
ت��ع��ت��م��د امل��ن��اط��ق ال��ري��ف��ي��ة ب��األط��ل��س ال��ص��غ��ي��ر ع��ل��ى اس��ت��غ��ال امل����وارد 
وتشكل  الحيوانات.  وتربية  املحاصيل  إن��ت��اج  ودم��ج  وال��زراع��ة،  الطبيعية 
أش��ج��ار ال��ل��وز واألرك�����ان وامل���درج���ات ال��زراع��ي��ة ن��ظ��ام��ا بيئيا م��م��ي��زا،  يلعب 
أدوارا مختلف من حيث املحافظة على الوسط الطبيعي والبعد السوسيو-

اقصادي.
وتعد منطقة اداوكنظيف إحدى أهم هذه املناطق اشتهرت، تاريخيا، 
القرن  أربعينيات  اململكة خ��ال  رب��وع  إل��ى مختلف  اللوز  مل��ادة  بتصديرها 
الذين نجحوا في إشعاع هذه  املنطقة  أبناء  املاضي، وذل��ك بفضل سواعد 
ال��زراع��ة وق��دم��وا عما ي��دوي��ا ج��ب��ارا يتجلى ف��ي تطويع تضاريس املنطقة 
الوعرة عبر وسائل تقليدية وك��ذا من خال إع��داد حقول صغيرة ملمارسة 
الزراعة في منحدرات أو "مدرجات" جبلية تمت  تهيئتها عبر تجميع التربة  
ف��ي "أم��ت��ول" )امل����درج ال���زراع���ي( ال��ت��ي ك��ان أه��ال��ي املنطقة يستقدمونها من 
مناطق بعيدة عبر قفف، ثم تدعم باملواد األولية )الحجر(. وتصبح بالتالي 
تواجد  عن  والصبار فضا  والتني  اللوز  و  الشعير  بها  يستزرع  منبسطة 

أشجار االركان  بطريقة طبيعية. 
وكل شاب مقبل على الزواج ال مناص له من إعداد  "تغولت" )مجموعة 

من املدرجات الزراعية( في منطقته لتوفير مصدر عيشه.
الساكنة  ه��ج��رة  م��ن  تعاني  اداوك��ن��ظ��ي��ف أصبحت حاليا  لكن منطقة  
واالنجذاب املتزايد لشبابها نحو أنشطة أخرى تجارية وصناعية مما نتج 
هذا  )الشعير(.   السنوية  الزراعية  املنتوجات  م��ردودي��ة  في  انخفاض  عنه 
باإلضافة إلى أسباب أخرى على رأسها الجفاف، وتراجع االعتناء باملجال 
وإه��م��ال صيانة امل���درج���ات، مما أدى إل��ى ت��ده��ور ه��ذه األس��ال��ي��ب ال��زراع��ي��ة 
املتأقلمة مع الطبيعة، وتأثرها على املستوى  البيئي والتنوع البيولوجي، 
حيث تفشت ظاهرة انجراف التربة باإلقليم بحدة مع األمطار الغزيرة على 
البنية  وي��ه��دد  الهشاشة  م��ن  يفاقم  مما  امل��ن��اخ،  تغير  م��ت��زاي��د بسبب  نحو 

التحتية.
 لذا، فتحسني مستوى العيش وتعزيز صمود السكان في هذه املناطق 
يعتمد على هذا النظام البيئي، ويستوجب إعادة تأهيل مكوناته من خال 
حماية  وت��وف��ي��ر  امل��ائ��م��ة  اإلن��ت��اج  وتقنيات  ل��ل��م��وارد  متكاملة  إدارة  توفير 

أفضل للتربة. 
من هنا بدأ مسار التوعية والتحسيس من قبل اتحاد جمعيات إداو 
كنظيف بالتنسيق مع املديرية اإلقليمية للفاحة ألكادير والجماعة املحلية 
على  واملحافظة  املستدامة  التنمية  بقضايا  واملهتمني  الباحثني  من  وع��دد 
املوارد الطبيعية وذلك بالتعريف بخطورة الوضعية التي أصبحت عليها 
املدرجات  لتهيئة  مشروعا  مياد  االهتمام  ه��ذا  وأثمر  الجبلية.  امل��درج��ات 
وتكثيف غرس األشجار املتنوعة، بغية إعادة إحياء املجال والغطاء النباتي 
وإعادة تأهيل املدرجات و طريقة بنائها وهندستها وإدخال تكنولوجيات 
التنمية على املستوى  الفاعلني في مجال  املناسبة، في شراكة مع  اإلنتاج 

