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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.

ملحق أسبوعي من إعداد :سميرة الشناوي
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مركب شراعي علمي مبيناء أبي رقراق

«سوالر امبالس» حتلق فوق أجواء الصني

مياه املتوسط تزداد تلوثا

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  18إلى  21ابريل 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
بالتحديات ال�ت��ي يطرحها االس�ت�غ��ال ال�ب�ش��ري ل�ه��ذه البيئة الحيوية بالنسبة لإلنسان،
وتعميق التفكير حول العاقة مع العالم البحري .ونظم طاقم الباخرة ،وبمبادرة من جمعية
«نظرة على بحر امل�غ��رب» ،زي��ارات مفتوحة في وج��ه الجمهور العريض والطلبة ووسائل
اإلعام ،الذين تم توعيتهم ،عبر معرض بيداغوجي ،بأهمية حماية املحيطات من التلوث.
وك��ان امل��رك��ب ال�ش��راع��ي «ف�ل��ور دو باسيون « ،ال��ذي ت��م تشييده سنة  1941تابعا للبحرية
االملانية ،قبل أن يتم نزع الساح منه ،ليصبح حاليا ،أكبر سفينة تحمل العلم السويسري
( 33متر).

ان�ط�ل�ق��ت ال �ط��ائ��رة «س ��والر ام �ب��ال��س  »2ال�ع��ام�ل��ة ب��ال�ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة ف��ي امل��رح�ل��ة
السادسة من رحلتها حول العالم ،لتقطع مسافات واسعة من الصني.
وقاد الطائرة السويسري برتران بيكار ،وقد أقلع بها من مطار تشونغتشينغ جنوب
غرب الباد متجها إلى نانكني في شرق الباد ،على ما اعلن منظمو الرحلة.
وك��ان مقررا أن تنطلق الطائرة من مطار تشونغتشيغ بعيد بلوغه قبل حوالي ثاثة
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  35أل��ف كيلومتر
باالعتماد حصرا على الطاقة الشمسية .وسيتخلل الرحلة تحليق ف��وق املحيط الهادئ
واملحيط األطلسي .وتستمر هذه الرحلة خمسة أشهر بينها  25يوما من التحليق الفعلي
قبل العودة إلى ابوظبي نهاية يوليوز أو مطلع غشت.

كشفت دراس��ة أجراها فريق علمي ح��ول حالة مياه البحر األبيض املتوسط ،أن
نسبة تلوث البحر ارتفعت بنسبة  10في املائة خ��ال العشرين سنة املاضية ،ومن
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  12بلدا على مدى ثاث سنوات.

