
دع����ت ج��م��اع��ة ال���خ���ط األخ���ض���ر ال��ب��ي��ئ��ي��ة وزي����ر اإلس���ك���ان ي���اس���ر أب��ل 
ووزي����ر ال��ن��ف��ط امل���س���ؤول ع���ن ال��ب��ي��ئ��ة د.ع���ل���ي ال��ع��م��ي��ر ووزي����ر ال��ص��ح��ة 
التلوث  لحجم  الحقيقي  الوضع  عن  "اإلف��ص��اح  إل��ى  العبيدي  د.علي 
التخطيط  إدارة  م��دي��ر  أك��ده  ب��ع��دم��ا  ال��ب��اد خ��ص��وص��ا  ف��ي  اإلش��ع��اع��ي 
ف��ي امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة ن��اص��ر خ��ري��ب��ط ع��ب��ر ح��س��اب��ه 
ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي "ت��وي��ت��ر" م��ن أن ن��س��ب اإلش��ع��اع��ات 

الكويت". مدينة  في  النسب  من  "أقل  املطاع  في 
وق���ال���ت ال��ج��م��اع��ة ف���ي ب���ي���ان إل����ى أن ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات ت��ش��ي��ر إل����ى أن 
امل��رص��ودة  النسب  م��ن  أع��ل��ى  إشعاعية  نسبا  ت��ح��وي  ال��ك��وي��ت  "م��دي��ن��ة 
ف����ي م���ن���ط���ق���ة امل����ط����اع ال����ت����ي ك����ان����ت م���س���رح���ا ل���ل���ع���م���ل���ي���ات ال���ع���س���ك���ري���ة 
1991 ح��ي��ث اس��ت��خ��دم��ت  ال��رئ��ي��س��ي��ة خ���ال ح���رب ت��ح��ري��ر ال���ب���اد ع���ام 
ال��ق��وات األم��ري��ك��ي��ة ال��ذخ��ائ��ر امل��ح��ت��وي��ة ع��ل��ى ال��ي��وران��ي��وم امل��ش��ع خ��ال 
الشديدة  خطورته  الدولية  التقارير  من  العديد  أكدت  والذي  الحرب 

العالية". وسميته 
وأك����دت ال��خ��ط األخ��ض��ر أن ن��اش��ط��ي��ه��ا ت��ل��ق��وا خ���ال األي����ام امل��اض��ي��ة 
ال��ع��دي��د م��ن االس��ت��ف��س��ارات ح��ول م��دى ال��س��ام��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��خ��ل��و من 
مدينة  إقامة  الحكومة  تعتزم  الذي  املطاع  ملوقع  اإلشعاعي  التلوث 
س��ك��ن��ي��ة ع��ل��ي��ه ت��ض��م 30 أل��ف وح���دة س��ك��ن��ي��ة وق��د ي��ص��ل ع��دد س��ك��ان��ه��ا 

نسمة. مليون  نصف  إلى 

وط����ال����ب����ت ال���ج���م���اع���ة امل����س����ؤول����ن ب�����"ت����ق����دي����م امل����ع����ل����وم����ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
البيئية  ال��س��ام��ة  م��دى  امل��واط��ن��ن ح��ي��ال  ل��ط��م��أن��ة  ال��ك��اف��ي��ة  وال��ص��ح��ي��ة 
ل��ل��م��واق��ع امل���رص���ودة ك��م��دن إس��ك��ان��ي��ة وال���س���م���اح ل��ه��م ب���اإلط���اع ع��ل��ى 
نقص  يخلق  ال  حتى  املناطق  بهذه  املتعلقة  البيئي  املردود  دراسات 
على  سلبا  تنعكس  املجتمع  ف��ي  ال��ذع��ر  م��ن  ح��ال��ة  امل��ت��اح��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

الباد". في  التنمية  مسيرة 
البيئية  األخطاء  تكرار  "عدم  ضرورة  على  األخضر  الخط  وشددت 
ال��س��اب��ق��ة ك��م��ش��روع منطقة  امل��ش��اري��ع اإلس��ك��ان��ي��ة  ف��ي  امل��رت��ك��ب��ة س��اب��ق��ا 
أم ال��ه��ي��م��ان ال��ت��ي أق��ي��م��ت ف��ي ب���ؤرة ال��ت��ل��وث ف��ي ال��ب��اد ب��ن امل��ص��ان��ع 
ماصقا  منها  ج��زء  أق��ي��م  ال��ت��ي  ال��ق��ري��ن  ومنطقة  النفطية،  وامل��ص��اف��ي 
مل��ردم ن��ف��اي��ات ق��دي��م ك��ان ي��ش��ت��ع��ل م��ن وق��ت إل��ى آخ��ر وم��ش��روع ش��م��ال 
للبيئة  العامة  الهيئة  من  رسمي  كتاب  أكد  الذي  الصليبيخات  غرب 
م��وج��ه ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة ال��س��ك��ن��ي��ة ان امل��ن��ط��ق��ة س��ت��ت��ع��رض 

الطاقة". محطات  من  قربها  بسبب  سامة  مللوثات 
وح��ذرت ال��ج��م��اع��ة امل��س��ؤول��ن ف��ي ال���وزارات امل��ع��ن��ي��ة م��ن "ال��ع��ق��وب��ات 
2014 ف��ي ح��ال ت��خ��اذل��ه��م  ال���واردة ف��ي ق��ان��ون ال��ب��ي��ئ��ة رق��م )42( ل��س��ن��ة 
لحماية  الازمة  البيئية  واملعايير  االشتراطات  بتوفير  االلتزام  عن 
هذا  في  العقوبات  تصل  حيث  الجديدة  االسكانية  املشاريع  قاطني 

املؤبد". الحبس  إلى  الشأن 

<  فاطمة رفوق ) و.م.ع.( 
والتدفئة  الهواء  تكييف  تجهيزات  حيازة  تعد  لم 
وال���ت���ب���ري���د امل��ن��زل��ي��ة ف���ي امل���غ���رب أم�����را ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى 
ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ال���ت���ي ت��ب��ح��ث ع���ن م���زي���د م��ن 
ال��رف��اه��ي��ة وم��ت��ع��ة ال��ع��ي��ش، ب��ل ت��ن��ام��ت ف��ي ال��س��ن��وات 
العشر األخيرة لتشمل الطبقات املتوسطة والفقيرة، 
أثمنتها  تغري  متنوعة  تجارية  عامات  دخول  بعد 

املستهلكن. من  العديد  املنخفضة 
وق����د ع����رف ق���ط���اع ال��ت��ك��ي��ي��ف وال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ب��ري��د 
ن���ف���س���ا ج����دي����دا ف����ي امل�����غ�����رب، ل���ي���س ف���ح���س���ب ب��ف��ض��ل 
ف��ي األس���واق، وإن��م��ا أيضا بفضل  املتاحة  ال��ع��روض 
ح���رص امل��ن��ع��ش��ن ال��ع��ق��اري��ن ف��ي ال��س��ن��وات األخ��ي��رة 
ع���ل���ى ت��ج��ه��ي��ز امل���ب���ان���ي ال���ج���دي���دة ب��م��ك��ي��ف��ات ل��ل��ه��واء 
والتدفئة إلضفاء صفة الحداثة على الشقق وتوفير 

مزيد من عوامل اإلغراء لبيعها.
وب���ق���در م���ا ت���زاي���د اإلق���ب���ال ع��ل��ى ه���ذه ال��ت��ج��ه��ي��زات 
تنامى  ما  بقدر  واملهنية،  االجتماعية  األوس��اط  في 
ال����ت����خ����وف م����ن اإلق�����ب�����ال ع���ل���ى ت���ل���ك ال����ت����ي ال ت��ح��ت��رم 
ش�����روط ال���س���ام���ة، وخ���اص���ة م��ن��ه��ا امل������زودة ب���غ���ازات 
ب��ش��أن  ال��ق��ل��ق  ازداد  ب��ح��ي��ث  م���ح���ظ���ورة االس���ت���ع���م���ال، 
صيحات  وارتفعت  امل��ن��ازل،  داخ��ل  استعمالها  س��وء 
امل���داف���ع���ن ع���ن ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة م���ن ال��ت��ل��وث ل��ل��ت��ن��دي��د 