ثم  املحلية...(،  والسلطات  والتعاونية،  الحكومية  غير  )املنظمات  املحلي 
تعزيز قدرات السكان والفاعلني املحليني للتكيف مع تغير املناخ في املناطق 

الجبلية.
كنظيف  إداو  اتحاد جمعيات  رئيس  الحاج  آي��ت  الرحمان  عبد  وأف��اد 
أن االتحاد وق��ع  مع املديرية اإلقليمية للفاحة ألكادير، في إط��ار املخطط 
املغرب  األخضر، اتفاقية شراكة تمتد على خمس سنوات، تنشد استصاح 
وغ��رس  ال��ت��ده��ور  م��ن  وحمايتها  وصيانتها  الجبيلة  ال��زراع��ي��ة  امل���درج���ات 
املثمرة كاللوز وال��ص��ب��ار وال��زي��ت��ون.  كما يتضمن  م��ن األش��ج��ار  مجموعة 

امل��ح��ل��ي��ة،  مما يسهم في  الساكنة  ل��ف��ائ��دة  تكوينية  أي���ام  تنظيم  ال��ب��رن��ام��ج 
املستهدفة بهدف  املناطق  املزارعني في  الزراعي وتشجيع  النشاط  توسيع 

تحسني دخلهم املعيشي .
وأش����ار أي���ت ال��ح��اج أن���ه ت��م ف��ي ه���ذا اإلط����ار اس��ت��ص��اح م��ا ي��ف��وق 5000 
متر طولي من املدرجات ومازالت األشغال متواصلة، خاصة بعدما لقيت 
املبادرة استحسانا وتجاوبا من لدن الساكنة، حيث تم إنجاز ما يناهز 80 

في املائة من الشطر األول بمنطقة " ايوفيس". 
إل��ى خلق  آي��ت الحاج،  ويسعى اتحاد جمعيات إداو كنظيف، يضيف 

الطبيعي للمناطق الجبلية عموما، واملدرجات  مدرسة الستصاح املجال 
خصوصا، وذل��ك بهدف تقاسم هذه التجربة والتعريف بها لدى الفاعلني 
واملجتمع املدني في مناطق مماثلة. ويعتزم االتحاد، مع بداية هذه السنة، 
إنجاز مشروع تكميلي لتكريس الوعي واملعرفة بوسائل التكيف مع تغير 
املناخ، من خال إحداث موقعني تجريبيني إلعادة تأهيل وحماية وتعزيز 
املجال  املعلومات واملعرفة في  للتدريب وتبادل  امل��درج��ات، ثم تنفيذ خطة 
ال��ق��روي إلداوك��ن��ظ��ي��ف، وذل���ك ب��ت��ع��اون وت��م��وي��ل ال��وك��ال��ة األمل��ان��ي��ة للتعاون 

الدولي )GIZ(، في إطار برنامج التأقلم مع التغيرات املناخية. 
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تواصلت، خال اللقاء التشاوري الذي نظم االثنني املاضي بالرباط، مناقشة التعديات واإلضافات 
املقترحة في إطار مراجعة القانون 95-10 املتعلق باملاء، وهي املراجعة التي تهدف إلى جعله متماشيا 
مع املتطلبات املستقبلية، ال سيما مقتضيات املخطط الوطني للماء املزمع عرضه قريبا على املجلس 
املائي،  ال��ع��ام  للملك  القانوني  ال��وض��ع  املقترحة تسوية  التعديات  أب��رز  وامل��ن��اخ. وتهم  للماء  األع��ل��ى 
وتحسني الشروط العامة الستعمال املاء وامللك العام املائي، ودعم آليات التشاور واالستشارة واتخاذ 
القرار، وتعزيز آليات حماية املياه واملحافظة عليها، إضافة إلى تحسني تدبير األخطار املتصلة باملاء، 

ودعم شرطة املياه.

تأهيل املجال البيئي والزراعي باملناطق اجلبلية

أدى ال��ن��م��و ال��س��ري��ع ل��ل��س��ك��ان واالن��ت��ق��ال من 
األرياف إلى املدن ودعم األسعار إلى ارتفاع غير 
مسبوق في الطلب على الطاقة واملياه والغذاء في 
املنطقة العربية خال العقود األخيرة. ونتيجة 
ل��ل��ن��م��و االق����ت����ص����ادي وال����ت����ط����ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
وع���وام���ل ث��ق��اف��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة م��ت��ع��ددة، شهدت 