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

منتدى إقليمي بتونس يناقش حتديات ورهانات تدبير النفايات الصلبة
> تونس  :محمد التفراوتي
نظمت الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات
والخبرات في مجال إدارة النفايات في دول
املشرق واملغرب العربي "سويب نيت" (SWEEP-
 ) Netاملنتدى 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
ك�ب�ي��رة ،يصل إل��ى  6.5مليون ط��ن سنويا.
وت �ع��زى ه ��ذه ال ��زي ��ادة أس��اس��ا إل ��ى ال�ه�ج��رة
القروية ،وتوسيع نطاق األنشطة التي تولد
النفايات ،وتغيير طريقة االس�ت�ه��اك .مما
يتطلب جملة من اإلجراءات امللموسة ترمي
إل ��ى إدخ � ��ال ع�ن�ص��ر االح �ت��راف �ي��ة ف��ي ق�ط��اع
ي��واج��ه العديد م��ن الصعوبات التي ت��ؤدي
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
من انعكاسات على صحة اإلنسان وتأثير
على البيئة.
ويشهد كوكبنا األرضي زيادة سريعة في
حجم وتنويع منتجات النفايات الصلبة،
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
وال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة واالق �ت �ص��ادي��ات املحلية
وظروف العيش.
وي �ع��د ت��دب�ي��ر ال �ن �ف��اي��ات ال�ص�ل�ب��ة م�ج��اال
واع��دا لاستثمار ،النعكاساته اإليجابية
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
ال��وث�ي��ق ب��ني مختلف أص �ح��اب املصلحة --
ح �ك��وم��ات وم�ج�ت�م��ع م��دن��ي وق �ط��اع خ��اص
وسلطات محلية ومنظومة األم��م املتحدة
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
تقديم خدمات إدارة النفايات واالستثمار
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
وم�ل�ت�ق�ي��ات�ه��ا م��وض �ح��ا أداء ال�ش�ب�ك��ة ال�ت��ي
ترنو إل��ى تعزيز التعاون جنوب  -جنوب
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
وال � �خ � �ب � ��رات ف � ��ي م � �ج� ��ال إدارة ال �ن �ف ��اي ��ات
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
مجال إدارة النفايات الصلبة ،وتحسيس
أعضاء الشبكة باألخطار البيئية التي قد
تنجم ع��ن ال�ت�ص��رف غ�ي��ر امل�ح�ك��م للنفايات
والعمل على تعزيز وتنمية ق��درات السلط
املختصة من أجل تصرف محكم ومستدام
ل �ل �ن �ف��اي��ات.ه��ذا ف �ض��ا ع ��ن ت �ط��وي��ر إش �ع��اع
ال ��دول األع�ض��اء على الصعيدين اإلقليمي
وال ��دول ��ي وت �ث �م��ني ت �ج��ارب �ه��ا ف ��ي ال �غ��رض،
واالنفتاح على مبادرات ومشاريع اقليمية
ودول �ي��ة إض��اف�ي��ة تساعد على دع��م تطوير
م �ج��ال إدارة امل �خ �ل �ف��ات ب ��ال ��دول األع �ض��اء،
وت�ط��وي��ر شبكة املتدخلني واملختصني في
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.
وأك � ��د أن �ي ��س أن ع �ش��ر دول م ��ن م�ن�ط�ق��ة
امل �ش��رق وامل �غ��رب ال�ع��رب��ي س��ان��دت ف��ي سنة
 2009بعث 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
واليمن واألردن وفلسطني وس��وري��ا .وذلك
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
االق �ت �ص ��ادي وال �ت �ن �م �ي��ة ( )BMZوال��وك��ال��ة
األمل��ان�ي��ة للتعاون ال��دول��ي ( )GIZوحكومة
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
إط��ار قانوني لبعث منظمة إقليمية تكفل
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
على إنشاء منظمة إقليمية ذات شخصية
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
الجمهورية التونسية والشبكة اإلقليمية
لتبادل املعلومات والخبرات في مجال إدارة
النفايات.
وأك � � ��د م � ��ارك � ��وس ل � � ��وك ،رئ � �ي� ��س ف ��ري ��ق،
سويب ن��ت ،تونس أن امل ��وارد البشرية في
تزايد مما ينتج عنه زي��ادة النفايات بفعل
اإلاه ��دار ال�غ��ذائ��ي مما يتطلب س��د الفجوة
الغذائية ،إذ أن هناك إه��دارا غير مسبوق
ي �س��اع��د ع �ل��ى ال �ت �ف��ري��ط وت� �ل ��وي ��ث امل� � ��وارد
الطبيعية وال �ش��واط��ئ ،ويستوجب إيجاد
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  21قرنا صديقا للبيئة.
ودع� � ��ا م� ��ارك� ��وس إل � ��ى اع� �ت� �م ��اد وس ��ائ ��ل
تساعد على التحكم في النفايات الصناعية
بأشكالها املختلفة ،وإيجاد آليات تساعد
على خلق جيل واع بمشاكل البيئة باعتماد
ت�ك��وي��ن امل�ه�ن��ي ب ��رؤى بيئية تفسح امل�ج��ال
لابتكار والخلق وفق حوار املستمر وبناء.
وم� ��ن جهته قال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل��وك��ال��ة
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ت�ص��رف ف��ي ال�ن�ف��اي��ات الحبيب
عمران إن  70باملائة 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
املراقبة التي ستخصص لتثمني النفايات،
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
تدبير النفايات وم�ج��االت تأثير النفايات
على صحة اإلنسان والبيئة موجها تحية
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

