  غ��ي��ر مسبوقة  أرق���ام 
فقد أعلنت الصني أنها استثمرت عام 2013 
 214 م���ن أص���ل  ب��ل��ي��ون دوالر،   56 م���ن  أك��ث��ر 
ب��ل��ي��ون��ا اس��ت��ث��م��رت ف��ي ال��ط��اق��ات امل��ت��ج��ددة 
ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م ف���ي ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا. 
وت���ج���اوزت ق����درة إن���ت���اج ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
فقط  السنة  تلك  ف��ي  ال��ص��ني  أدخلتها  ال��ت��ي 
إلن��ت��اج  ال��ج��دي��دة  مشاريعها  إن��ت��اج  مجمل 
ال��ط��اق��ة م���ن ال���وق���ود األح���ف���وري وامل��ح��ط��ات 

مجتمعة. النووية 
في عام 2014 كانت الطاقة املتجددة أكثر 
مصادر الطاقة نموا في العالم، إذ حصدت 
310 بايني دوالر.  إلى  استثمارات وصلت 
التجارية  للفرص  نتيجة  النمو  ه��ذا  وك��ان 
الطلب  ارت��ف��اع  مع  بالتوازي  وفرتها،  التي 
ما جعل حصة  هذا  الكهرباء.  على  العاملي 
في   22 تبلغ  املتجددة  الطاقة  من  الكهرباء 
املائة من املزيج الطاقوي في الصني اليوم، 
وصوال إلى 32 في املائة خال عشر سنني. 
وف���ي امل��ك��س��ي��ك ب��ل��غ��ت ح��ص��ة ال��ك��ه��رب��اء من 
إلى  املائة، وصوال  في   15 املتجددة  الطاقة 

35 في املائة سنة 2024.
وت���ت���ال���ت ق���ص���ص ال���ن���ج���اح ف����ي اج���ت���م���اع 
"أي���ري���ن���ا"، ال���ت���ي ل���م ت��ك��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

غ���ائ���ب���ة ع���ن���ه���ا. ف���ق���د أع���ل���ن���ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء 
وم����ي����اه دب�����ي ع����ن ت���وق���ي���ع ع���ق���د م����ع ش���رك���ة 
"أك���������واب���������اور" ال����س����ع����ودي����ة ل����ب����ن����اء م��ح��ط��ة 
الكهرباء.  من  200 ميغاواط  تنتج  شمسية 
املثير في املوضوع أن هذه املحطة ستعمل 
ع���ل���ى أس�����س ت���ج���اري���ة ب���ح���ت���ة، م����ن دون أي 
دع����م، وت��ب��ي��ع ال��ك��ه��رب��اء ب��س��ع��ر ي��ق��ل ع���ن 6 
س��ن��ت��ات ل��ك��ل ك��ي��ل��وواط س���اع���ة. ب��امل��ق��ارن��ة، 
ت��ص��ل ك��ل��ف��ة اإلن���ت���اج م��ن امل��ح��ط��ات ال��ع��ام��ل��ة 
املنطقة  دول  معظم  في  التقليدي  بالوقود 
إل������ى ض���ع���ف���ي ه������ذا امل����ب����ل����غ. وج�����واب�����ا ع��ل��ى 
س���ؤال ح��ول م��ا اذا ك��ان��ت ال��ش��رك��ة تتخوف 
م����ن االن����ه����ي����ار ب���س���ب���ب ه�����ذا امل�����ش�����روع ب��ع��د 
النفط، أجاب  املذهل في أسعار  االنخفاض 
ال���رئ���ي���س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب������ادي ب���ادم���ان���ات���ان: 
تبيع  محطات  ب��ن��اء  سنتابع  أن��ن��ا  »ن��ع��دك��م 
سنة  ينخفض  ب��س��ع��ر  الشمسية  ال��ك��ه��رب��اء 
ب����ع����د س�����ن�����ة«. وك�����ان�����ت امل����ؤس����س����ة ال���ع���ام���ة 

أعلنت  السعودية  في  املالحة  املياه  لتحلية 
أنها وقعت عقدا لبناء محطة لتحلية مياه 
البحر بالطاقة الشمسية تصل قدرتها إلى 
لتعميم  كبداية  يوميا،  مكعب  متر  ألف   60
هذه التكنولوجيا. وإذ أعلنت املؤسسة في 
املؤتمر أنها تعتبر االستمرار في االعتماد 
قال  ان��ت��ح��ارا،  للتحلية  النفط  على  ال��ك��ام��ل 
ا م��ن  رئ��ي��س��ه��ا: »أن�����ا ف���خ���ور أن أك�����ون ج�����زء

املتجددة«. الطاقة  عصر 
امل���ن���زل���ي���ة  واألدوات  امل����ف����روش����ات  ش����رك����ة 
ال��ع��امل��ي��ة "إي��ك��ي��ا" أع��ل��ن��ت خ���ال امل��ؤت��م��ر أن 
إم��������دادات ال���ك���ه���رب���اء ف���ي ك���ل م���واق���ع���ه���ا م��ن 
ص���االت ع��رض وم��س��ت��ودع��ات س��ت��ك��ون قبل 
أل������واح ش��م��س��ي��ة  س��ن��ة 2020 م��س��ت��م��دة م���ن 
م��رك��ب��ة ع��ل��ى س��ط��وح��ه��ا. ك��م��ا أن��ه��ا ستبيع 
ف������ي ج����م����ي����ع م�����خ�����ازن�����ه�����ا أن�����ظ�����م�����ة إلن�����ت�����اج 
الكهرباء من الشمس جاهزة للتركيب على 
ال��س��ط��وح، ب��ال��س��ه��ول��ة ن��ف��س��ه��ا ال��ت��ي يجمع 