أنماط االستهاك في املنطقة تحوالت مثيرة.
ف��ف��ي م��ع��ظ��م ال���ب���ل���دان ال��ع��رب��ي��ة، ارت���ف���ع ع��دد 
ال���س���ي���ارات ال��خ��اص��ة أض���ع���اف���ا، وأص���ب���ح ال��س��ف��ر 
امتاك  وازداد  شيوعا،  أكثر  والسياحة  للعمل 
فجوات  لكن  واإللكترونية.  الكهربائية  األدوات 
كبيرة ما زالت قائمة بني الدول العربية املختلفة 
في ما يخص أساليب الحياة ومستوى الرفاهية 
وأن��م��اط االس��ت��ه��اك. ك��م��ا تشهد ب��ل��دان املنطقة 
ت���ف���اوت���ا ب����ني ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة وك���ذل���ك 
ب��ني األري����اف وامل����دن. وق���د أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر املنتدى 
البيئية  البصمة  ح��ول  والتنمية  للبيئة  العربي 
أن املنطقة العربية تعاني عجزًا كبيرًا في املوارد 
واملياه، وهذا  األراض��ي  للتجدد، خاصة  القابلة 

الوضع سيتفاقم نتيجة لتغير املناخ.
التقرير األخير الذي أصدره املنتدى العربي 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ح����ول األم�����ن ال���غ���ذائ���ي وج��د 
أن ت��ع��دي��ل ال����ع����ادات ال���غ���ذائ���ي���ة ش����رط ض����روري 
ال��غ��ذائ��ي. وج���اء ه��ذا االستنتاج  لتحقيق األم���ن 
ل��ي��ؤك��د م��ا ت��وص��ل إل��ي��ه ت��ق��ري��ران س��اب��ق��ان ح��ول 
شرط  االستهاك  ترشيد  أن  من  والطاقة،  املياه 
ضروري ألية خطة جدية. فاستخدام املياه على 
املستوى الفردي في بعض البلدان العربية التي 
االستهاك  أض��ع��اف  إل��ى  يصل  التحلية  تعتمد 
ف��ي دول غنية ب��امل��ي��اه وب��ال��دخ��ل. وك��ف��اءة ال��ري 
استخدام  أم��ا  العاملي.  امل��ع��دل  تبلغ نحو نصف 
ال��ط��اق��ة، خ��اص��ة ال��ك��ه��رب��اء، ف��ه��و ف���ي أج�����زاء من 
العالم، بينما أجزاء  العربية األعلى في  املنطقة 

أخرى محرومة من إمدادات الطاقة املضمونة.
أم���ا ف��ي م��ا ي��خ��ص ال���غ���ذاء، ف���إن م��ح��دودي��ات 
الطبيعة تحتم التحول إلى أصناف بديلة يمكن 
م��وارده��ا  اس��ت��ن��زاف  دون  م��ن  إنتاجها  للمنطقة 
أو هدر  املكّثفة،  الزراعة  املحدودة في  الطبيعية 
فبينما  الخارج.  من  لاستيراد  املالية  مواردها 
ت��س��ت��ورد ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال��ل��ح��وم ال���ح���م���راء، ما 
الثروة السمكية غير مستغلة على النحو  زال��ت 

ال��ص��ح��ي��ح، م��ع أن ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ق����ادرة على 
االك���ت���ف���اء ال���ذات���ي ف���ي األس���م���اك وإن���ت���اج ف��ائ��ض 
في  وتربيتها  األس��م��اك  صيد  أي��ض��ا.  للتصدير 
أح����واض م��ال��ح��ة ال ي��ش��ك��ان ضغطا ع��ل��ى امل��ي��اه 
ال��ع��ذب��ة، ك��م��ا أن إن���ت���اج ل��ح��وم ال���دج���اج يتطلب 
ك��م��ي��ات أق����ل م���ن امل����ي����اه. ل�����ذا، ف����زي����ادة اس��ت��ه��اك 
األسماك والدجاج على حساب اللحوم الحمراء 
ي���س���اه���م ف����ي األم�������ن ال����غ����ذائ����ي. وق������د ت��س��ت��دع��ي 
تأثيرات التغير املناخي التحول إلى أنواع بديلة 
من الحبوب تتحمل الحرارة والجفاف وتستهلك 
مياهًا أقل. هذا كله يحتاج إلى تحّول يستدعي 