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

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
جديدا لتطوير منظومة معالجة النفايات
وتثمينها وف��ق منظومة التصرف الناجع

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

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
ه�ن��اك مخاطر كبيرة للنفايات ،خصوصا
السامة منها ،مما يستدعي تطوير أساليب
التخلص منها.
وأش� � � � � � � ��ار ال � �خ � �ب � �ي � ��ر م � �ن � �ي� ��ر م � � �ج � � ��دوب،
االختصاصي في السياسات البيئية ،إلى

وأف � ��اد م� �ج ��دوب أن "ث �ل��ث أط �ع �م�ت �ن��ا في
الكرة األرضية تلقى في القمامة" .فالعالم
ي �ه��در امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة أم � ��ام م �ج��اع��ة أك�ث��ر
م��ن م�ل�ي��ار إن �س��ان ذل��ك أن مختلف املناطق
الصناعية ف��ي ال�ع��ال��م تلقي ث�ل��ث إنتاجها
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
ل��م يكن ألس�ب��اب اقتصادية فليكن ألسباب
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
م�ن�ه��ا بالردم وه ��و م ��ا ي �ط��رح إش�ك��ال�ي��ات
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
مغلقة وجلسات م��وازي��ة مفتوحة ،ناقشت
مختلف القضايا واملحاور من زوايا متعدد
وشارك ما يناهز  500مشارك من  25دولة .

شبكة "سويب نت"

أنيس اسماعيل ،منسق سويب نت يتحدث خالل إحدى جلسات املنتدى
واملستدام للنفايات .وطالب حاتم بوجوب
ت��دع�ي��م ال�ت�ع��اون ال�ع��رب��ي وت �ب��ادل ال�خ�ب��رات
ف��ي مجال إدارة ال �ن �ف��اي��ات .م��ن ه �ن��ا ج��اء
دور 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 في

األم��م املتحدة للبيئة كلوي تويبفر رسالة
إلى املشاركني ،داعيا إلى االجتهاد لتجنب
ت��ده��ور البيئة ،إذ أن ه�ن��اك ت �ط��ورات كبير
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

أن ح �س��ن ال �ت �ص��رف ف��ي ال �ن �ف��اي��ات يتطلب
فهم طبيعة النفايات وحجمها ونوعيتها.
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.

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 –
ن��ت" منذ انطالقها سنة  2009على إرس��اء األطر
املؤسساتية مل�ب��ادئ اإلدارة امل�س�ت��دام��ة واملندمجة
للنفايات.
وت��ول��ت الشبكة القيام ب�م�ش��اورات قصد وضع
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
عن ه��ذه امل�ش��اورات واملباحثات مع مختلف ال��دول
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  2009بتمويل
من الحكومة األملانية في إطار مشروع دعم فني إلى
غاية شهر اوت  2015وب��إح��داث املنظمة اإلقليمية
تتحقق االستقاللية املالية والقانونية والتنفيذية
للشبكة مما يضمن ديمومتها وتواصل أنشطتها
وتسييرها من قبل الدول.