ف��ي��ه��ا امل��س��ت��ه��ل��ك ال���ي���وم س���ري���را أو ط���اول���ة 
"إيكيا"  غيرت  وكما  "إي��ك��ي��ا".  م��ن  اشتراها 
خال  املفروشات  تجارة  في  اللعبة  قواعد 
ال���ع���ق���ود األخ����ي����رة، ب��إي��ص��ال��ه��ا إل����ى ج��م��ي��ع 
ال���ن���اس ب��ن��وع��ي��ة ج���ي���دة وأس���ع���ار م��ق��ب��ول��ة، 
في  دورا محوريا  تلعب  أن  كثيرون  يتوقع 

املتجددة. الطاقة  لعبة  قواعد  تغيير 

ال��ذي��ن ش���ارك���وا ف��ي اج��ت��م��اع��ات "م��ص��در" 
ال���ط���اق���ة  أن  ب���ق���ن���اع���ة  و"أي�����ري�����ن�����ا" خ�����رج�����وا 
امل���ت���ج���ددة أص���ب���ح���ت أم������رًا واق����ع����ا وخ���ي���ارا 
اق��ت��ص��ادي��ا ض���روري���ا، م��ه��م��ا ان��خ��ف��ض��ت أو 
ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط، ألن االس��ت��ث��م��ار في 
يتبدل  ال  وم���ردوده  ثابت  املتجددة  الطاقة 
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أفادت دراسة لأمم املتحدة نشرت مؤخرا أن الواليات املتحدة والصني ساهمتا أكثر 
ومجففات  املحمولة  الهواتف  مثل  اإللكترونية  النفايات  إنتاج  في  أخ��رى  دول  أي  من 
الشعر والثاجات عام 2014 مشيرة إلى أن أقل من سدس هذه املخلفات فقط يخضع 

إلعادة معالجة في جميع أنحاء العالم.
وذك��رت الدراسة أن العالم تخلص في اإلجمال خال عام 2014 من 41.8 مليون طن 

من النفايات اإللكترونية مشيرة إلى أن حجم إعادة املعالجة بلغ 6.5 مليون طن فقط.
وأش������ارت ال����دراس����ة إل����ى أن ال����والي����ات امل��ت��ح��دة ه���ي ال��ب��ل��د األك���ث���ر ان��ت��اج��ا ل��ل��ن��ف��اي��ات 
اإللكترونية إذ تخلصت من 7.1 مليون طن في عام 2014 تليها الصني بستة أطنان ثم 

اليابان وأملانيا فالهند. و/حم

نفقت ع��ش��رات األس��م��اك ف��ي حديقة ل��أس��م��اك واألح��ي��اء امل��ائ��ي��ة ف��ي تكساس وذل���ك بعد 
معالجة األحواض التي تعيش بها هذه الكائنات بمركب مخصص لقتل الطفيليات.

وكان العاملون في حديقة أسماك والية تكساس بمنطقة كوربوس كريستي قد أشرفوا 
على وضع هذا املركب ما أدى إلى اإلضرار باألسماك على الرغم من استخدام هذه املمارسة 
العاملني  إن  بيان  األسماك في  املائية. وقالت حديقة  أخ��رى لأحياء  بنجاح في معارض 
بذلوا جهودا مضنية قدر طاقتهم خال الليل إلنقاذ هذه األسماك لكن الحديقة »تكبدت 
خسائر جمة«. وأض��اف��ت أن��ه تم إرس��ال عينات من مياه األح���واض إل��ى املعامل لتحليلها 

والوقوف على سبب نفوق األسماك.
وقال املوقع االلكتروني لحديقة األسماك إن األح��واض بها أن��واع مختلفة من األسماك 
منها ثعابني املاء الخضراء وأسماك أنف البقرة والسمك الرعاش والباراكودا وسمك القرش. 

ق��ال م��س��ؤول��ون ف��ي م��ج��ال صحة ال��ح��ي��وان إن س��ال��ة ج��دي��دة م��ن أنفلونزا ال��ك��اب م��ن آسيا 
بدأت تصيب الحيوانات األليفة في شيكاجو في يناير وانتشرت إلى آالف الكاب في إيلينوي 

وويسكونسن وأوهايو وإنديانا وقتلت ستة كاب.
وقال باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون وجامعة كورنيل إن فيروس انفلونزا الكاب 
الذي يصيب الكاب في واليات الغرب األوسط األمريكي هو سالة تعرف باسم إت��ش.3.إن.2. 
ف��ي األن���ف وف��ق��دان الشهية والحمى.  أع���راض االن��ف��ل��ون��زا س��ع��اال مستمرا م��ع رش��ح  وتتضمن 
البيطري في  التشخيص  ل��دى مختبر  والتوعية  التشخيص  أعمال  وق��ال كيث بولسن منسق 
ويسكونسن إنه من غير املعروف متى ظهرت السالة إت���ش.3.إن.2. في شيكاجو لكنها ربما 

جاءت من كلب من آسيا كان حاما للفيروس ولم تظهر عليه أعراض اإلصابة. 

