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بيئة
يتميز احلوض املتوسطي بتنوع بيولوجي
فريد يعد من أغنى البحار في العالم.
تعيش فيه  7.5في املائة من مجموع
األنواع احليوانية و 18في املائة من
كل النباتات البحرية ،رغم أنه يغطي
فحسب  0,7في املائة من املساحة
اإلجمالية للمحيطات .وتضم نباتات
وحيوانات املتوسط أنواعاً من املناطق
املعتدلة وشبه االستوائية على حد
سواء ،علماً بأن نسبة  30في املائة
منها هي من األنواع املستوطنة.
وتشكل مياه املتوسط نقطة التقاء
سواحل بلدان في أوروبا ،والشرق
األوسط ،وشمال إفريقيا ،ولهذا فإن
اإلقليم معقد من الزوايا السياسية
واالقتصادية واجلغرافية ،وفريد
ومتنوع من الزاوية البيئية.
من هنا تبرز أهمية إدماج ذوي القرار
السياسي التشريعي أي برملانيي الضفتني
في جل الرهانات واملساعي الرامية إلى
مكافحة التلوث البحري ومشاركتهم
في صياغة سياسات بيئية إقليمية،
عبر تعزيز قدراتهم ودمجهم في عمق
اإلشكاالت اللتماس احللول الالزمة.
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برملاين من�ساوي ي�شيد باملغرب ويقول �إنه ينتج � 160ألف �سيارة دون ملوثات

الحوض المتوسطي..
دعوة إلى إدماج السياسيني في مكافحة التلوث البحري

أثينا – محمد التفراوتي
برلمانيون وخبراء مغاربة وأجانب في صورة جماعية بأثينا

أكد البوفسور مايكل سكولوس ،رئيس
فريق «مبادرة أفق  »2020وكاتب عام للدائرة
ممثلي البرملانيني البحر املتوسط للتنمية
املستدامة ،أن لدى منطقة البحر األبيض املتوسط
خبرة وإمكانيات متراكمة للتدخل كمختبر دولي
من أجل التغيير وأفضل املمارسات بشأن عدد
من القضايا في مجال إدارة موارد املياه ،غير
التقليدية والطاقة الشمسية ،وتبعا للتشكيالت
السياسية ،هناك اليوم عديد من املنظمات
واملؤسسات واملشاريع التي تقوم على مبدأ
التعاون لبناء مستقبل أفضل في املنطقة.
جاء ذلك خالل مداخلة علمية بورشة عمل
إقليمية ،أخيرا ،حول «كيف ميكن ألعضاء
البرملانات املساهمة في بيئة نظيفة وفعالة في
البحر األبيض املتوسط» في العاصمة اليونانية.
وأطلقت املشاريع الكبرى املمولة من قبل
االحتاد األوروبي ،كـ»مبادرة أفق  2020و»مشروع
اإلدارة املستدامة واملتكاملة للمياه» ،لتشريع
التنمية املستدامة في املنطقة ،باإلضافة إلى
مهام أخرى بصدد التنفيذ في املنطقة بتمويل
من مرفق البيئة العاملية ،وكذا مشروع إقليمي
حول احلكامة وتنمية املعارف ،الذي ينفذ من قبل
اخلطة الزرقاء.
وأشار البروفسور سكولوس إلى األزمة
االقتصادية التي تعرفها دول الشمال
واالضطرابات االجتماعية في اجلنوب ،والهجرة
والنمو السكاني ومختلف العوامل األخرى التي
تفاقم الوضع باملنطقة.
وفي عرض آخر ،تناول سكولوس املشهد البيئي
والسياسي واالجتماعي مبنطقة املتوسط كمحيط
مغلق ،مهد حلضارات متعاقبةِ ،ليؤكد على أهمية
املنطقة في إطار تبادل شمال جنوب وكونها نقطة
ساخنة للتنوع البيولوجي والنزاعات والتوترات
االجتماعية وارتفاع البطالة ومعدل الهجرة نحو
الشمال ،معبرا عن تخوفه من ارتفاع الالتسامح
الديني والثقافي.
كما أن ندرة املياه ترجع إلى االرتفاع الكبير
للعدد السكاني للحوض وما يلي ذلك من تلوث
للبر والبحري والغابات والتسربات النفطية
وانبعاثات الغازات ،وكذا اإلفراط في صيد السمك
وارتفاع تلوث الرواسب التي ُتطمر ،فضال عن
تأثيرات تغير املناخ.
وانتقل البروفسور سكولوس لعرض اآلليات
الواقية لصنع القرارات والتخطيط ومواجهة
مختلف اإلشكاليات داعيا البرملانيني املشاركني
في الورشة إلى ضرورة فهم تركيبة البحر األبيض
املتوسط ،وحلل العوامل التي فاقمت الوضعية
ليركز على الشق التربوي والسلوك اإلنساني،
مبرزا سبل التوصل إلى ركائز التنمية املستدامة
باملنطقة ،من خالل التشريعات واملؤسسات
واإلدارات الدولية والعلمية.
دعا البرملاني النمساوي ستيفان شيناس،
رئيس جلنة الطاقة والبيئة واملياه لالحتاد
من أجل املتوسط ،إلى تعزيز استخدام الطاقة
املتجددة عبر استخدام الشمس والهواء والكتل
احليوية بدل الطاقة األحفورية ،وذلك بالترويج
للطاقة اخلضراء التي تعد ثورة صناعية مقبلة
تنتج وظائف دائمة ومستدامة.
وأبرز حاالت التلوث الذي يئن حتت وطأته
البحر األبيض املتوسط خصوصا األكياس
وأغلفة األطعمة واحلقائب البالستيكية احملتوية
على مواد سامة كمادة «النايلون» ذات التأثير
اخلطير على األسماك ،حيث إن ثلث قعر احلوض
املتوسط مغطى بالنايلون ،وبذلك تنتهي هذه
املادة اخلطيرة إلى موائدنا من خالل استهالك
وجبات األسماك.