تحواًل في األنماط االستهاكية.
ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��دي��ل أن���م���اط االس���ت���ه���اك ح��واف��ز 
منتجات  ف��ي  االستثمار  تشجع  مالية،  وروادع 
محددة، ما يؤدي إلى خفض أسعارها لجعلها 
املستهلكني، ورف��ع أسعار منتجات  مرغوبة من 
أخ����رى ب��ه��دف خ��ف��ض اس��ت��ه��اك��ه��ا. ل��ك��ن ه����ذا ال 
ال��ع��ادات الشخصية يحتاج  أن تغيير  إذ  يكفي، 
إلى عمل حثيث في التربية والتوعية. املطلوب 
م��زي��ج م��ن س��ي��اس��ات حكومية واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
يتبناها القطاع الخاص، ومبادرات من املجتمع 
امل��دن��ي وامل��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة وم��راك��ز األب��ح��اث 

ووسائل اإلع��ام. وذلك من أجل تعديل أساليب 
ال���ح���ي���اة واألن�����م�����اط االس���ت���ه���اك���ي���ة ل�����دى األف������راد 
وص�����واًل إل���ى ت��ص��رف��ات أك��ث��ر اس���ت���دام���ة. ف��ال��ف��رد 
ال��ط��اق��ة  م��ن  أق���ل  ك��م��ي��ة  امل���س���ؤول بيئيًا يستهلك 
املائمة للطبيعة  الغذاء  أن��واع  وامل��ي��اه، ويختار 
ال��ه��در وإص��دار  وال��ظ��روف املحلية، ويخفف م��ن 

االنبعاثات.
ت��غ��ي��ي��ر أن���م���اط االس���ت���ه���اك، ل��ل��م��س��اه��م��ة في 
البيئة،  الطبيعية وحماية  للموارد  أفضل  إدارة 
س��ي��ك��ون م��وض��وع ال��ت��ق��ري��ر ال��ج��دي��د ال���ذي باشر 
عليه.  العمل  والتنمية  للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى 
العام  للرأي  شامل  استطاع  التقرير  وسيرافق 
ال���ع���رب���ي، ل��ل��ت��ع��رف إل�����ى م�����دى ق���ب���ول ال��ج��م��ه��ور 
ب��ت��ب��دي��ل ع����ادات����ه االس��ت��ه��اك��ي��ة ف���ي م���ا يخص 
االستطاع  سيختبر  وال��غ��ذاء.  والطاقة  املياه 
مستوى معلومات الجمهور حول ندرة املياه 
ال���ع���ذب���ة وم���س���ت���وي���ات االس���ت���ه���اك امل��رت��ف��ع��ة 

والهدر، وما يرونه من أسباب وراء ذلك. كما 
لدفع  اس��ت��ع��داد  على  ك��ان��وا  إذا  سيسألهم 

ال��س��ع��ر ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��ل��م��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء 
وال���وق���ود، إذا ت��راف��ق ه���ذا م��ع رف��ع 

التعليم  وتقديم خدمات  األج��ور 

وال���ط���ب���اب���ة وال���ت���ق���اع���د، وع���م���ا إذا ك����ان م��س��ت��وى 
استهاك السيارة أو األدوات املنزلية الكهربائية 
عامًا في االختيار. وفي مجال الطعام سيسأل 
االس���ت���ط���اع ع���ن امل����أك����والت ال���ج���اه���زة واألغ���ذي���ة 
التحول  وقابلية  املستوردة 
إل�������ى أط����ع����م����ة ب����دي����ل����ة إذا 
رفقًا  أكثر  إنتاجها  ك��ان 

بالبيئة.

< محمد التفراوتي

التوقيع  بالرباط،  املاضي  الجمعة   ي��وم  ت��م، 
الحديقة  ب��ني  ت��ع��اون وش��راك��ة  اتفاقية  على 

الوطنية للحيوانات، واألصناف القطية 
األصناف  إنقاذ  الفرنسية، وجمعية 

ال��ق��ط��ي��ة ب���امل���غ���رب، ت������روم ح��م��اي��ة 
ال���وح���ي���ش ال���ص���ح���راوي خ��اص��ة 

قط الرمال.
وت����ه����م ه������ذه االت���ف���اق���ي���ة، 
بمناسبة  توقيعها  تم  التي 
الوطنية  ال��ح��دي��ق��ة  تخليد 
ل�����ل�����ح�����ي�����وان�����ات ل�����ل�����ذك�����رى 
الثالثة لتأسيسها، تعزيز 
الشراكة في مجال البحث 
ال��ع��ل��م��ي وت��ف��ع��ي��ل ب��رام��ج 
ال���ت���وع���ي���ة وال�����ت�����ي ت��رت��ك��ز 
ب���األس���اس ع��ل��ى ال��وح��ي��ش 

الصحراوي.
ك��������م��������ا ت����������ه����������دف ه��������ذه 

االت�������ف�������اق�������ي�������ة إل�����������ى ت������ب������ادل 
ال���خ���ب���رات وال���ت���ج���ارب ف���ي ما 

الصحراوي  بالوحيش  يتعلق 
خ��اص��ة ق��ط ال��رم��ال وال��ب��ح��ث عن 

وامل��ح��اف��ظ��ة  بحمايته  كفيلة  س��ب��ل 
عليه.