أنفلونزا أسيوية تصيب الكالب في شيكاغونفوق أسماك بحديقة في تكساسأمريكا والصني األكثر إنتاجا للنفايات اإللكترونية 
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قالت جماعة مدافعة عن البيئة إن هندوراس هي أخطر مكان في العالم على أرواح الناشطني املدافعني 
التعدين  ف��ي مواجهة مشاريع  ع��ن األرض والبيئة  امل��واط��ن��ني قتلوا دف��اع��ا  م��ن  ع��ش��رات  البيئة وإن  ع��ن 

والسدود وقطع األشجار.
وقالت )جلوبال ويتنس( إنه في الفترة ما بني 2010 و2014 قتل 101 نشط في هندوراس وهو أعلى 
معدل بالنظر لعدد املواطنني مقارنة بأي دولة أخرى شملها التقرير وان كان العدد اإلجمالي للقتلى 

أعلى في البرازيل.
البيئة في املتوسط أكثر من  التقرير إنه على مستوى العالم بلغ قتل الناشطني املدافعني عن  وق��ال 

اثنني أسبوعيا عام 2014 أي بزيادة نسبتها 20 في املائة مقارنة بالعام السابق على ذلك

بيئة
اخلميس
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تم مؤخرا بمراكش، التوقيع على اتفاقية شراكة بني الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة والجمعية املهنية لشركات اإلسمنت، تهم 
التثمني الطاقي للنفايات في ميدان االسمنت.

وتهدف هذه االتفاقية إلى إعادة استعمال نفايات ذات قيمة حرارية كمصدر إلنتاج الطاقة بمصانع االسمنت عوض االعتماد 
على الطاقات األحفورية، إلى جانب املساهمة في التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة. 

وتعتبر هذه ثاني اتفاقية شراكة للتدبير املندمج للنفايات الصلبة باملغرب، ستمكن من تقليص حجم النفايات التي تتطلب 
املعالجة وطمرها في مطارح معقلنة، كما تقدم حا ناجعا لتدبير النفايات الصلبة واملنزلية. 

رس���ى امل��رك��ب ال��ش��راع��ي ال��ع��ل��م��ي »ف��ل��ور دو ب��اس��ي��ون« ال����ذي ي��ح��م��ل ع��ل��م امل��ؤس��س��ة 
السويسرية »فونداسيون باسيفيك«، بمارينا أبي رقراق من 18 إلى 21 ابريل الجاري، 
في إطار مشروع رحلة استكشافية للمحيطات. وتروم هاته الرحلة االستكشافية، معاينة 
وفهم ورسم خريطة املحيطات وفقا للحالة التي هي عليها، بغرض املساهمة في التوعية 
لإلنسان،  بالنسبة  الحيوية  البيئة  ل��ه��ذه  ال��ب��ش��ري  االس��ت��غ��ال  يطرحها  ال��ت��ي  بالتحديات 
وتعميق التفكير حول العاقة مع العالم البحري. ونظم طاقم الباخرة، وبمبادرة من جمعية 
العريض والطلبة ووسائل  الجمهور  زي���ارات مفتوحة في وج��ه  امل��غ��رب«،  »نظرة على بحر 
اإلعام، الذين تم توعيتهم، عبر معرض بيداغوجي، بأهمية حماية املحيطات من التلوث. 
ت��م تشييده سنة 1941 تابعا للبحرية  ،ال���ذي  ال��ش��راع��ي »ف��ل��ور دو باسيون »  امل��رك��ب  وك��ان 
االملانية، قبل أن يتم نزع الساح منه، ليصبح حاليا، أكبر سفينة تحمل العلم السويسري 

)33 متر(. 

ان��ط��ل��ق��ت ال��ط��ائ��رة »س����والر ام��ب��ال��س 2« ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ط��اق��ة ال��ش��م��س��ي��ة ف��ي امل��رح��ل��ة 
العالم، لتقطع مسافات واسعة من الصني. السادسة من رحلتها حول 

جنوب  تشونغتشينغ  مطار  من  بها  أقلع  وقد  بيكار،  برتران  السويسري  الطائرة  وقاد 
غرب الباد متجها إلى نانكني في شرق الباد، على ما اعلن منظمو الرحلة.

ثاثة  حوالي  قبل  بلوغه  بعيد  تشونغتشيغ  مطار  من  الطائرة  تنطلق  أن  مقررا  وك��ان 
أسابيع، لكن األحوال الجوية حالت دون ذلك.

وس��ت��ق��ط��ع ال��ط��ائ��رة ف��ي رح��ل��ت��ه��ا ح���ول ال��ع��ال��م م��س��اف��ة إج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 35 أل���ف كيلومتر 
الهادئ  املحيط  ف��وق  تحليق  الرحلة  وسيتخلل  الشمسية.  الطاقة  على  حصرا  باالعتماد 
واملحيط األطلسي. وتستمر هذه الرحلة خمسة أشهر بينها 25 يوما من التحليق الفعلي 

قبل العودة إلى ابوظبي نهاية يوليوز أو مطلع غشت.