املحدقة. بمخاطرها 
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ت��ج��ه��ي��زات تكييف  ول����درء امل��خ��اط��ر 
ال���ه���واء وال��ت��دف��ئ��ة ال��ت��ي ال ت��ح��ت��رم م��ع��اي��ي��ر ال��ج��ودة 
وال����س����ام����ة، وض�����ع امل����ش����رع امل���غ���رب���ي م���ج���م���وع���ة م��ن 
التي تنظم االستيراد واملراقبة  القانونية  النصوص 
واالس���ت���ع���م���ال األم���ث���ل ل��ت��ل��ك ال��ت��ج��ه��ي��زات، ن���ذك���ر م��ن 
املتعلق   09-47 رق��م  القانون  الخصوص  على  بينها 
وق��ان��ون  وال��ص��ن��اع��ة،  السكن  ف��ي  الطاقية  بالفعالية 
ال���ن���ج���اع���ة ال���ط���اق���ي���ة ف���ي ال���ب���ن���اء وال���ق���ان���ون رق����م 13-
09 امل���ت���ع���ل���ق ب���ال���ط���اق���ات امل����ت����ج����ددة، ك���م���ا اع���ت���م���دت 
استراتيجيات وطنية في مجال الطاقة )سنة 2009( 
املناخي  والتغير   )2020-2015( املستدامة  والتنمية 
)2014(، هذا فضا عن تأكيد اململكة عزمها الراسخ 
ع��ل��ى دع����م امل��س��ل��س��ل ال���ت���ف���اوض���ي امل���ت���ع���دد األط�����راف 
ال���رام���ي ال���ى إق�����رار ن��ظ��ام دول����ي ج��دي��د ل��ل��م��ن��اخ، في 
التغيرات  املتحدة حول  لألمم  اإلطار  االتفاقية  إطار 
امل��ن��اخ��ي��ة وامل���واث���ي���ق امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا، خ���اص���ة م��ن��ه��ا 

كيوتو. بروتوكول 
وف����ي ح���دي���ث ل���وك���ال���ة امل���غ���رب ال���ع���رب���ي ل���ألن���ب���اء ، 
أوض�����ح ع��ث��م��ان ل���ك���راف���ص أح����د ال���خ���ب���راء ف���ي م��ج��ال 
امل��ك��ي��ف��ات ال��ه��وائ��ي��ة وت��ج��ه��ي��زات ال��ت��دف��ئ��ة وال��ت��ب��ري��د، 

أنه من الضروري أن تحترم في كل عقد شراء بنود 
ص��ي��ان��ة امل��ك��ي��ف��ات ال���ه���وائ���ي���ة وامل���س���خ���ن���ات م���ن أج��ل 
قد  التي  األخطار  ولتفادي  أحسن  استعمال  ضمان 
تنجم عن إهمال صيانتها ومراقبتها بشكل دوري.
عامة،  بصفة  منزلية  الكهرو  التجهيزات  إن  وقال 
"ينبغي أن تخضع ملراقبة صارمة قبل إدخالها إلى 
األس�����واق امل��غ��رب��ي��ة، ن��ظ��را مل��ا ت��ش��ك��ل��ه م��ن خ��ط��ر على 

امل��ارك��ات  ب��ع��ض  أن  إل��ى  م��ش��ي��را  املستهلكن"،  ص��ح��ة 
ال���رخ���ي���ص���ة األث���م���ن���ة ت���ت���وف���ر ع���ل���ى غ������ازات م��ح��ظ��ورة 
دول���ي���ا، م��ن ق��ب��ي��ل غ���از ""ف���ري���ون" وغ����از "س��ي��ري��ون"، 

وانتشارا. استعماال  األكثر  وهما 
وأك�������د ل����ك����راف����ص، ال�������ذي ك������ان م�����ن ب�����ن امل���ش���رف���ن 
ع���ل���ى ت��س��ي��ي��ر ال��������دورة ال����راب����ع����ة ل���ل���م���ع���رض ال���دول���ي 
ل��ت��ك��ي��ي��ف ال����ه����واء وال���ت���دف���ئ���ة وال���ت���ب���ري���د وال���ت���ه���وي���ة، 

للمملكة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��اص��م��ة  اح��ت��ض��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
م��ن 13 إل��ى 16 أب��ري��ل امل��اض��ي تحت شعار "ره��ان��ات 
االستراتيجية الوطنية للفعالية الطاقية في املباني 
وال���ص���ن���اع���ة"، أن م���ع���دات ت��ك��ي��ي��ف ال���ه���واء وال��ت��ب��ري��د 
وال��ت��س��خ��ن ال��ردي��ئ��ة ال��ص��ن��ع ت��ش��ك��ل، ب��اإلض��اف��ة إل��ى 
"م��ع��ض��ل��ة  األوزون،  ط��ب��ق��ة  ع���ل���ى  ال���وخ���ي���م���ة  آث����اره����ا 
ص��ح��ي��ة ل���دى ف��ئ��ة واس��ع��ة م��ن امل��س��ت��ه��ل��ك��ن اإلرادي���ن 

وغ���ي���ر اإلرادي��������ن"، إذ ت��ت��س��ب��ب ف���ي أم�����راض ال��ع��ي��ون 
وامل����ف����اص����ل وال����ج����ه����از ال��ت��ن��ف��س��ي وح���ت���ى ال��س��ك��ت��ات 
ال���ق���ل���ب���ي���ة)اس���ت���ن���ش���اق ال�����غ�����از ي���ت���س���ب���ب ف�����ي ص���ف���وف 

الرئة والربو. املصابن بأمراض 
وش������دد ال���خ���ب���ي���ر ف����ي م���ج���ال امل���ك���ي���ف���ات ال���ه���وائ���ي���ة 
وتجهيزات التدفئة والتبريد على أهمية التحسيس 
إل��ى  والتنبيه  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ه��ذه  بمخاطر  وال��ت��وع��ي��ة 
تبن  للتوعية  حمات  خ��ال  م��ن  االستعمال  ش��روط 
في  االعتماد  إل��ى ض��رورة  منبها  واملخاطر،  امل��ي��زات 
بشروط  دراي��ة  لهم  "مختصن  على  التركيب  عملية 
التسخن  تركيب تجهيزات  ال يجب  انه  إذ  السامة، 
باملنازل،  مغلقة  ات  فضاء في  أو  الحمام  داخ��ل  مثا 
إال  به  الشعور  يتم  )ال  املسرب  الغاز  لعواقب  تفاديا 
ع��ن��د ان��ق��ط��اع ال��ت��ن��ف��س(، ب��ل ف��ي أم��اك��ن ي��ت��واج��د بها 

مستمر".  بشكل  الهواء 
ل����ك����راف����ص أن ه����ن����اك م�����ي�����والت ج���دي���دة  وأض���������اف 
رغم  الشمسية  بالطاقة  تعمل  مسخنات  الستعمال 
ك��ل��ف��ت��ه��ا ال���ب���اه���ظ���ة، ل��ك��ون��ه��ا ت���وف���ر م��ع��اي��ي��ر ش��ام��ل��ة 
ل���س���ام���ة امل��س��ت��ه��ل��ك وت����ح����رر ه�����ذا األخ����ي����ر م����ن ع���بء 
استعمال  تنجم عن  التي  الطاقي  االستهاك  فاتورة 

معدات رديئة الصنع او حتى الجيدة منها.
ودع������ا إل�����ى اس����ت����خ����دام ج���م���اع���ي ل���ه���ذا ال����ن����وع م��ن 
ال���ت���ج���ه���ي���زات، امل���ع���ت���م���دة ع���ل���ى ال����ط����اق����ات امل���ت���ج���ددة 
وال��ن��ظ��ي��ف��ة، ف���ي اإلق����ام����ات وال���ب���ن���اي���ات ذات امل��ل��ك��ي��ة 
امل���ش���ت���رك���ة، ح���ت���ى ي��س��ت��ف��ي��د م���ن���ه���ا ج���م���ي���ع ال���س���ك���ان 

الذكر. ويسلموا من مخاطر املعدات اآلنفة 
وحث على أهمية " تعزيز مراقبة السلطات املعنية 
للتجهيزات  وال��ت��ج��ارة(  ال��ص��ن��اع��ة  ووزارة  )ج��م��ارك 
ال��ق��ي��ام بحجز  املغربية، قصد  األس���واق  ف��ي  امل��روج��ة 
ت��ل��ك ال��ت��ي ال ت��ح��ت��رم م��ع��اي��ي��ر ال��س��ام��ة واالس��ت��ه��اك 
الواعي للطاقة، وحصر معروضات األسواق في تلك 

التي تحمل عامات جودة مصادق عليها". 
ك���م���ا ن���اش���د ج��م��ع��ي��ات ح���م���اي���ة امل��س��ت��ه��ل��ك ل��ل��ق��ي��ام 
بالدور املنوط بها قانونيا، من أجل حماية حقيقية 
املنتجات  م��ن  املتضررين  ع��ن  وال��دف��اع  للمستهلكن 
امل��غ��ش��وش��ة ال��ت��ي م��ا ف��ت��ئ��ت ت��غ��زو األس����واق امل��غ��رب��ي��ة 

بكثرة. 
ان التحديات البيئية بلغت في الوقت الراهن حدا 
ي��دع��و إل���ى ال��ق��ل��ق وي��ره��ن م��س��ت��ق��ب��ل ال��ب��ش��ري��ة ب��م��دى 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز أس��س ال��ت��ض��ام��ن ل��ل��ح��ف��اظ على 
البيئة، كما يضاعف من مسؤوليات الدول املصنعة 
السامة  معايير  على  تتوفر  ال  تجهيزات  إنتاج  في 
ت���ع���رض ف���ي أس������واق ب���ل���دان ال���ع���ال���م ال���ث���ال���ث ب��أث��م��ن��ة 
ب��خ��س��ة ت��ح��ت ذري��ع��ة ت��م��ك��ن امل��س��ت��ه��ل��ك ال��ب��س��ي��ط من 

متعة "خادعة" لم تكن متاحة له في السابق. 