إشادة بتجربة املغرب
حث البرملاني النمساوي شيناس على إشراك

املواطنني وتوعيتهم في مجال استخدام إدارة
النفايات ونادى شيناس إلى عدم تنظيف السفن
وإلقاء مقذوفاتها امللوثة وكذا حترمي التخلص
من النفايات الصناعية بعرض البحر املتوسط
عبر تطبيق االتفاقيات الدولية وطالب بإنشاء
حدائق بحرية بني املغرب واجلزائر وإسبانيا.
وذكر شيناس بضرورة التعاون االقتصادي
من أجل منطقة املتوسط وساق مثال ملشروع
صناعة السيارات باملغرب الذي ينتج  160ألف
سيارة دون ملوثات ،صفر في املائة من انبعاثات
امللوثة ،معلنا عن إطالق يوم مخصص حلماية
البحر األبيض املتوسط في عام  .2013سيتم
فيه التركيز على جمع النفايات وتوعية املدارس
واملصانع الصغيرة.
من جهتها ،أكدت ماريا لويزا سيلفا مجياس،
منسقة خطة العمل من أجل املتوسط (برنامج
األمم املتحدة للبيئة) ،على وجوب تكاثف جهود
 21دولة محيطة بالبحر األبيض املتوسط
واالحتاد األوروبي لرفع التحديات املرتبطة
بالتلوث البيئي ،وفق خطة عمل من أجل املتوسط
وتبعا ملفاهيم أساسية توجه العمل املنشود،
وهو أن البحر األبيض املتوسط مساحة واسعة
شبه مغلقة تقتضي برامج متكاملة وغير منفردة
ثم اعتبار كون البيئة والتنمية متالزمني ،كما
أن النظام اإليكولوجي الصحي يتطلب إدارة
األنشطة البشرية ثم التحفيز التخاذ القرارات مع
األطراف املعنية ،كمبادرة حديثة إلطالق حماية
األنظمة البحرية في املتوسط ،من أجل استهالك
أكثر استدامة ،واحلد من التلوث البحري وحماية
التنوع البيولوجي باملنطقة ،ودعت سيلفا
مجياس إلى إطالق شبكة صلبة من املؤسسات
املعنية في حوض املتوسط عبر مشروع إقليمي
إلدارة التلوث البحري على أساس منهجية دقيقة
ملباشرة إشكالية ما يناهز  100بؤرة ساخنة من
التلوث مقابل التحديات املرتبطة بإدارة السواحل
ومعدل منو الوحدة السكنية املتزايد على طول
املناطق الساحلية.
واستعرضت سيلفا مجياس اإلجنازات التي
حققتها اتفاقية برشلونة حلماية البحر املتوسط
من التلوث خالل  25سنة في مجال احملافظة على
امللكية ومشاركة األطراف املعنية واعتماد نظام
قانوني وفق ثالثة بروتوكوالت بشأن املصادر
البرية للتلوث باالقتران مع اتفاقيات البحار
اإلقليمية وخطط العمل (اتفاقية برشلونة).
واستعرضت نرمني وفاء ،عن اجلامعة العربية،
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتعلقة
بالتنوع البيولوجي ،من خالل االستراتيجيات
وخطط العمل باجلامعة العربية على املستويات
الوطنية واإلقليمية والعاملية ،كما ذكرت مبا جرى
تداوله في قمة «ريو »+20حول االقتصاد األخضر،
إذ أن للعالم اآلن رؤية واضحة للمضي قدما في
العنصر االقتصادي للتنمية املستدامة ،مراعيا
اإلكراهات املناخية والضغط املفرط لألنشطة
البشرية على النظم اإليكولوجية ،موصية
بوجوب تعزيز أوجه التآزر بني االتفاقات البيئية
وكذا تقوية التنظيم ودعم البرامج التدبيرية
كأداة قوية لزيادة الوعي البيئي.