إحداث منتزه ترفيهي ببوسكورة بأزيد من  21.5مليون درهم لقاء دراسي باملضيق يناقش سبل تدبير سياحي وبيئي متوازن للشواطئ احمللية
ت � ��م ف � ��ي ج � �م ��ا ع ��ة ب ��و س � �ك ��ورة
ب��إ ق�ل�ي��م ا ل�ن��وا ص��ر إ ح��داث م�ن�ت��زه
ت��ر ف �ي �ه��ي ر ص ��د إل ن� �ج ��ازه غ��اف
م��ا ل��ي ب �ل �غ��ت ق �ي �م �ت��ه اإل ج �م��ا ل �ي��ة
 21,64مليون درهم.
ودشن لهبيل الخطيب عامل
إ ق �ل �ي��م ا ل �ن��وا ص��ر ،ي ��وم ا ل �ج �م�ع��ة
ا مل��ا ض��ي ،ه ��ذا ا مل �ش��روع ا ل�ب�ي�ئ��ي
ا مل�م�ت��د ع�ل��ى م�س��ا ح��ة  2.6ه�ك�ت��ار
والذي ساهمت في إخراجه إلى
ح �ي��ز ا ل ��و ج ��ود ك ��ل م ��ن ا مل��د ي��ر ي��ة
ا ل � �ع� ��ا م� ��ة ل� �ل� �ج� �م ��ا ع ��ات ا مل �ح �ل �ي ��ة
وا مل� � �ب � ��ادرة ا ل ��و ط� �ن� �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
ا لبشر ية .
وأضحت الجماعة الحضرية
ل �ب��و س �ك��ورة ب ��ذ ل ��ك ت �ت��و ف��ر ع�ل��ى
فضاء متميز تتخلله مساحات
خ � � �ض � ��راء و م � � �م� � ��رات ل� �ل� �ت� �ج ��وال
وأ م� � ��ا ك� � ��ن ل � �ل� ��را ح� ��ة و م� �س� �ب� �ح ��ني
و م� �ل� �ع� �ب ��ني مل � �م� ��ار س� ��ة ر ي� ��ا ض� ��ات
ك � ��رة ا ل� �س� �ل ��ة و ك� � ��رة ا ل � �ي ��د و ك� ��رة

ا ل � � �ق� � ��دم ا مل� � �ص� � �غ � ��رة ،ف � �ض� ��ا ع ��ن
ف�ض��اء ات أ خ��رى خاصة بألعاب
األطفال.
و ت�ط�ل��ب إ ن �ج��از ه��ذا ا مل �ش��روع
ا ل � � �ت � � �ن � � �م� � ��وي ،ا ل� � � � � ��ذي س� �ي� �ش� �ك ��ل
م �ت �ن �ف �س��ا ل �س��ا ك �ن��ة ب ��و س� �ك ��ورة،
س� �ن� �ت ��ني م� ��ن األ ش� � �غ � ��ال (-2012
 )2014ه �م��ت ب ��األ س ��اس ت �ن �ق �ي��ة

ع � � � �ي� � � ��ون األ ح� � � � � � � � � ��واض ا مل � ��ا ئ� � �ي � ��ة
ا ل � �ط � �ب � �ي � �ع � �ي� ��ة و ت � �ك � �ث � �ي� ��ف غ � ��رس
األ ش � �ج ��ار وا ل� �ن� �ب ��ا ت ��ات ا مل �ن �ت �ق��اة
و ب �ن��اء م�ط�ع��م و م�ق�ه��ى ،و غ�ي��ر ه��ا
م��ن ا مل��را ف��ق ا مل��واز ي��ة ا ل�ت��ي أ س�ن��د
تسييرها للقطاع الخاص ،إلى
ج� ��ا ن� ��ب ت� �ه� �ي� �ئ ��ة م� ��و ق� ��ف خ� ��اص
بالسيارات.