<  محمد التفراوتي
الدولي  واملعهد  األخ��وي��ن  جامعة  نظمت 
للمياه  ال��دول��ي  س��ت��وك��ه��ول��م  ل��ل��م��ي��اه، معهد 
ورش����ة  م����ؤخ����را،  إف�������ران،  ب��م��دي��ن��ة   ،)SIWI(
املدني  املجتمع  دور  لتعزيز  تدريبية  عمل 
واإلعام في مجال النزاهة في قطاع املياه.  
وتندرج الورشة  في سياق برنامج بناء 
املوارد  إدارة  النزاهة في  القدرات في مجال 
امل���ائ���ي���ة. ك���م���ا ت���ع���د االول�������ى ض���م���ن س��ل��س��ل��ة 
م��ن ورش����ات ال��ع��م��ل ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��وع��وي��ة 
امل��ب��رم��ج��ة مل��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات امل��ع��ن��ي��ة في 

املغرب. 
وي��ن��ش��د ه����ذا ال���ب���رام���ج ت��ع��زي��ز ال��ح��ك��ام��ة 
وت��ق��ي��ي��م ال��ن��زاه��ة ف��ي م��ج��ال امل��ي��اه وال��ب��ل��وغ 
بها إلى أعلى املراتب في املؤسسات. ويدعم 
 ،)SIWI( للمياه  ال��دول��ي  ستوكهولم  معهد 
أي����ض����ا ورش��������ات ع���م���ل م���م���اث���ل���ة ف����ي ك����ل م��ن 

فلسطن و لبنان واألردن وتونس.
وي���ت���م���ح���ور م���ف���ه���وم ال����ن����زاه����ة ف����ي ق��ط��اع 
املياه، أو أي قطاع آخر، على تطبيق مبادئ 

لة واملشاركة.  الشفافية واملساء
ك��م��ا أن ال���ف���س���اد ال ي��ع��ن��ي ف��ق��ط ال���رش���وة 
امل���ب���اش���رة وغ��ي��ر امل���ب���اش���رة، ب���ل إض���اف���ة لها 
ي��ش��م��ل ال��غ��ش ف��ي ت��ن��ف��ي��ذ امل��ش��اري��ع امل��ائ��ي��ة، 
والتواطؤ، وغض النظر عنه، واملحسوبية، 
ال��س��ل��ط��ة، وس���وء التقدير  وس���وء اس��ت��خ��دام 

لألمور االدارية والتشغيلية.
الذي نشطه  التدريبي  البرنامج  واستند 
ع��ن جامعة  العسلي  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ال��خ��ب��ي��ران 
األخ��وي��ن وع��ب��د ال��رف��ي��ع م��رض��ي ع��ن املكتب 
ال����وط����ن����ي ل���ل���م���اء وال����ك����ه����رب����اء ع���ل���ى خ��م��س 
وح�����دات اس��ت��وع��ب امل���ش���ارك���ون ت��ف��اص��ي��ل��ه��ا 

ومفاهيمها  بطرق تفاعلية و تشاركية.
ح��ي��ث ت��ن��اول��وا م���ح���اور ح��وك��م��ة امل���ي���اه و 
ال���ف���س���اد ف���ي ق���ط���اع امل���ي���اه و ال���ت���ع���رف ع��ل��ى 
إلى  وال��وص��ول  والشفافية  الفساد  مخاطر 

لة. املعلومات ثم  املساء
وي�����ه�����دف ب����رن����ام����ج ال�����ت�����دري�����ب ت��ش��ج��ي��ع 
الجهات الفاعلة في املجتمع املدني واإلعام 
ت���ح���م���ل م���س���ؤول���ي���ة ت���ح���س���ن ال����ن����زاه����ة ف��ي 
قطاع امل��ي��اه م��ن خ��ال ب��ل��ورة ب��رام��ج خاصة 
القطاع،  هذا  في  الفساد  ملخاطر  والتصدي 
واس���ت���ش���راف ق��ط��اع ل��ل��م��ي��اه أك��ث��ر م���ردودي���ة 

وعادل.
وأف������������اد ال������دك������ت������ور أح�����م�����د ل�������ك�������روري أن 
ال��ب��رن��ام��ج ي��ت��غ��ي��ا ت��ع��زي��ز ال���ق���درات مختلف 
ل��ل��م��ي��اه. وأك���د على  ال��ف��اع��ل��ن إلدارة أف��ض��ل 
وجوب العمل على الحد من الفاقد وتأهيل 
البنية التحتية وحوكمة أنظمة قطاع املياه 
مع  لاستثمار  السليمة  البيئة  توفير  وكذا 
ت��ع��زي��ز ال��ش��ف��اف��ي��ة ف��ي ه���ذا ال��ق��ط��اع الحيوي 
خ���ص���وص���ا أم�������ام ت����زاي����د ال���ن���م���و ال���س���ك���ان���ي 
دورا  يلعب  املجتمع  أن  ذل��ك  امل��ن��اخ.  وتغير 
مهما في الحد من الفساد وتوفير إمدادات 
مياه سليمة وآمنة موزعة بطريقة يمكن أن 

تساعد على تلبية جميع االحتياجات.
ووف���������ق م�����ق�����ارب�����ة ت����ش����ارك����ي����ة وب���ت���أط���ي���ر 
الخبيرين عبد الغني العسلي وعبد الرفيع 
م��رض��ي وم���ن خ���ال ورش�����ات م��وض��وع��ات��ي��ة 
املشاركون  وال��رؤى خلص  األفكار  تستنبط 
إلى إثارة وتحديد مجمل املفاهيم واملعارف 

والتصورات.

حوكمة املياه
وت���ن���اول امل���ش���ارك���ون ف���ي س���ي���اق ح��وك��م��ة 
امل����ي����اه م����ب����ادئ س���ي���اس���ة ت���دب���ي���ر امل����ي����اه ف��ي 
املائية،  ل��ل��م��وارد  املتكاملة  واإلدارة  امل��غ��رب 
ومقاربة تحقيق التوازن بن الطلب املتزايد 
وال�����ع�����رض امل���ن���خ���ف���ض ع���ل���ى امل�����ي�����اه، وك�����ذا 
العوامل ومبادئ اإلدارة الجيدة للمياه. ثم 
املتكاملة  اإلدارة  لظهور  التاريخي  السياق 
ي��ع��ود  وال�����ت�����ي    )GIRE( امل���ائ���ي���ة  ل����ل����م����وارد 
تاريخها إلى الفترة التي أعقبت قمة األرض 

سنتي 1992 و2002، والتي كانت مستوحاة 
من قبل برنامج االستدامة )ال سيما تقرير 

برونتاند 1987(، وأضيفت في مبادئ قمة 
"دبلن" في عام 1992.