بلدان املنطقة .وأضافت اإلعالمية حميش أن
الفرصة مواتية لتنمية قدرات جميع اإلعالميني
العاملني في منطقة البحر األبيض املتوسط،
كي تغطي بكفاءة قضايا البيئة باملنطقة في
سياق تأمني تدفق املعلومات والتآزر في ما بني
البرملانيني واملنظمات غير احلكومية والصحافيني
من أجل تعزيز التنمية املستدامة وحسب مختلف
األدوار والفئات املستهدفة ،مبرزة أهمية اشتغال
اإلعالميني جنبا إلى جنب مع البرملانيني

واملنظمات غير احلكومية وجميع املعنيني
الستيعاب أجود للتحديات واملشاكل البيئية في
املنطقة.
ومن جهتها ،استعرضت فيرجني هارت
أوجه الشراكة االستراتيجية للنظم اإليكولوجية
البحرية الكبيرة بالبحر األبيض املتوسط ملعاجلة
املسائل ذات األولوية من أجل بحر نظيف وتنمية
مستدامة في املناطق الساحلية ومن خالل
استراتيجيتني وخطتي عمل تتمثالن في برنامج

محمد عامر نائبا لرئيس
حلقة البرلمانيين المتوسطيين
انتخب محمد عامر ،الوزير السابق املنتدب
املكلف باجلالية املغربية باخلارج ،نائبا ثانيا
لرئيسة حلقة البرملانيني املتوسطيني من أجل
التنمية املستدامة بصفته نائبا برملانيا ،على
هامش الورشة.
وطالب محمد عامر لدى تدخله بالبرملان
اليوناني بإجناز دليل ألحسن املمارسات في
مجال حماية بحر األبيض املتوسط من التلوث،
مع وجوب إدراج إشكالية التلوث في املتوسط
في السياسات العمومية ،وضرورة تعبئة
البرملانيني وفعاليات املجتمع املدني واإلعالم
في تنزيل املقاربة املعتمدة في املوضوع...
وذكر باإلصالحات العميقة في ميدان البيئة
واملتمثلة أساس في إقرار قانون جديد للماء
يؤسس للتدبير املندمج والالمركزي التشاركي

للموارد املائية ،وتعميم املاء الشروب في املجال
احلضري ،وبلوغ نسبة تعميم  75في املائة
في املجال القروي .واستعرض مزايا البرنامج
الوطني القتصاد املاء والذي يتوخى توفير
 2مليار و 400مليون متر مكعب في السنة
والبرنامج الوطني لتحلية ماء البحر الذي ينشد
إنتاج  400مليون متر مكعب في السنة صاحلة
للشرب.
وأشار عامر ،أمام برملانيي الضفتني ،إلى
بعض االجنازات املغربية في املجال كالبرنامج
الوطني ملعاجلة النفايات الصلبة والسائلة وكذا
إنشاء  43محطة ملعاجلة املياه العادمة13 ،
منها تهم مدن في ضفة البحر األبيض املتوسط
و 33محطة في طور اإلجناز ،منها  5مدن
أخرى كذلك باحلوض املتوسطي.