البحر األبيض املتوسط، أن    كشفت دراس��ة أجراها فريق علمي ح��ول حالة مياه 
املاضية، ومن  العشرين سنة  املائة خ��ال  ارتفعت بنسبة 10 في  البحر  نسبة تلوث 
املتوقع أن تتضاعف خال السنوات العشرين القادمة إذا لم يتم التحكم في التلوث البيئي. 

وجاء في هذه الدراسة التي أشرف عليها معهد العلوم البيئية والتكنولوجيا وجامعة 
برشلونة املستقلة، ونشرت محتواها الصحف املحلية، أن هذا التلوث البيئي يهدد األسماك 

وسائر األحياء البحرية في البحر املتوسط.
ومن مظاهر هذا التلوث، حسب الدراسة، ارتفاع حرارة املاء وحموضته، وهو ما يهدد كل 

أشكال الحياة في البحر املتوسط.
وشارك في هذه الدراسة التي مولتها املفوضية األوروبية بمساهمة الحكومة املحلية في 

كاطالونيا االسبانية عشرات الباحثني من 12 بلدا على مدى ثاث سنوات.

مياه املتوسط تزداد تلوثا»سوالر امبالس« حتلق فوق أجواء الصني مركب شراعي علمي مبيناء أبي رقراق 

جبال من النفايات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تشكل خطرا حقيقيا 
وتتطلب جهودا مشتركة

أص��ب��ح ب��اع��ة ال��ش��اي ف��ي م��دي��ن��ة ن��اش��ي��ك ب��غ��رب 
ال��ه��ن��د م��م��ن ي��س��ت��خ��دم��ون م��واق��د ت��ع��م��ل ب��ال��وق��ود 
ال��ح��ي��وي ال��ن��ظ��ي��ف أب���ط���اال م��ج��ه��ول��ني ف���ي م��ع��رك��ة 
ي���س���ت���خ���دم���ون  ف���ه���م ال  ال����ت����ل����وث  مل���ك���اف���ح���ة  ال����ب����اد 
بدأوا  إنهم  بل  فقط  للبيئة  صديقة  مواقد  مجرد 

تسويقها. في 
ث���اث���ة  إن  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ص���ح���ة  م���ن���ظ���م���ة  وت����ق����ول 
م��������ل��������ي��������ارات ش������خ������ص ع������ل������ى م������س������ت������وى ال�����ع�����ال�����م 
الصلب  بالوقود  تعمل  التي  املواقد  يستخدمون 
ال���ن���ب���ات���ي وه����ي م���واق���د  ال���ح���ج���ري أو  ال���ف���ح���م  م���ث���ل 
هائلة  كميات  منها  تنبعث  تقليدية  أو  مفتوحة 
الصعوبة  من  لكن  الكربون  أوكسيد  أول  غاز  من 
ب���م���ك���ان إق���ن���اع���ه���م ب���ال���ت���ح���ول الس���ت���خ���دام ال���ط���اق���ة 

. لنظيفة ا
وص��م��م��ت ع����دة ش���رك���ات م���واق���د زه���ي���دة ال��ث��م��ن 
الحيوية  الكتلة  طاقة  وتستخدم  ة  بالكفاء تتسم 
م��ث��ل ال��خ��ش��ب ل��ك��ن ه���ذه ال���ش���رك���ات ت���ب���ذل ج��ه��ودا 

ملنتجاتها. الدعاية  في  مضنية 
وت��������ج��������ل��������ت ل��������ش��������رك��������ة س�����������وام�����������ي س�����������ام�����������اراث 
ال��ك��ت��رون��ي��ك��س ب��ال��ه��ن��د ف���ك���رة االس���ت���ع���ان���ة ب��ب��اع��ة 
ال���ش���اي ف���ي م��دي��ن��ة ن��اش��ي��ك ل��ت��س��وي��ق م��ن��ت��ج��ات��ه��ا 

ع����ن����دم����ا أدرك���������ت ع�������دم ج��������دوى م����ن����ظ����وم����ة ت���ج���ار 
واملوزعني. الجائلني  والباعة  التجزئة 

سوامي  شركة  مدير  كولكارني  سوميترا  وقال 
س��ام��اراث ال��ك��ت��رون��ي��ك��س "اإلق��ب��ال ع��ل��ى ش��راء ه��ذا 
ال���ن���اس وه��و  ي��ص��ب��ح م���ؤك���دا إذا ش���اه���ده  امل��ن��ت��ج 
م��ن  األدن�������ى  ال����ح����د  رأوا  وإذا  ب���أن���ف���س���ه���م  ي���ع���م���ل 

منه". املنبعثة  األدخنة 
20 ع��ام��ا -  وت��م��ن��ح ال��ش��رك��ة -ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت م��ن��ذ 
إعطائه  مع  شاي  بائع  لكل  للبيئة  صديقا  موقدا 

لبيعه. املنتج  من  معينة  كمية 
وق���ال ك��ول��ك��ارن��ي "ي���رى ال��زب��ائ��ن ش��ي��ئ��ا ج��دي��دا 
بتسويق  ال��ش��اي  باعة  يقوم  ة.  ب��ك��ف��اء يعمل  وأن��ه 
امل���ن���ت���ج وي���ح���ص���ل���ون ع���ل���ى ع���م���ول���ة ع���ن ك���ل ق��ط��ع��ة 