وت���ح���دث امل���ش���ارك���ون ع���ن ك����ون ال��ت��دب��ي��ر 
امل��ن��دم��ج ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة ه��و ت��دب��ي��ر شامل 
ل��ل��م��ي��اه م����ع األخ�����ذ ب���ع���ن االع���ت���ب���ار ج��م��ي��ع 
أب���ع���اد امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي دورة امل���ي���اه ب��أك��م��ل��ه��ا 
وج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات ث��م ال��ن��ط��اق��ات امل��ك��ان��ي��ة 
امل���ت���ك���ام���ل���ة  اإلدارة  أن  ذل������ك  وال�����زم�����ان�����ي�����ة. 
حوكمة  لتنفيذ  األطر  تعزز  املائية  للموارد 
امل��ي��اه وتشجيع ات��خ��اذ ق����رارات أف��ض��ل ه��ذا 
فضا عن قانون املياه من خال تشريعات 
للتنفيذ  قابلة  توقعات  تخلق  ومؤسسات 

القانونية. الناحية  من 

الفساد في قطاع املياه
املفاهيم  تحديد  على  امل��ش��ارك��ون  وع��م��ل 
املياه ثم تحديد  الفساد في قطاع  وأسباب 
الفساد  وتأثير  التكاليف  وتقييم  مجاالته 
االجتماعية واالقتصادية  الجوانب  ثم فهم 
وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��ف��س��اد. وت������دارس امل��ش��ارك��ون 
ة اس���ت���ع���م���ال ال��س��ل��ط��ة  ك�����ون ال���ف���س���اد إس�������اء
امل��وك��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م��ك��اس��ب وأن ال��ف��س��اد "ال 
للقانون"،  انتهاكات  إلى  بالضرورة  يؤدي 

املشكلة  ه��ذه  "معالجة  م��ن  ب��د  ال  وب��ال��ت��ال��ي 
م��ن خ���ال ن��ه��ج ث��ق��اف��ي".  ألن ارت���ك���اب فعل 
الفساد هو أن يذهب ضد ما يتوقع املجتمع 

للشخص من حيث السلوك املناسب. 
وع��ال��ج امل��ش��ارك��ون أث��ر الفساد ف��ي قطاع 
حيث  االقتصادية،  ة  الكفاء حيث  من  املياه 
يعد املاء مدخا مهما للعديد من القطاعات 
والثروة  ال��زراع��ة  ذل��ك  في  بما  االقتصادية، 
إذ  والسياحة،  والنقل  والصناعة  السمكية 
املاء  أن يشوه خصوصية  يمكن  الفساد  أن 
املختلفة  إنتاجية بن االستخدامات  األكثر 
املذكورة. هذا فضا عن  تأثير الفساد على 
ال��ع��دال��ة االجتماعية،  امل���اء م��ن ح��ي��ث  ق��ط��اع 

والتماسك والحد من الفقر.   

الفساد حتديد مخاطر 
وب���خ���ص���وص ت���ح���دي���د م���خ���اط���ر ال���ف���س���اد 
ذك������ر امل�����ش�����ارك�����ون م���خ���ت���ل���ف س���ب���ل ت���ط���وي���ر 
تقييم  أدوات  الستخدام  العملية  الخبرات 
امل��خ��اط��ر ل��ل��ف��س��اد. وت��ن��اق��ش��وا ح���ول م��ج��ال 
ت��ن��ف��ي��ذ ت��داب��ي��ر ال��وق��اي��ة ال��ت��ي ت��ع��د األس��ه��ل 
ب���ك���ث���ي���ر وأك����ث����ر رب���ح���ي���ة م����ن خ������ال ت��ع��زي��ز 
عملية  دراس��ة  تمت  كما  التصحيح.  جهود 

التشخيص وتصميم الحلول املتصلة التي 
ت��خ��ف��ف م���ن أث����ر ال��ف��س��اد وت��ج��ع��ل وت��ت��ع��ق��ب 
ف���ع���ال���ي���ة ال����ت����دخ����ات وامل���خ���ط���ط���ات امل���ن���ف���ذة 
امل���س���ت���ه���دف���ة. م����ن ه���ن���ا ي���س���ت���وج���ب ت��ع��زي��ز 
حصول  فرص  لسد  وقائي  كإجراء  النزاهة 

الفساد.

الشفافية والولوج إلى املعلومة 
واملساءلة

فتتجلى،  امل��ي��اه   قطاع  في  الشفافية  أم��ا 
حسب املشاركن، في كونها مجموع وسائل 
ت��س��ه��ي��ل وص���ول امل��واط��ن��ن إل���ى امل��ع��ل��وم��ات 
الحد  عن  ناهيك  ال��ق��رار،  آليات صنع  وفهم 
م����ن م���خ���اط���ر ال���ف���س���اد ف����ي امل���ش���ت���ري���ات م��ن 
العميل واملالك ومقدمي  اتفاقات بن  خال 
ال����ع����روض، ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ع���ق���ود م��ح��ددة 
م���ل���زم���ة. وت���ن���ط���وي ال���ن���زاه���ة ع���ل���ى ض����رورة 
واملقاولن  العروض  مقدمي  اتخاذ  امتناع 
الفساد،  ع��ن  الخدمات  ومقدمي  وامل��وردي��ن 
العروض  طلب  جميع  عملية  خلو  وضمان 
م��ن رش���وة. وأك��د امل��ش��ارك��ون خ��ال ال��ورش��ة 
على كون كل شخص في املؤسسة معرض 

والعلنية.  الشفافة  لة  للمساء
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أب���دى ن��اش��ط��ون ب��ي��ئ��ي��ون وخ���ب���راء ف��ي ال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة م��خ��اوف ح���ول ط��ري��ق��ة تخزين 
النفايات في أكبر محطة أوروبية للطاقة النووية، في أوكرانيا التي تدور فيها نزاعات. 
فهناك ما يزيد على 3000 من قضبان الوقود النووي املستنفد تم إيداعها داخل براميل 
ف��ي مدينة  ح���دودي  س��ي��اج  ق��رب  ف��ي س��اح��ة مكشوفة  اسمنتية،  ح��اوي��ات  معدنية ض��م��ن 
زاب��وري��خ��ي��ا ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع���دد س��ك��ان��ه��ا ن��ح��و 770 أل���ف ن��س��م��ة، وف���ق ص��ح��ي��ف��ة »غ���اردي���ان« 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي زار ف��ري��ق م��ن��ه��ا امل��ح��ط��ة ال��ت��ي ت��ب��ع��د 200 كيلومتر ع��ن ال��خ��ط األم��ام��ي 

النزاع. الحالي ملنطقة 
ويؤكد خبراء أن مخزن النفايات النووية يجب أن يتوافر فيه نظام احتواء ثانوي، مثل 
وجود سقف على األقل. ويخشى السكان املحليون من العواقب املحتملة إذا امتد النزاع 
النووية  للطاقة  تشرنوبيل  محطة  ف��ي  االن��ف��ج��ار  أط��ل��ق  ع��ق��ود  ث��اث��ة  فقبل  امل��ح��ط��ة.  نحو 

شمال العاصمة األوكرانية كييف سحابة مشعة سممت مساحات واسعة من األراضي.

أعادت سلطات زامبيا السماح بصيد األسود والفهود بعد حظره في يناير 2013 إثر انكشاف فضيحة 
الطبيعة ومنح تراخيص الصيد. املكلف حماية  الجهاز  فساد طاولت مسؤولن في 

والفهود في غشت  األسود  البرية غير  الحيوانات  بانطاق رحات صيد  السماح  أعادت  زامبيا  وكانت 
2014، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز خ��زي��ن��ة ال��دول��ة م��ن رس���وم ال��ح��ص��ول ع��ل��ى رخ���ص. أم��ا ق���رار ال��س��م��اح ب��ص��ي��د األس���ود، 
ف��س��ي��دخ��ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ اع��ت��ب��ارا م��ن م��وس��م ال��ص��ي��د -2016 2017 »ف���ي ش��ك��ل ح���ذر ج���دا« ك��م��ا ق��ال��ت وزي���رة 

السياحة جان كاباتا، في حن يبدأ صيد الفهود خال السنة الحالية.
ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك ش��ك��اوى تتعلق ب��ال��ف��س��اد، وأن األش��خ��اص الذين  وأض��اف��ت ال��وزي��رة: »بتنا أك��ي��دي��ن أن��ه 

الازمة وحدهم سيحصلون على تراخيص صيد«. املعايير  تتوافر فيهم 
وتقدر السلطات أعداد األسود في زامبيا بأربعة آالف، والفهود بثمانية آالف، وهي في اعتبارها أعداد 
مقبولة ليعاد السماح بالصيد. لكن املدافعن عن البيئة يشككون في صحة هذه األرقام ويعترضون على 

القرار.