دور الصحافة
من زاوية إعالمية ،حتدثت الصحفية زهور
حميش عن دور اإلعالم في مواكبة البرامج
املعتمدة والدفع باجتاه حتقيق األهداف املنشودة،
والدور احلاسم الذي تلعبه في تنوير الرأي العام
وتوعيته بقضايا بيئية ،مذكرة بدائرة إعالميي
البحر املتوسط للبيئة والتنمية املستدامة التي
جرى إنشاؤها في عام  2002في أفق املشاركة
بفعالية أكبر في القضايا املتعلقة بالتنمية
املستدامة ملنطقة البحر األبيض املتوسط ،خاصة
قضية املياه ،لكونها حتظى باألولوية في جميع

دعوة إلى ضرورة مكافحة الملوثات البحرية

(أرشيف)

(خاص)

العمل االستراتيجي للحد من تلوث البحر
واملنطقة الساحلية من مصادر برية ،وبرنامج
العمل االستراتيجي حلفظ التنوع البيولوجي
البحري والساحلي ملنطقة املتوسط وتعزيز
سالمة األنشطة البحرية والنهوض مبراعاتها
للبيئة البحرية املتوسطية وكذا حماية املوائل
البحرية والساحلية واألنواع املهددة.
وشدد الدكتور محمد الفتوحي ،نائب رئيس
شبكة املعلومات املتوسطية ،على وجوب انخراط
اجلميع في رهان السلم والشراكة والعلم وبث
املعرفة بجد بني البرملانيني ورجال اإلعالم
واملجتمع املدني لصياغة رأي عام محلي وإقليمي
متوسطي واعي ملتف حول بحر موحد نتقاسم
موارده.
وناشد الدكتور الفتوحي برملاني احلوض
املتوسطي ،خالل زيارة مجاملة للمشاركني
للبرملان اليوناني ،بتعميق البحث العلمي في
املجال وإدماجه في مختلف املقاربات املتناولة
عبر شراكات تفاعلية بني املجتمع املدني
والسياسيني واجلامعات.

املغرب والطاقات املتجددة
تناول نائب رئيس مجلس النواب املغربي
محمد عبو مشروع املغرب العمالق للطاقات
املتجددة ،الذي يروم إنتاج  42في املائة من
احلاجيات من الطاقة في أفق  2020وحتدث عن
خطورة نفايات الزيتون «املرجان» ،في حني أشار
الدكتور رجدالي ،عن العدالة والتنمية ،على دور
املغرب في احملافظة على البيئة وذكر بالورش
الوطني الذي شهده املغرب واملتمثل في امليثاق
الوطني للبيئة والتنمية املستدامة إذ سيتم تنزيل
مقتضيات قانونية لتطبيقه.
وألح على ضرورة التدخل لوقف التدهور
الذي يعرفه حوض املتوسطي ،حيث إن املنطقة
تتميز مبوروث طبيعي استثنائي حيث إن
 50في املائة من التنوع البيولوجي النباتي
مستوطن باملنطقة وال يوجد مثيله في مناطق
العالم أي أن انقراضه سيكون مهول جدا إذا لم
يتجه املعنيون واملتدخلون بنهج رؤية واضحة
حتدد األسباب واملسببات وتعلن رفع التحدي
وفق استراتيجية مالئمة إليجاد احلل حسب
أهداف واضحة املعالم واقعية وموضوعية ،وكذا
توفير موارد بشرية تتوفر على الكفاءة واملهارة
املناسبة ثم مادية ولوجستية ضرورية ،فضال عن
ضمان املراقبة والتتبع لصيانة وضمان استمرار
هذا املرفق ،ثم إيجاد صلة وصل بني القطيعة
بني السياسة والبحث العلمي ،وبالتالي بني
البرملانيني والباحثني في املجال البيئي .
وأشار الدكتور رجدالي إلى دور املغرب في
احملافظة على البيئة ،والعديد من القوانني ذات
الصلة باملوضوع التي صادق عليها البرملان
املغربي ،وذكر باألوراش الكبرى ،التي في طور
االجناز من قبيل محطة الطاقة الشمسية وكذا
بالورش الوطني الذي شهده املغرب واملتمثل
في امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة إذ
سيتم تنزيل مقتضيات قانونية لتطبيقه.
وشهدت هذه الورشة مشاركة قوية لوفد
مغربي يتشكل من برملانيني واملجتمع مدني
وإعالميني ،نشطوا امللتقى بتدخالت علمية
دقيقة وعكسوا املشهد البيئي املغربي واحلركية
الدؤوبة التي يعرفها املغرب ،حيث أشار كل من
الفاعل اجلمعوي محمد فتوحي واإلعالمية زهور
حميش وكذا نخبة البرملانيني املشاركني من
قبيل موح رجدالي ،محمد عبو ،عادل شكيليطو،
ومحمد عامر ،إلى مختلف اإلشكاالت املرتبطة
بقضايا تلوث حوض املتوسط واملساعي املبذولة
من موقع املغرب على مستوى تعزيز ترسانته
القانونية وإصالح منظومته البيئية في مختلف
املجاالت <