. " مباعة
ي���ت���ول���ون  ال�����ش�����اي  ب����اع����ة  م�����ن   12 أن  وأض���������اف 
ف��ي  2010 وس�����اع�����دوا  ع�����ام  م���ن���ذ  امل����وق����د  ت���س���وي���ق 
ب��ي��ع س��ب��ع��ة آالف وح��دة م��ن��ه. وي��ب��ل��غ س��ع��ر امل��وق��د 
وي��ك��س��ب  دوالرا(   16( روب���ي���ة  أل���ف  ن��ح��و  ال���واح���د 
200 روب���ي���ة )ث��اث��ة  ق���دره���ا  ال���ش���اي ع��م��ول��ة  ب���ائ���ع 
ي��ع��ادل  م���ا  م��ب��اع��ة وه���و  ك���ل وح���دة  ع���ن  دوالرات( 

شاي. كوب   800 الى  تصل  كمية  بيع 

ل��ك��ن ان���ع���دام ال���وع���ي ب���ش���أن األض�����رار ال��ن��اج��م��ة 
ع��ن اس��ت��خ��دام م��واق��د ال��وق��ود ال��ص��ل��ب ف��ي م��ن��اط��ق 
م��غ��ل��ق��ة ال ي�����زال ي���م���ث���ل ت���ح���دي���ا ك���ب���ي���را ف���ي إق���ن���اع 

النظيفة. الطاقة  الستخدام  بالتحول  الناس 
ال��ع��امل��ي��ة إن م���ا ي��ق��در  ال��ص��ح��ة  وت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة 
-م��ع��ظ��م��ه��م  م���ل���ي���ون ش���خ���ص س���ن���وي���ا   4.3 ب���ن���ح���و 
م���ن اإلن�����اث واألط����ف����ال ال���ص���غ���ار- ي���م���وت���ون ج���راء 
ال��ت��ع��رض ل��ف��ت��رات ط��وي��ل��ة ل��ل��ت��ل��وث داخ���ل امل��ن��ازل 

وحدها. الهند  في  مليون  نصف  منهم 
وق������ال ك���ول���ك���ارن���ي إن�����ه م���ت���ف���ائ���ل ف���ي���م���ا ت���ع���ت���زم 
ح���ك���وم���ة ن���ي���ودل���ه���ي ب�����دء ح���م���ل���ة ت���وع���ي���ة ف����ي ه���ذا 
م����وق����د ص���دي���ق  م���ل���ي���ون   2.4 ال����ش����أن وس���ت���ش���ت���ري 
لتوزيعها  األصلية  التصنيع  شركات  من  للبيئة 

زهيدة. بأسعار  أو  مجانا  الفقيرة  األسر  على 
وأض�������اف ق����ائ����ا مل���ؤس���س���ة ت����وم����س����ون روي����ت����رز 
 20 ي��س��ت��غ��رق  ال���ش���ه���ر إن األم�����ر  م���ن���ت���دى ه����ذا  ف���ي 
ع��ام��ا ك���ي ي��ص��ب��ح ل��ل��ت��ل��وث داخ���ل امل���ن���ازل ن��ت��ي��ج��ة 
عكسي  "أثر  الضارة  التقليدية  املواقد  استخدام 
ع���ل���ى ال���ص���ح���ة ل�����ذا ف�����ان ال����ن����اس ي���س���ت���خ���دم���ون���ه���ا 
ب��اس��ت��م��رار. ال��ت��وع��ي��ة ال��ع��ام��ة س��ت��س��اع��د ق��ط��ع��ا في 

الجديدة".  التجارة  هذه  نمو 

 الطاقة املتجددة أصبحت خيارا اقتصاديا ضروريا، مهما انخفضت أو ارتفعت أسعار النفط

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

باعة الشاي في الهند يتحولون إلى أبطال في مكافحة تلوث اجلو

منتدى إقليمي بتونس يناقش حتديات ورهانات تدبير النفايات الصلبة 

ت����ت����ع����اون ش����رك����ة "أدي�������������داس" األمل���ان���ي���ة 
ل��ل��م��اب��س ال���ري���اض���ي���ة م���ع ج��م��اع��ة تعمل 
ع��ل��ى ت��ط��ه��ي��ر م��ح��ي��ط��ات ال��ع��ال��م ف���ي إط���ار 
البحرية  املخلفات  م��ن  م��واد  لصنع  خطة 
ال���ب���اس���ت���ي���ك���ي���ة ي���م���ك���ن اس���ت���خ���دام���ه���ا ف��ي 

منتجات الشركة.
وب����ف����ض����ل ه�������ذه ال�����ش�����راك�����ة م�����ع م����ب����ادرة 
)بارلي( من أجل املحيطات قالت أديداس 
أي���ض���ا م����ؤخ����را إن���ه���ا س��ت��ل��غ��ي ت��دري��ج��ي��ا 
اس����ت����خ����دام ال���ح���ق���ائ���ب ال��ب��اس��ت��ي��ك��ي��ة ف��ي 

متاجرها وعددها 2900 متجر.
وتتسابق كبرى شركات املوضة لتسليط 
التزامها باملعايير األخاقية  الضوء على 
ف���ي م��واج��ه��ة اح��ت��ج��اج��ات ج��م��اع��ات مثل 

السام األخضر)جرينبيس( التي تضغط 
للحد من تأثير هذه الشركات على البيئة 

وتحسني ظروف التصنيع.
املثال تعهدت سلسلة بيع  وعلى سبيل 
بزيادة  إم"  آن��د  "إت��ش  السويدية  التجزئة 
معاد  ألياف  من  املصنعة  املنتجات  كمية 
ت��دوي��ره��ا إل��ى ث��اث��ة أم��ث��ال بحلول نهاية 