كيف  ليدرسوا  فريدة  فرصة  للعلماء  توفر  اليابان  ساحل  قبالة  انبثقت  جزيرة  ثمة 
الطيور  به فضات  تأتي  ما  إن  باحثون  ويقول  قاحلة.  أرض  استيطان  في  الحياة  تبدأ 
رأس��ه  ب��رز  ناشط  ب��رك��ان بحري  على  للطبيعة  كبير  اختبار  مفتاح  وال��ت��ي��ارات  واألم���واج 
كيلومتر جنوب   1000 نحو  بعد  على   ،2013 )نوفمبر(  الثاني  تشرين  في  األم��واج  ف��وق 

طوكيو.
البارزة من املحيط  البركانية وتجمدها كبرت بقعة األرض  مع تدفق مزيد من الحمم 
األطلسي، لتبتلع جزيرة نيشينوشيما املجاورة ضمن سلسلة جزر أوغاساوارا املعروفة 

بثراء نظامها اإليكولوجي وتنوعه.
يعادل  م��ا  م��رب��ع،  كيلومتر   2.5 مساحتها  تبلغ  ال��ت��ي  ال��ج��دي��دة  نيشينوشيما  ج��زي��رة 
بردت  بركانية  من حمم  تكونت  قاحلة  حاليا صخور  هي  ق��دم،  ك��رة  ملعب   350 مساحة 
وجمدت. لكن العلماء يقولون إنها سوف تزخر قريبا بحياة نباتية، وربما حيوانية، مع 
انتقال الطبيعة إلى ما سموه »مختبر الحياة« على أحدث قطع أرض في املحيط الهادئ.

جزيرة بركانية جديدة في اليابانزامبيا تسمح بصيد األسود والفهودنفايات نووية مخزنة في أوكرانيا
9

نظمت الهيئة األميركية لألسماك والحياة البرية وجماعات الحفاظ على البيئة، يوم االثنن، 
حملة تكلفتها 3.2 مليون دوالر إلنقاذ أماكن معيشة الفراشات امللكية املهددة باالنقراض، التي 

تراجعت أعدادها بحدة خال السنوات األخيرة.
وقال مركز التنوع البيولوجي إن عشائر هذه الفراشات، التي بلغت ذروتها في أواخر تسعينيات 

القرن املاضي، ووصل عددها إلى نحو مليار فراشة، انحسرت بنسبة 90 باملائة مؤخرا.
"تشتهر  ب��ي��ان:  ف��ي  الحملة،  ه��ذه  تؤيد  التي  كلوبوتشار،  آم��ي  الديمقراطية  السناتور  وق��ال��ت 
الفراشات امللكية بلونها البرتقالي البديع وبدورة حياتها املثيرة وهجرتها السنوية العجيبة 

وهي بمثابة أيقونة في أميركا الشمالية".
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يحتفل العالم يومي 10 و 11 مايو باليوم العاملي للطيور املهاجرة، للتركيز على الترابط بن قضايا حفظ الطيور املهاجرة، 
وتنمية املجتمعات املحلية، وسياحة األحياء البرية حول العالم.

الدولية  االتفاقية  على  بناء  وذل��ك  املهاجرة  الطيور  ع��ن  توعية  كحملة   ،2006 م��رة سنة  ألول  ال��ي��وم  بهذا  العالم  واحتفل 
لصون الطيور املائية املهاجرة )األيوا(، ثم تطورت الحملة من مجرد زيادة الوعي العام إلى وضعها على األجندة السنوية 

لاحتفاالت العاملية بالبيئة والتنوع البيولوجي بإشراف األمم املتحدة.

)مؤتمر  أنشطة  بالبحرين،  االث��ن��ن  ال��ع��امل��ي،  ل��ل��ت��راث  ال��ع��رب��ي  اإلقليمي  امل��رك��ز  دش��ن 
األسبوع البحريني األوروبي للبيئة(، الذي ينظم بتعاون مع سفارات أملانيا وإيطاليا 
وف��رن��س��ا ل��دى مملكة ال��ب��ح��ري��ن وامل��ج��ل��س ال��ث��ق��اف��ي ال��ب��ري��ط��ان��ي، ت��ح��ت رع��اي��ة امل��ج��ل��س األع��ل��ى 

 . للبيئة
التنمية  قضايا  حول  للجمهور،  مفتوحة  ون��دوات  عمل  أوراش  املؤتمر  برنامج  ويتضمن 
وأوروب��ا  البحرين  م��ن  خ��ب��راء  يناقش  ال��ع��ال��م، حيث  ح��ول  املناخي  التغير  ظ��ل  ف��ي  املستدامة 

ات والتدابير التي من املطلوب اتخاذها من أجل تغيير الوضع املناخي الراهن. اإلجراء
ك��م��ا ت��ت��ط��رق ن���دوات امل��ؤت��م��ر مل��واض��ي��ع ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ح��دي��ث��ة وب��ح��وث ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة 
عملية  حول  مقترحات  كذلك  وتطرح  املستدامة.  التنمية  عملية  في  تساهم  أن  يمكنها  التي 
واالتحاد  البحرين  مملكة  بن  التكنولوجية  املعرفة  وتناقل  الخبرات  وتبادل  القدرات،  بناء 

األوروبي.

الطعام عبر وض��ع تشريع جديد يحظر على  إه��دار  م��ن  للحد  فرنسا حملة  ب��دأت 
مالية  بغرامات  املخالفن  ويعاقب  املبيع،  غير  الطعام  من  التخلص  الكبرى  املتاجر 
كبيرة، وقد يصل األمر إلى السجن. ووفق التشريع الذي أقر األسبوع املاضي في إطار قانون 
مربع  متر   400 على  تزيد مساحتها  التي  املتاجر  على  يتعن  والبيئة،  الطاقة  بشأن  أشمل 
توقيع عقود بحلول شهر يوليوز 2016 للتبرع بالطعام غير املبيع والصالح لاستهاك إلى 
عقوبة  وتصل  زراع��ي.  كسماد  أو  الحيوانات  إطعام  في  أو الستخدامه  الخيرية  املؤسسات 

مخالفة التشريع الجديد إلى السجن ملدة عامن وغرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو.
لكن "االتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع" اعتبر أنه من الخطأ استهداف املتاجر الكبرى 
فقط، مشيرا إلى أنها تساهم بأقل من خمسة في املائة من إجمالي الطعام املهدور. وبحسب 
وزارة البيئة الفرنسية، فإن كل مواطن يتخلص سنويًا من 20 كيلوغرامًا من الطعام، وهو 

ما تراوح كلفته اإلجمالية بن 12 و20 بليون يورو.

ما زالت التجارة غير املشروعة بالثروات الطبيعية تذكي النزاع بشكل متزايد 
املتحدة  األم��م  لبرنامج  تقرير  وف��ق  الديموقراطية،  الكونغو  جمهورية  ش��رق  ف��ي 
للبيئة )يونيب(. كميات من الذهب واملعادن واألخشاب والفحم ومنتجات األحياء البرية 
)مثل العاج وقرون الكركدن( تصل قيمتها إلى 1.3 بليون دوالر سنويًا، يتم تهريبها إلى 

خارج منطقة النزاع واألماكن املجاورة.
ويقدر خبراء أن ما يصل إلى 30 في املائة من هذه التجارة غير املشروعة يذهب إلى 
الكونغو. وال  التي تقع قواعدها خارج شرق  العابرة للحدود  شبكات الجريمة املنظمة 
الكونغو إال على نحو 2 في املئة من األرب��اح الصافية  تحصل املجموعات املسلحة في 
أن  أدل��ة على  السنة. وثمة  ف��ي  امل��ش��روع، أي 13 مليون دوالر  التهريب غير  ع��ن  الناتجة 
عائدات هذه العمليات تمول ما ال يقل عن 25 مجموعة مسلحة تواصل زعزعة السام 

واألمن في املنطقة.

تهريب املوارد الطبيعية يذكي الصراع في الكونغوعقوبات فرنسية على إهدار الطعامأسبوع بحريني أوروبي للبيئة 

 نزاهة إدارة املياه

ملحق أسبوعي من إعداد: سميرة الشناوي

ورشة تدريبية بإفران لتعزيز دور املجتمع املدني واإلعالم في مجال حوكمة املوارد 

ق�����ال م����س����ؤول����ون إن أح�����د ح����ي����وان����ات أس���د 
ال����ب����ح����ر ال���������ذي ل�����وث�����ه ت�����س�����رب ن����ف����ط����ي ح����دث 
باربره  على ساحل سانتا  امل��اض��ي  األس��ب��وع 
نقله  بعد  نفق  االمريكية  كاليفورنيا  بوالية 
إل����ى م��ن��ت��زه ش���رك���ة )س���ي���وورل���د ب���ارك���س آن��د 
ان��ت��رت��ي��ن��م��ن��ت( ف����ي س�����ان دي���ي���ج���و ل��ت��ط��ه��ي��ره 

وعاجه.
وكان نحو 105 آالف جالون من النفط الخام 
أنابيب على شاطئ سان  م��ن خ��ط  ق��د تسرب 
روفيوجو ومنه إلى مياه املحيط الهادي على 
باربره  سانتا  غربي  كيلومترا   32 نحو  بعد 

نتيجة حدوث كسر في الخط البحري.
ت��ل��وث ع��دد من  إل��ى  ال��ت��س��رب النفطي  وأدى 

الطيور والثدييات البحرية بالنفط الخام.
ونقل  بالنفط  ملوثا  البحر  أسد  على  وعثر 
إل����ى م��ت��ن��زه ش���رك���ة )س���ي���وورل���د ب���ارك���س آن��د 
ان��ت��رت��ي��ن��م��ن��ت( ف���ي س���ان دي��ي��ج��و ال��ت��ي تضم 
م���رك���زا ل���رع���اي���ة ال���ح���ي���اة ال���ب���ري���ة ل��ل��ع��ن��اي��ة ب��ه 

وتنظيفه.
وق�����ال ب���ي���ان م����ن امل���ن���ت���زه إن ه�����ذا ال���ح���ي���وان 
ال��ث��دي��ي ك����ان ف���ي ح��ال��ة ح��رج��ة ل����دى وص��ول��ه 
لكنه  بتنظيفه  الفور  على  فريق  وقام  للمركز 

نفق السبت.