ش � �ك � �ل� ��ت م � �خ � �ط � �ط� ��ات اال س� � �ت� � �غ � ��ال
وا ل� � �ت � ��د ب� � �ي � ��ر ا ل� � �س� � �ي � ��ا ح � ��ي وا ل � �ب � �ي � �ئ� ��ي
ل�ش��وا ط��ئ س��ا ح��ل ت �م��ودا ب��اي ( ع�م��ا ل��ة
املضيق الفنيدق) محور لقاء دراسي
ت � ��م ي� � ��وم اال ث� � �ن � ��ني ا مل � ��ا ض � ��ي ب �م ��د ي �ن ��ة
ا ملضيق .
وأ ك � ��د ع ��ا م ��ل اإل ق� �ل� �ي ��م ع �ب��د ا ل �ك��ر ي��م
ا ل� �ح ��ا م ��دي ف� ��ي ك �ل �م��ة ب ��ا مل �ن ��ا س �ب ��ة أن
ه ��ذه ا مل �خ �ط �ط��ات ت �س �ع��ى إ ل ��ى ت �ع��ز ي��ز
ا ل�ج��اذ ب�ي��ة ا ل�س�ي��ا ح�ي��ة للمنطقة ،التي
ت �ع��رف س �ن��و ي��ا ت��وا ف��د ع ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
السياح املغاربة واألجانب ،وتجويد
ظ � � � � ��روف اال ص � � �ط � � �ي� � ��اف وا ل� � �خ � ��د م � ��ات
ا مل � �ق� ��د م� ��ة ب � �ش� ��وا ط� ��ئ ا مل� �ن� �ط� �ق ��ة ،و ك � ��ذا
ا ل� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ا ل � �ت� ��واز ن� ��ات ا ل �ب �ي �ئ �ي��ة
و ت �ح �س ��ني ج � ��ودة ا مل � �ي ��اه وا مل �ح��ا ف �ظ��ة
ع �ل��ى م �ك �ت �س��ب ا ل� �ل ��واء األزرق ،ا ل ��ذي
ي��ؤ ث��ث ف� �ض ��اء ات ع ��دد م ��ن ا ل �ش��وا ط��ئ
ا ملعنية .

وأ ض��اف أن ه��ذه ا مل�خ�ط�ط��ات ،ا ل�ت��ي
ت ��م إ ن �ج��از ه��ا ب �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ا مل �ص��ا ل��ح
ا ل� � �خ � ��ار ج� � �ي � ��ة ا مل � �ع � �ن � �ي� ��ة وا ل � �س � �ل � �ط� ��ات
ا مل � �ح � �ل � �ي ��ة وا ل� � �ج� � �م � ��ا ع � ��ات ا ل� �ح� �ض ��ر ي ��ة
و م��ؤ س �س��ة م �ح �م��د ا ل� �س ��ادس ل�ح�م��ا ي��ة
ا ل �ب �ي �ئ��ة ،ت �ه ��دف إ ل ��ى د ع ��م اال ق �ت �ص��اد
ا مل � �ح � �ل � ��ي ع � �ب � ��ر اال س � � �ت � � �غ� � ��ال األ م � �ث � ��ل
وا مل �ع �ق �ل��ن ل �ل �م �ل��ك ا ل �ع �م��و م��ي ا ل �ب �ح��ري
و ت��و ف �ي��ر م �ن��ا ص��ب ش �غ��ل ق� ��ارة و غ �ي��ر
م �ب��ا ش��رة و ت�ح�س��ني ف��رص اال س�ت�ث�م��ار
ب ��ا مل� �ن� �ط� �ق ��ة ،إ ض � ��ا ف � ��ة إ ل� � ��ى ا ل� �ت� �ج ��اوب
م��ع ا مل �خ �ط �ط��ات ا ل �س �ي��ا ح �ي��ة ا ل��و ط �ن �ي��ة
(ا مل �خ �ط��ط األزرق و م �خ �ط��ط " ب ��ادي")
وا ل� �ه ��اد ف ��ة إ ل� ��ى ت �ع ��ز ي ��ز اال س �ت �ق �ط��اب
ا ل� �س� �ي ��ا ح ��ي وا ل� �ج ��اذ ب� �ي ��ة ا ل �س �ي��ا ح �ي��ة
ل� �ل� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ،و ت� � � �ج � � ��اوز اال خ � � �ت� � ��االت
ا ل� �ت ��د ب� �ي ��ر ي ��ة ا مل ��و س� �م� �ي ��ة ب ��ا ل� �ش ��وا ط ��ئ
ا ملعنية .
و ش� �م� �ل ��ت ا ل � � ��درا س � � ��ات ،ع� �ب ��ر ث ��اث