.2015
امل��ت��ح��دة للبيئة  ب��رن��ام��ج األم����م  وي���ق���ول 
إن ال���ب���اس���ت���ي���ك امل���س���ت���خ���دم ف����ي ص��ن��اع��ة 
ال����ب����ض����ائ����ع ي���ت���س���ب���ب ف�����ي ت����ل����وث ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
البحرية بما قدره 13 مليار دوالر سنويا 

على األقل.
وتقول بارلي - وهي جماعة من الفنانني 

وامل��ص��م��م��ني وامل��وس��ي��ق��ي��ني وال��ع��ل��م��اء - إن 
ينتهي  الباستيكية  النفايات  من  الكثير 
ب��ه��ا ال��ح��ال ف��ي وس���ط امل��ح��ي��ط��ات وه���و ما 
والساحف  والطيور  الحيتان  على  يؤثر 

ويضر باألسماك التي تتغذى عليها.
وقالت أديداس إنها ستعمل مع )بارلي( 
على تصنيع ألياف من مخلفات املحيطات 
امل��ع��اد ت��دوي��ره��ا الس��ت��خ��دام��ه��ا ف��ي صنع 
املابس وعلى األرجح األجزاء العلوية من 

األحذية اعتبارا من العام القادم.
وت������ع������اون������ت س����ل����س����ل����ة ب�����ي�����ع ال����ت����ج����زئ����ة 
ال��ه��ول��ن��دي��ة "ج��ي-س��ت��ار رو" م��ع )ب��ارل��ي( 
العام املاضي في إطاق خط إنتاج مابس 

مصنوعة من املخلفات الباستيكية.

ق����ال����ت ال���س���ل���ط���ات ال���ت���اي���ان���دي���ة 
ال���ج���م���ارك  م���س���ؤول���ي  إن  االث����ن����ني 
ض��ب��ط��وا أرب��ع��ة أط��ن��ان م��ن ال��ع��اج 
امل����ه����رب ال������ذي ت��ب��ل��غ ق��ي��م��ت��ه س��ت��ة 
مايني دوالر فيما وصفته اإلدارة 
بأنها أكبر ضبطية من نوعها في 

تاريخ تاياند.
ال�������ج�������م�������ارك  إدارة  وق����������ال����������ت 
ال��ت��اي��ان��دي��ة ف���ي ب���ي���ان إن أن��ي��اب 
في  مخبأة  كانت  العاجية  األفيال 
أجولة تحوي بقوال مجففة داخل 
ح���اوي���ات ان��ط��ل��ق��ت م���ن ج��م��ه��وري��ة 
في  الديمقراطية وكانت  الكونجو 

طريقها إلى الوس.
وت��ع��ت��ب��ر ت��اي��ان��د م��ق��ص��دا ه��ام��ا 
آسيا  إل��ى  اإلفريقي  العاج  ملهربي 
وت����ت����ع����رض ال���س���ل���ط���ات ل��ض��غ��وط 

ملاحقة التجارة غير املشروعة.
وأع���ط���ي���ت ت���اي���ان���د م��ه��ل��ة ح��ت��ى 
ات  ن���ه���اي���ة م�����ارس الت����خ����اذ إج������راء
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة 
ف���ي ال���ع���اج وإال واج���ه���ت ع��ق��وب��ات 
بموجب املعاهدة الدولية لاتجار 
ف���ي األن������واع امل���ه���ددة ب���االن���ق���راض 

)سايتس(.
ال�������ج�������م�������ارك  إدارة  وق����������ال����������ت 
ال��ت��اي��ان��دي��ة ف���ي ب��ي��ان��ه��ا "ت��ع��ت��ب��ر 

ه������ذه أك����ب����ر ض���ب���ط���ي���ة ف�����ي ت���اري���خ 
ت���اي���ان���د. ن��ع��ت��ق��د أن ه�����ذا ال���ع���اج 
كان سيباع إلى زبائن في الصني 

وفيتنام وتاياند".
وف���������ي ي�����ن�����اي�����ر امل�������اض�������ي م�������ررت 

ت��ش��ري��ع��ا ج��دي��دا لتنظيم  ت��اي��ان��د 
وم������راق������ب������ة االت�������ج�������ار ف������ي ال����ع����اج 
اقتناء  القانون  ويحظر  واقتنائه. 
األف��ري��ق��ي بغرض بيعه في  ال��ع��اج 

تاياند.

وي����ق����ول ب���رن���ام���ج م���راق���ب���ة ت��اب��ع 
لسايتس إن أكثر من 20 ألف فيل 
أفريقي قتلت من أجل عاجها عام 
لنحو  ت��ق��ل��ص  ع���دده���ا  وإن   2013

500 ألف فيل.