وق����ال دي����ف ك��ون��ت��ز امل��ت��ح��دث ب���اس���م م��ت��ن��زه 
انترتينمنت(  آن��د  ب��ارك��س  )س��ي��وورل��د  ش��رك��ة 
للغاية بالنسبة  امل��ح��زن  م��ن  ي��ك��ون  م��ا  "ع���ادة 
ل��ف��ري��ق اإلن��ق��اذ ال��خ��اص ب��ن��ا أن ي��ت��ع��ذر إن��ق��اذ 
ح��ي��وان وذل���ك ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ق��د ت��ج��اوز نقطة 

الشفاء". احتمال 
لتحديد  سيجري  تشريحا  إن  البيان  وق��ال 

سبب النفوق.
وعلى نحو منفصل قال مسؤولون يشرفون 
ع���ل���ى ج����ه����ود ال���ت���ع���ام���ل م����ع ك����ارث����ة ال���ت���س���رب 
بجعات  خمس  جيف  انتشال  تم  ان��ه  النفطي 
م��ل��ط��خ��ة ب��ال��ن��ف��ط م���ن س���اح���ل س��ان��ت��ا ب���ارب���ره 

كاليفورنيا. بوالية 
ك��م��ا ظ��ه��رت ق��ب��ل ذل���ك ج��ي��ف��ة ألح���د ال��دالف��ن 
م��ع ع��دم وج���ود ع��ام��ات م��رئ��ي��ة ع��ل��ى التلوث 
ب��ال��ن��ف��ط ف���ي م��ي��ن��اء س��ان��ت��ا ب����ارب����ره. وق��ال��ت 
الوكاالت  قيادة  باسم  املتحدثة  سيتل  اشلي 
امل���ش���ت���رك���ة ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ن��ظ��ي��ف واالن���ت���ش���ال 
ف��ي س��ان��ت��ا ب���ارب���ره إن ه��ن��اك ث��م��ان��ي بجعات 
منطقة  م��ن  حية  إن��ق��اذه��ا  ت��م  بالنفط  ملطخة 
ال��ت��س��رب م��ن��ذ ان��ف��ج��ار خ��ط أن��اب��ي��ب األس��ب��وع 
امل���اض���ي إل����ى ج��ان��ب اث��ن��ن م���ن أس����ود ال��ب��ح��ر 

الفيل. وفقمة 

ان���ط���ل���ق���ت ال���س���ب���ت ب���ت���ون���س ال��ع��اص��م��ة 
ح����م����ل����ة ل���ل���ت���ح���س���ي���س ب����أه����م����ي����ة ح���م���اي���ة 
أشهر  لستة  تمتد  الحرائق  م��ن  الغابات 
200 ح���ري���ق  ي���س���ج���ل ح�����وال�����ي  ب����ل����د  ف�����ى 
سنويا تتلف أكثر من 3 آالف هكتار من 
امل��س��اح��ات ال��غ��اب��وي��ة خ��اص��ة خ���ال فترة 

الصيف.
ول������ف������ت م����ك����ت����ب ال������ص������ن������دوق ال����ع����امل����ي 
للطبيعة وجمعية ساعة األرض واإلدارة 
التظاهرة،  للغابات، منظمو هذه  العامة 
ف�����ي ب������اغ ل����ه����م أن ه������ذه ال���ح���م���ل���ة ال���ت���ي 
س��ت��ت��واص��ل مل���دة س��ت��ة أش��ه��ر ت��ه��دف إل��ى 
املعنية  األط��راف  وكل  التونسين  توعية 
التي  التونسية  الغابات  حماية  بأهمية 
باتت مهددة بفعل ممارسات غير واعية 
م���ن ب��ع��ض األش���خ���اص. وت��ت��خ��ذ الحملة 
التحسيسية لسنة 2015 شعار "الغابات 

لنا" وتتواصل إلى شهر أكتوبر 2015.
وت��ب��ق��ى ال��ح��رائ��ق ال��خ��ط��ر األك���ب���ر ال���ذي 
الحملة،  منظمي  حسب  ال��غ��اب��ات،  ي��ه��دد 
خ��اص��ة وأن إع����ادة امل��س��اح��ات ال��غ��اب��وي��ة 
وقت  إل��ى  تحتاج  الطبيعية  حالتها  إل��ى 
طويل )حوالي 25 سنة( وتكلف 9 ماين 
دينار للهكتار الواحد إلى جانب األضرار 

التي تلحقها بالتنوع البيولوجي. 
ال����غ����اب����ات أن ت��ط��ال  ل���ح���رائ���ق  وي���م���ك���ن 

ال��س��ك��ان وت��ل��ح��ق ب��ه��م األذى وت��أث��ر على 
ص����ح����ة اإلن������س������ان وامل��������������وروث ال���ث���ق���اف���ي 
وال��ط��ب��ي��ع��ي وف�����رص ال���ع���م���ل ك���م���ا ت��ش��ك��ل 
الترفيه وأم��ام جهود  أنشطة  أم��ام  عائقا 

تطوير البنية التحتية واالجتماعية.
وت��م��ت��د ال���غ���اب���ات ال��ت��ون��س��ي��ة ع��ل��ى 5.6 
م���اي���ن ه��ك��ت��ار أى ن��ح��و 34 ب��امل��ائ��ة من 
زهاء  بقربها  ويقيم  الطبيعية  األراض��ى 
امل��ل��ي��ون س��اك��ن أى ح��وال��ي 9 ب��امل��ائ��ة من 

عدد السكان في تونس.
للمنتوجات  االقتصادية  القيمة  وتبلغ 
الغابوية 208 ماين دينار أى نحو 0.3 
الخام وتضم  الداخلي  الناتج  باملائة من 
40 محمية طبيعية، من بينها 36 مدرجة 

ضمن اتفاقية "رامسار".
ويشار للغابات فى كل بقاع العالم على 
أنها رئة األارض ألنها تمتص غاز ثانى 
أوك��س��ي��د ال��ك��رب��ون وت��ن��ت��ج االوك��س��ي��ج��ن 
الثنائي، وبذلك تساهم في الحفاظ على 
التوازنات البيئية. وتعد الحرائق حسب 
منظمة األغذية والزراعة السبب الرئيسي 
األبيض  البحر  بلدان  في  الغابات  إلزال��ة 
ي��ت��ل��ف ح����وال����ي 50000  امل���ت���وس���ط ح���ي���ث 
ح��ري��ق ك��ل س��ن��ة م��ن 700000 إل��ى مليون 
هكتار من املساحات الغابوية وينتج عن 
ذلك أضرار إيكولوجية واقتصادية جمة. 