م � � � ��را ح � � � ��ل ت � � � ��م خ� � ��ا ل � � �ه� � ��ا ت� �ش� �خ� �ي ��ص
ا ل � � ��و ض � � � �ع � � � �ي � � ��ة ا ل� � � � ��را ه � � � � �ن� � � � ��ة وو ض � � � � ��ع
م �خ �ط �ط��ات أو ل �ي��ة ال س �ت �غ��ال و ت��د ب�ي��ر
ا ل�ف�ض��اء ات البحرية املعنية وا ق�ت��راح
ح � �ل� ��ول وإ ج � � � � � ��راء ات ع� �م� �ل� �ي ��ة ت ��را ع ��ي
خصوصيات املنطقة ،اربعة شواطئ
و ه � ��ي ش ��ا ط ��ئ "ا ل ��ر ي� �ف� �ي ��ني" و ش ��ا ط ��ئ
"ر ي� �س� �ت� �ي� �ن� �غ ��ا" و ش � ��ا ط � ��ئ "ا مل� �ض� �ي ��ق"
وشاطئ "مرتيل".
و س�ي�ت��م ب�م��و ج��ب ه��ذه ا مل�خ�ط�ط��ات،
ا ل �ت��ي س �ي �ت��م ا مل �ص��اد ق��ة ع �ل �ي �ه��ا ب��دا ي��ة
ش� �ه ��ر م� � ��اي ا ل� � �ق � ��ادم و ت � �ح� ��د ي� ��د ا مل� ��دد
ا ل��ز م �ن �ي��ة ل��إل ن �ج��از ا س �ت �ع ��دادا مل��و س��م
االصطياف ،دعم وتقوية التجهيزات
التحتية واإل ن��ارة واإل ض��اء ة وإنشاء
مرافق وفضاء ات للترفيه والتنشيط
ا ل � � ��ر ي � � ��ا ض � � ��ي وا ل � � �ث � � �ق� � ��ا ف� � ��ي ل� ��أ ط � �ف� ��ال
وا ل� � �ب � ��ا ل� � �غ � ��ني و م� � �ن� � �ش � ��آت ل� �ل� �خ ��د م ��ات
ا ل �ع �م��و م �ي��ة ،و م��را ف��ق ص�ح�ي��ة و م��را ك��ز

و م � � �ق� � ��رات خ � ��ا ص � ��ة ب� �م� �ص ��ا ل ��ح األ م � ��ن
والوقاية املدنية واملصالح الصحية.
ك �م��ا س �ي �ت��م و ف ��ق ه ��ذه ا مل �خ �ط �ط��ات
ت��و ف �ي��ر و ل��و ج �ي��ات و م �ع��ا ب��ر و م �م��رات
ل �ل �ش��وا ط��ئ ت��را ع��ي ا ل �ه �ن��د س��ة ا مل�ح�ل�ي��ة
واإلرث ا ل �ح �ض ��اري ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،و ك ��ذا
إ ن� � �ش � ��اء أ ب � � � ��راج ل� �ل� �م ��را ق� �ب ��ة و ح� �م ��ا ي ��ة
ا مل� � �ص� � �ط � ��ا ف � ��ني وإذا ع � � � � � � � ��ات ش ��ا ط� �ئ� �ي ��ة
لإلخبار والتوجيه والتحسيس.
وأ ب � � � � � � ��رزت ب� � ��ا ق� � ��ي ا مل � � � ��دا خ � � � ��ات إن
م � ��ن ش� � ��أن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� � ��ذه ا مل� �خ� �ط� �ط ��ات
املساهمة في تثمني املوارد الطبيعية
و م� �ح ��ار ب ��ة ت ��آ ك ��ل و ت ��ر م ��ل ا ل �ش ��وا ط ��ئ،
و ك��ذا تمديد م��دة استغال الشواطئ
ل �ت �ج��اوز ا ل �ط��ا ب��ع ا مل��و س �م��ي ل�ل�س�ي��ا ح��ة
ب��ا مل �ن �ط �ق��ة و ب � �ل� ��ورة أ ه� � ��داف ا ل �ت �ن �م �ي��ة
ا مل� �س� �ت ��دا م ��ة ،وا ل � �ح ��د م ��ن اال س �ت �غ ��ال
ا ل � �ع � �ش� ��وا ئ� ��ي ل � �ل � �ش� ��وا ط� ��ئ ،و ت� �ح� �س ��ني
موارد الجماعات املحلية املعنية.