شركة ألبسة 
عاملية تعتزم إعادة 
استخدام املخلفات 

البالستيكية
 في البحر 

تايالند تضبط أضخم كمية مهربة من العاج في تاريخها

ش�����ك�����ل�����ت م�����خ�����ط�����ط�����ات االس�����ت�����غ�����ال 
وال������ت������دب������ي������ر ال�����س�����ي�����اح�����ي وال����ب����ي����ئ����ي 
ل��ش��واط��ئ س��اح��ل ت��م��ودا ب��اي )ع��م��ال��ة 
دراسي  لقاء  محور  الفنيدق(  املضيق 
ت������م ي�������وم االث������ن������ني امل������اض������ي ب���م���دي���ن���ة 

. ملضيق ا
وأك�����د ع���ام���ل اإلق���ل���ي���م ع���ب���د ال���ك���ري���م 
ال����ح����ام����دي ف����ي ك���ل���م���ة ب���امل���ن���اس���ب���ة أن 
ه����ذه امل���خ���ط���ط���ات ت��س��ع��ى إل����ى ت��ع��زي��ز 
التي  للمنطقة،  ال��س��ي��اح��ي��ة  ال��ج��اذب��ي��ة 
ت��ع��رف س��ن��وي��ا ت���واف���د ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن 
وتجويد  واألجانب،  املغاربة  السياح 
ظ�����������روف االص�������ط�������ي�������اف وال������خ������دم������ات 
امل����ق����دم����ة ب����ش����واط����ئ امل����ن����ط����ق����ة، وك�����ذا 
ال����ح����ف����اظ ع���ل���ى ال�����ت�����وازن�����ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
وت���ح���س���ني ج������ودة امل����ي����اه وامل���ح���اف���ظ���ة 
ال����ذي  األزرق،  ال����ل����واء  م��ك��ت��س��ب  ع���ل���ى 
ات ع����دد م���ن ال���ش���واط���ئ  ي���ؤث���ث ف���ض���اء

. ملعنية ا

وأض���اف أن ه��ذه امل��خ��ط��ط��ات، ال��ت��ي 
ت���م إن���ج���ازه���ا ب��ت��ن��س��ي��ق م���ع امل��ص��ال��ح 
ال�����خ�����ارج�����ي�����ة امل�����ع�����ن�����ي�����ة وال�����س�����ل�����ط�����ات 
امل����ح����ل����ي����ة وال�����ج�����م�����اع�����ات ال����ح����ض����ري����ة 
وم���ؤس���س���ة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ح��م��اي��ة 
ال���ب���ي���ئ���ة، ت���ه���دف إل����ى دع����م االق���ت���ص���اد 
امل�����ح�����ل�����ي ع�����ب�����ر االس������ت������غ������ال األم�����ث�����ل 
وامل��ع��ق��ل��ن ل��ل��م��ل��ك ال��ع��م��وم��ي ال��ب��ح��ري 
وت���وف���ي���ر م���ن���اص���ب ش���غ���ل ق�����ارة وغ��ي��ر 
م��ب��اش��رة وت��ح��س��ني ف���رص االس��ت��ث��م��ار 
ب����امل����ن����ط����ق����ة، إض�����اف�����ة إل������ى ال����ت����ج����اوب 
م���ع امل��خ��ط��ط��ات ال��س��ي��اح��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
"ب����ادي"(  وم��خ��ط��ط  األزرق  )امل��خ��ط��ط 
وال����ه����ادف����ة إل�����ى ت���ع���زي���ز االس���ت���ق���ط���اب 
ال���س���ي���اح���ي وال����ج����اذب����ي����ة ال���س���ي���اح���ي���ة 
ل����ل����م����ن����ط����ق����ة، وت�������ج�������اوز االخ�������ت�������االت 
ال����ت����دب����ي����ري����ة امل����وس����م����ي����ة ب���ال���ش���واط���ئ 

. ملعنية ا
وش����م����ل����ت ال�������دراس�������ات، ع����ب����ر ث����اث 

م���������راح���������ل ت���������م خ�������ال�������ه�������ا ت����ش����خ����ي����ص 
ال��������وض��������ع��������ي��������ة ال����������راه����������ن����������ة ووض������������ع 
م��خ��ط��ط��ات أول���ي���ة الس��ت��غ��ال وت��دب��ي��ر 
واق��ت��راح  املعنية  البحرية  ات  ال��ف��ض��اء
ات ع���م���ل���ي���ة ت����راع����ي  ح�����ل�����ول وإج��������������راء
شواطئ  اربعة  املنطقة،  خصوصيات 
وه������ي ش����اط����ئ "ال����ري����ف����ي����ني" وش���اط���ئ 
"ري����س����ت����ي����ن����غ����ا" وش�����اط�����ئ "امل����ض����ي����ق" 

"مرتيل". وشاطئ 
وس��ي��ت��م ب��م��وج��ب ه���ذه امل��خ��ط��ط��ات، 
ال���ت���ي س��ي��ت��م امل���ص���ادق���ة ع��ل��ي��ه��ا ب��داي��ة 
ش����ه����ر م������اي ال������ق������ادم وت����ح����دي����د امل�����دد 
ال���زم���ن���ي���ة ل���إلن���ج���از اس���ت���ع���دادا مل��وس��م 
التجهيزات  وتقوية  دعم  االصطياف، 
وإنشاء  ة  واإلض��اء واإلن��ارة  التحتية 
والتنشيط  للترفيه  ات  وفضاء مرافق 
ال�������ري�������اض�������ي وال������ث������ق������اف������ي ل�����أط�����ف�����ال 
وال�����ب�����ال�����غ�����ني وم������ن������ش������آت ل����ل����خ����دم����ات 
ال��ع��م��وم��ي��ة، وم���راف���ق ص��ح��ي��ة وم��راك��ز 