تسرب نفطي يهدد حياة احليوانات
 في ساحل كاليفورنيا

<  محمد رضا برامي )و.م.ع.( 

ي��ش��ك��ل م��ؤت��م��ر األم���م امل��ت��ح��دة ح��ول ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة )ك��وب-
حاسمة  لحظة   ،2015 دجنبر  و11  نونبر   30 بن  ما  املقرر   ،)  21
مضى  وق��ت  أي  من  أكثر  تواجه  التي  جمعاء،  للبشرية  بالنسبة 
ره�����ان ال��ت��ق��ل��ي��ص م����ن ان���ب���ع���اث���ات ال����غ����ازات امل��س��ب��ب��ة ل��اح��ت��ب��اس 

األرض. الحفاظ على كوكب  الحراري، قصد 
مشاركة  سيعرف  الذي  املؤتمر،  لهذا  الرئيسي  الهدف  ويتمثل 
195 ب��ل��دا، ف��ي ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق ش��ام��ل م��ل��زم، ي��م��ك��ن م��ن ال��ح��د 
مع  باملقارنة  الحالي،  القرن  يشهدها  التي  املناخية  التغيرات  من 

الصناعية. قبل  ما  الحقبة 
لم يتمكن  الذي  الدولي  للمنتظم  بالنسبة  الرهان كبيرا  ويبقى 
م��ن ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق ف��ي ه��ذا امل��ج��ال، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إجماعه 
ع��ل��ى أن ال��وض��ع ال��ب��ي��ئ��ي ب��ك��وك��ب األرض ك��ارث��ي، غ��ي��ر أن ال��ره��ان 
االق��ت��ص��ادي م��ا ي���زال ي��ف��رض ن��ف��س��ه ب��ك��ل ث��ق��ل��ه ف��ي ات��خ��اذ ق���رارات 
الغاز. انبعاثات  من  التقليص  في مجال  البلدان  التزامات  تخص 
وم���ا ي���زال ف��ش��ل امل��ؤت��م��رات ال��س��اب��ق��ة ح���ول ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة 

ل��ي��ذك��ر باملهمة  )ك��ي��وط��و، وك��وب��ن��ه��اغ��ن...( ح��اض��را ف��ي األذه����ان، 
سيحتضن  ال��ذي  امل��غ��رب،  وأيضا  فرنسا،  تنتظر  التي  الجسيمة 
التغيرات املناخية )كوب22- (. أشغال مؤتمر األمم املتحدة حول 
الجمهورية  لرئيس  ال��خ��اص  املبعوث  هيلو،  نيكوال  وبحسب 
ال��ف��رن��س��ي��ة ح���ول ح��م��اي��ة ك��وك��ب األرض، ف���إن ت��ق��ل��ي��ص��ا ب��درج��ت��ن 
العالم  ب��ل��دان  ع��ل��ى  يتعن  أن��ه  ب��س��اط��ة  ب��ك��ل  يعني  األرض  ل��ح��رارة 

األحفورية. الطاقات  من  املائة  في   70 التخلي عن 
قام  املغاربة  الصحافين  من  وفدا  استقبل  الذي  واعتبر هيلو، 
بزيارة إلى باريس من 20 إلى 21 ماي الجاري أنه بعد ستة أشهر 
أن  فيه"، موضحا  الحسم  تم  ال شيء  ك��وب21-  مؤتمر  انعقاد  من 
كل  دوالر  مليار   400 الدولي  املجتمع  تكلف  املناخية  االختاالت 
سنة. ورأى أن مؤتمر )كوب21- ( يمثل "لحظة حقيقية ملعرفة ما 
للتقدم". معنى جديدا  إعطاء  على  قادرا  الدولي  املنتظم  كان  إذا 

الكوني  املؤتمر  لهذا  باإلعداد  املكلف  املسؤول  هيلو  يزال  وما 
"غ���ي���ر م���ت���ف���ائ���ل" ب���خ���ص���وص ال���ت���وص���ل إل�����ى ات����ف����اق ش���ام���ل م��ل��زم 
ب��ب��اري��س، م��ع��ت��ب��را، م���ع ذل����ك، أن ع��امل��ا ج���دي���دا م��م��ك��ن وأن ب��ل��دان 
ال��ع��ال��م، ال��ت��ي ت��وج��د ف��ي م��ف��ت��رق ال��ط��رق ف��ي م��ج��ال ال��ب��ي��ئ��ة، أم��ام 

له". الخضوع  أو  العالم  تاريخ  تدوين  "خيار 

وأك���د امل��ب��ع��وث ال��خ��اص ل��رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ح��ول 
ب���اري���س،  ف����ي  ف���ش���ل  ه���ن���اك  ك�����ان  "إذا  أن�����ه  األرض  ك���وك���ب  ح���م���اي���ة 
باريس يمر  أن نجاح مؤتمر  فسنكون خاسرين جميعا"، معتبرا 
االحتباس  مكافحة  ج��ه��ود  تمويل  آل��ي��ات  ح��ول  ات��ف��اق  عبر  أي��ض��ا 
ال���ح���راري، وال��ت��ي س��ت��م��ك��ن م��ن م��س��اع��دة ال��ب��ل��دان، األك��ث��ر هشاشة 

معها. التاؤم  من  املناخية،  بالتغيرات  املتأثرة 
وش���دد ه��ي��ل��و ف��ي ه���ذا اإلط���ار ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ص��ن��دوق األخ��ض��ر 
في  دوالر  مليار  ب100  تزويده  يتم  أن  املنتظر  من  ال��ذي  للمناخ، 
أو  م��ة،  ل��ل��م��اء يتعن تخصيصها  ال��ت��ي  امل��ب��ال��غ  وه��ي   ،2020 أف��ق 

املناخية. التغيرات  انعكاسات  من  للحد 
مبالغ  غير  ولكنها  زهيدة،  ليست  املبالغ  "هذه  أن  هيلو  ويرى 
ل��ل��ط��اق��ات  ت��م��ن��ح ك��ل س��ن��ة  650 م��ل��ي��ار دوالر  ف��ي��ه��ا، إذا ع��ل��م��ن��ا أن 
إذا  أن��ه  مؤكدا  الضريبي"،  االعفاء  أو  الدعم  حيث  من  األحفورية 
كان مؤتمر باريس سيكون مؤتمر االلتزامات، فإن مؤتمر )كوب-
تلك  خاصة  االلتزامات،  هذه  تنفيذ  مؤتمر  سيكون  باملغرب   )22

القصير. املدى  على  املسطرة 
وأش��اد ف��ي ه��ذا اإلط��ار ب��امل��ب��ادرات وال��ب��رام��ج ال��ت��ي ت��م إطاقها 
في  ج��دي  بشكل  ل��ان��خ��راط  اململكة  إرادة  تعكس  وال��ت��ي  ب��امل��غ��رب 

ج��ه��ود ال��ت��ق��ل��ي��ص م��ن االن��ب��ع��اث��ات امل��س��ب��ب��ة ل��اح��ت��ب��اس ال��ح��راري 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال��ع��امل��ي، خ��اص��ة م���ن خ���ال م��خ��ط��ط��ات��ه ال��ط��م��وح��ة 

والريحية. الشمسية  الطاقة  مجالي  في  إطاقها  تم  التي 
اإلط��ار   - االتفاقية  ف��ي  األط��راف  ل��ل��دول  ال���21  املؤتمر  وسيجمع 
ل��ألم��م امل��ت��ح��دة ح���ول ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة )ك�����وب21-( ح��وال��ي 40 
من  وأعضاء  وماحظن  بلد،  كل  يمثلون  ومندوبن  مشارك  ألف 

. املدني  املجتمع 
وي��ت��ع��ل��ق ال��ره��ان ال��رئ��ي��س��ي ل��ل��م��ؤت��م��ر ف��ي ال��ت��وص��ل، ألول م��رة، 
املناخية  االخ��ت��االت  مكافحة  م��ن  يمكن  وم��ل��زم  ش��ام��ل  ات��ف��اق  إل��ى 
واقتصادات  مجتمعات  نحو  االنتقال  وتسريع  وال��دف��ع  بنجاعة 

الكاربون. انبعاثات  في  تبالغ  وال  صامدة 
الحد  متوازن،  بشكل  املقبل،  االتفاق  يعالج  أن  ينبغي  ولذلك، 
م���ن ان���ب���ع���اث���ات ال���غ���از امل��س��ب��ب ف���ي االح���ت���ب���اس ال����ح����راري وت����اؤم 
ينبغي  كما  أصا.  املوجودة  املناخية  االختاالت  مع  املجتمعات 

بلد. الجهود حاجيات وقدرات كل  أن تأخذ هذه 
ال��ت��وص��ل إل��ي��ه ف��ي ب��اري��س،  وينتظر أن ي��دخ��ل االت��ف��اق امل��رت��ق��ب 
للسماح  يكون مستداما  وأن   2020 اعتبارا من سنة  التنفيذ  حيز 

البعيد.  املدى  على  بانتقال 

مؤمتر األمم املتحدة للتغيرات املناخية: حلظة حقيقة بالنسبة لإلنسانية

معدات تكييف الهواء والتدفئة والتبريد : وسائل ملتعة 
العيش، أم خطر يهدد البيئة واإلنسان؟