وم�������ق�������رات خ�����اص�����ة ب����م����ص����ال����ح األم������ن 
الصحية. واملصالح  املدنية  والوقاية 
ك���م���ا س��ي��ت��م وف����ق ه����ذه امل��خ��ط��ط��ات 
ت��وف��ي��ر ول���وج���ي���ات وم���ع���اب���ر وم���م���رات 
ل��ل��ش��واط��ئ ت���راع���ي ال��ه��ن��دس��ة امل��ح��ل��ي��ة 
وك���ذا  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة،  ال���ح���ض���اري  واإلرث 
إن�����ش�����اء أب���������راج ل����ل����م����راق����ب����ة وح����م����اي����ة 
امل�����ص�����ط�����اف�����ني وإذاع������������������ات ش����اط����ئ����ي����ة 

والتحسيس.  والتوجيه  لإلخبار 
إن  امل���������داخ���������ات  ب������اق������ي  وأب����������������رزت 
م�����ن ش�������أن ت���ن���ف���ي���ذ ه�������ذه امل���خ���ط���ط���ات 
الطبيعية  املوارد  تثمني  في  املساهمة 
وم���ح���ارب���ة ت���آك���ل وت����رم����ل ال���ش���واط���ئ، 
الشواطئ  استغال  م��دة  تمديد  وك��ذا 
ل��ت��ج��اوز ال��ط��اب��ع امل��وس��م��ي ل��ل��س��ي��اح��ة 
ب���امل���ن���ط���ق���ة وب����ل����ورة أه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل����س����ت����دام����ة، وال����ح����د م����ن االس���ت���غ���ال 
ال�����ع�����ش�����وائ�����ي ل�����ل�����ش�����واط�����ئ، وت���ح���س���ني 

املعنية. املحلية  الجماعات  موارد 

ت�����م ف�����ي ج����م����اع����ة ب����وس����ك����ورة 
ب��إق��ل��ي��م ال��ن��واص��ر إح��داث م��ن��ت��زه 
ت��رف��ي��ه��ي رص����د إلن����ج����ازه غ���اف 
م���ال���ي ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه اإلج��م��ال��ي��ة 

درهم. مليون   21,64
عامل  الخطيب  لهبيل  ودشن 
إق��ل��ي��م ال���ن���واص���ر، ي����وم ال��ج��م��ع��ة 
امل���اض���ي، ه���ذا امل���ش���روع ال��ب��ي��ئ��ي 
2.6 ه��ك��ت��ار  امل��م��ت��د ع��ل��ى م��س��اح��ة 
إلى  إخراجه  في  والذي ساهمت 
ح���ي���ز ال���وج���ود ك���ل م���ن امل���دي���ري���ة 
ال�����ع�����ام�����ة ل����ل����ج����م����اع����ات امل���ح���ل���ي���ة 
وامل������ب������ادرة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 

. ية لبشر ا
الحضرية  الجماعة  وأضحت 
ل���ب���وس���ك���ورة ب���ذل���ك ت���ت���وف���ر ع��ل��ى 
مساحات  تتخلله  متميز  فضاء 
خ������ض������راء وم�������م�������رات ل����ل����ت����ج����وال 
وأم�������اك�������ن ل�����ل�����راح�����ة وم���س���ب���ح���ني 
وم���ل���ع���ب���ني مل����م����ارس����ة ري����اض����ات 
ك������رة ال����س����ل����ة وك�������رة ال����ي����د وك�����رة 

ال������ق������دم امل������ص������غ������رة، ف�����ض�����ا ع���ن 
بألعاب  خاصة  أخ��رى  ات  ف��ض��اء

األطفال. 
وت��ط��ل��ب إن��ج��از ه���ذا امل��ش��روع 
ال�������ت�������ن�������م�������وي، ال�������������ذي س����ي����ش����ك����ل 
م���ت���ن���ف���س���ا ل���س���اك���ن���ة ب����وس����ك����ورة، 
-2012( األش�����غ�����ال  م�����ن  س���ن���ت���ني 
ت��ن��ق��ي��ة  ب����األس����اس  ه���م���ت   )2014

ع��������ي��������ون األح���������������������واض امل������ائ������ي������ة 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة وت�����ك�����ث�����ي�����ف غ�����رس 
األش����ج����ار وال���ن���ب���ات���ات امل��ن��ت��ق��اة 
وب��ن��اء م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى، وغ��ي��ره��ا 
م��ن امل��راف��ق امل��وازي��ة ال��ت��ي أس��ن��د 
إلى  الخاص،  للقطاع  تسييرها 
ج�����ان�����ب ت���ه���ي���ئ���ة م�����وق�����ف خ����اص 

بالسيارات. 

لقاء دراسي باملضيق يناقش سبل تدبير سياحي وبيئي متوازن للشواطئ احمللية إحداث منتزه ترفيهي ببوسكورة بأزيد من 21.5 مليون درهم

جتارب بيئية

الفيلة تتعرض لإلبادة اجلماعية من أجل أهداف جتارية

 الشمس هنا لتبقى

ثلث أطعمة 
البشرية تلقى 
في القمامة بينما 
يعاني أكثر من 
مليار إنسان من 
املجاعة  

أنيس اسماعيل، منسق  سويب نت يتحدث خالل إحدى جلسات املنتدى