حملة حتسيسية في تونس حلماية الغابات من احلرائق 

جدل حول ارتفاع حجم التلوث اإلشعاعي في املدن الكويتية
جمعية بيئة تطالب احلكومة بالكشف عن الوضع احلقيقي وحماية الساكنة

»معا للمحافظة على التنوع البيولوجي باملنطقة الصحراوية« البيضاويون يرفعون شعار »جميعا إلى احلديقة« 
اح��ت��ض��ن��ت ال����دار ال��ب��ي��ض��اء ي���وم ال��س��ب��ت امل��اض��ي 
شايبر(  )كلوبل  جمعية  نظمتها  ترفيهية  تظاهرة 
إلى  »جميعا  عنوان  تحت  البيضاوية  األسر  لفائدة 

الحديقة«.
وع�����ب�����ر امل����ن����ظ����م����ون ل�����ه�����ذا ال������ح������دث االج����ت����م����اع����ي 
والترفيهي، عن طموحهم إلى جمع أسر املدينة في 
الجامعة  بحديقة  املجانية  واألنشطة  املرح  من  يوم 
الخضراء  املساحات  أكبر  من  تعتبر  التي  العربية، 
ب��ال��ع��اص��م��ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م��ت��وخ��ن ب��ذل��ك 
الساكنة  وتحسيس  الخضراء«،  »الرئة  هذه  تنمية 

عليها.  املحافظة  بضرورة 
ك��م��ا ت��ن��درج ه���ذه امل���ب���ادرة، ال��ت��ي ن��ظ��م��ت ب��ش��راك��ة 
م����ع والي�����ة ج���ه���ة ال������دار ال���ب���ي���ض���اء ال���ك���ب���رى و)ال������دار 
ال��ب��ي��ض��اء ل��ل��ت��ه��ي��ئ��ة(، ض��م��ن ب��رن��ام��ج إع����ادة ه��ي��ك��ل��ة 
املحلية،  ال��س��ل��ط��ات  أطلقته  ال��ذي  ال��ح��دي��ق��ة  وت��أه��ي��ل 
إذ م���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ت��ن��ط��ل��ق أش���غ���ال إع����ادة ال��ت��أه��ي��ل 

الجاري. العام  من  شتنبر  شهر  بحلول 
وت��ض��م��ن ب��رن��ام��ج ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة، ال��ت��ي أط��ره��ا 

ع�����دد ك���ب���ي���ر م����ن امل���ت���ط���وع���ن ت����ول����وا م���ه���م���ة ت��وج��ي��ه 
)مكتبة  األطفال  لفائدة  ترفيهية  أنشطة  املشاركن، 
م��ت��ج��ول��ة، ودم�����ى ع���م���اق���ة، وس���ب���اق���ات(، وع���روض���ا 
م���وس���ي���ق���ي���ة وم���س���رح���ي���ة، وم���ع���رض���ا م���ؤق���ت���ا ل��ص��ور 

الطلق. الهواء  وسينما  فريني،  فابريس 
وت���ج���در اإلش�������ارة إل����ى أن ف����رع ج��م��ع��ي��ة )ك��ل��وب��ل 
م����ب����ادرة  ع���ل���ى  ب����ن����اء   2013 ت����أس����س س���ن���ة  ش�����ارب�����ل( 
امل����ن����ت����دى االق�����ت�����ص�����ادي ال�����ع�����امل�����ي، وي�����ض�����م ش���ب���اب���ا 

20 و30 سنة. ما بن  أعمارهم  تتراوح  متطوعن 
إل���ى  15 ع����ض����وا،  ال�������ذي ي���ض���م  ال�����ف�����رع،  وي���س���ع���ى 
املساهمة في تنظيم العمل االجتماعي واالقتصادي 
وال��ث��ق��اف��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي، وت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ش��ري��ة، 

البيضاء. الدار  لساكنة  العيش  ظروف  وتحسن 
وم���ن أب���رز امل���ب���ادرات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ه���ذا ال��ف��رع، 
إع����������ادة ت����أه����ي����ل ث�����ان�����وي�����ة »ع���������ال ب������ن ع����ب����د ال����ل����ه« 
ب����ال����ن����واص����ر، وخ����ل����ق ش���ب���ك���ة االن����ت����رن����ت امل����واط����ن����ة، 
في  الحياة  ج��ودة  ع��ن  استقصائية  دراس��ة  وإج��راء 

البيضاء. الدار 

ومحاربة  وال��غ��اب��ات  للمياه  السامية  املندوبية  نظمت 
التصحر، األسبوع املاضي بمدينة الداخلة، يوما دراسيا 
ت��ح��ت ش��ع��ار "م��ع��ا للمحافظة ع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي 
باملنطقة الصحراوية"، وذلك تخليدا لليوم العاملي للتنوع 

البيولوجي.
أول  السنة مع  العاملي لهذه  اليوم  ه��ذا  وت��زام��ن تخليد 
عملية إلط���اق 26 غ���زاال م��ن ن���وع امل��ه��ر ب��ال��ب��ري��ة وم��وائ��ل��ه 

الطبيعية ببئر كندوز التابع إلقليم أوسرد.
الصعيدين  على  بالغة  أهمية  العملية  ه��ذه  وتكتسي 
تبذلها  ال��ت��ي  ل��ل��م��ج��ه��ودات  تثمينا  وال���وط���ن���ي،  ال��ج��ه��وي 
التصحر  وم��ح��ارب��ة  وال��غ��اب��ات  للمياه  السامية  املندوبية 
الوحيش  إع��ادة تأهيل  إط��ار مشروع  منذ سنة 2006 في 

الصحراوي بمحطة الصفية ببئر كندوز.
وبهذه املناسبة، قال الكاتب العام للمندوبية السامية 
للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد الرحيم هومي، 

في كلمة االفتتاح، إن التحدي الكبير الذي يجب تجاوزه 
للمحافظة والتدبير املستدام للتنوع البيولوجي يتجلى 
ف����ي ض���م���ان االن����س����ج����ام ب����ن ال����خ����ي����ارات االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 

للمحافظة على املنظومات البيئية وتنميتها.
وأض�����اف ه��وم��ي أن م��ث��ل ه���ذه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة تتطلب 
جميع  ط���رف  م��ن  مستمر  بشكل  وم��دع��م��ة  مكثفة،  تعبئة 
للنظم  وشمولية  تشاركية  منهجية  إط���ار  ف��ي  املتدخلن 

البيئية كوحدات متكاملة. 
وأع����رب ع��ن متمنياته ب���أن ت��ف��ض��ي أش��غ��ال ه���ذا ال��ي��وم 
"مقترحات عملية تساعدنا على تقوية ما  إل��ى  ال��دراس��ي 
التدبير وصيانة املجاالت  نحن بصدد إنجازه في مجال 
ت��ص��ور مستقبلي متجدد  إرس����اء  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة"، وب��ال��ت��ال��ي 
يمكن جميع املتدخلن في القطاع من تكثيف الجهود من 

أجل إدماج الجميع في قاطرة التنمية املستدامة.
وأكد الكاتب العام للمندوبية، أن املغرب بحكم موقعه 

ال��ج��غ��راف��ي وت���ن���وع أوس���اط���ه ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ي��ع��ت��ب��ر م���ن أه��م 
البلدان التي تزخر بتنوع بيولوجي غني ومتميز، مبرزا 
أن ه��ن��اك 40 نظاما بيئيا يشكل موطنا  ال��ص��دد  ف��ي ه��ذا 
ألكثر من 4 آالف و500 صنف من النباتات و550 صنفا من 

الحيوانات الفقرية واآلالف من األصناف الافقرية.
الذهب،  إقليم وادي  الجهة عامل  وال��ي  أك��د  م��ن جهته، 
المن بنعمر، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي لترسيخ 
امل��ب��ادئ وال��ق��ي��م ال��ت��ي ت��م تسطيرها ف��ي امل��ع��اه��دة الدولية 
حول التنوع البيولوجي سنة 1995 والتي تشمل التزامات 
ال�����دول األط�����راف ف��ي��ه��ا إلع���ط���اء األول���وي���ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة على 
ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ع��ب��ر تخصيص م����وارد ك��اف��ي��ة لهذا 
ال��غ��رض، والقضاء على أس��ب��اب ان��دث��اره، م��ع إي��اء عناية 
خ���اص���ة ل���ل���ع���وام���ل االج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت���ص���ادي���ة وإدخ������ال 
اإلص��اح��ات ال��ض��روري��ة ف��ي إط���ار س��ي��اس��ات ج��دي��دة على 

املدى املتوسط والبعيد.

يوم دراسي بالداخلة يخلد لليوم العاملي للتنوع البيولوجي