السامية  للمندوبية  وثيقة  وأش��ارت 
أن  إل��ى  التصحر  وال��غ��اب��ات ومحاربة  للمياه 

ال��ح��دي��ق��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��ي��وان��ات، ال��ت��ي تحتضن 
150 صنف من 1800 حيوان، تعد من الجيل 
الجديد لحدائق الحيوانات الذي تخلى 
ع���ن ال��ح��دائ��ق ال��ق��دي��م��ة، ال��ت��ي ك��ان��ت 
ترتكز على أقفاص تأوي مجموعة 
م����ن ال���ح���ي���وان���ات، وت���ب���ن���ى ن���وع 
ج����دي����د م����ن ال����ح����دائ����ق ي��رت��ك��ز 
ع����ل����ى ع��������رض ال����ح����ي����وان����ات 
ف���ي م��ج��ال ي��ش��ب��ه إل���ى أك��ب��ر 
درج�������������ة م����م����ك����ن����ة امل�����ج�����ال 
الطبيعي لهذه الحيوانات 
ف�������ي ب����ي����ئ����ت����ه����ا األص����ل����ي����ة 
وذل�������������ك ب�����غ�����ي�����ة اح�������ت�������رام 
ال���ه���ي���ك���ل���ة ال���ب���ي���ول���وج���ي���ة 
وال���ف���ي���زي���ول���وج���ي���ة ل��ه��ذه 

الحيوانات.
الحديقة  واستقطبت 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ح��ي��وان��ات منذ 
افتتاحها في 9 يناير 2012، 
أل��ف  أزي�����د م���ن م��ل��ي��ون و900 
زائ������ر م���غ���ارب���ة وأج�����ان�����ب، ك��م��ا 
ح��ص��ل��ت، م���ؤخ���را، ع��ل��ى ش��ه��ادة 
امل��وق��ع األمريكي  م��ن ط��رف  التميز 
)ت��ري��ب أدف��اي��زر( ال���ذي يعتبر موقعا 
م��رج��ع��ي��ا ف��ي م��ج��ال تصنيف ال��خ��دم��ات 

واملؤسسات السياحية املعترف بها عامليا.

الدنمرك  الطاقة واملناخ والتشييد في  قال راسموس هلفيج بيترسن وزي��ر 
أم���س األرب���ع���اء إن ت��ورب��ي��ن��ات ال���ري���اح أن��ت��ج��ت 39.1 ف��ي امل��ائ��ة م��ن جملة الطاقة 

الكهربية للباد العام املاضي.
ويمثل ذلك رقما قياسيا عامليا جديدا ومؤشرا على أن ما تستهدفه الباد برفع 

هذه النسبة إلى 50 في املائة بحلول عام 2020 بات قاب قوسني أو أدنى.
وارت��ف��ع ب��ذل��ك نصيب ط��اق��ة ال��ري��اح ض��م��ن إن��ت��اج ال��ب��اد م��ن ال��ط��اق��ة الكهربية من 
نسبة 32.7 في املئة عام 2013 وساعد على ذلك جزئيا تدشني مزرعة رياح قدرتها 400 

ميجاوات في أواخر عام 2013.
غاياتنا  وسنبلغ  مشهودا  عامليا  قياسيا  رقما  "سجلنا  بيان  ف��ي  بيترسن  وق��ال 

يقينا عام 2020".

تطبيق  تعتزم  الصني  إن  )شينخوا(  الجديدة  الصني  أن��ب��اء  وك��ال��ة  قالت 
ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن ال��س��ي��اس��ات دع��م��ا للتوسع ف��ي م��رك��ب��ات ال��ط��اق��ة الصديقة 

للبيئة بما في ذلك إنشاء محطات للشحن والبنية األساسية الداعمة لذلك.
ونقلت شينخوا أول أمس الثاثاء عن تسنغ شياو آن أحد مديري وزارة املالية 
ال��ط��اق��ة النظيفة م��ن خ��ال  ل��ق��ط��اع  ق��ول��ه إن ال��ص��ني تتطلع إل���ى تهيئة م��ن��اخ م��ائ��م 

السياسات املالية كما أنها ستعمل على النهوض باالبتكار في هذا املضمار.
وتعمل الصني على تطوير سياسات لتشجيع مبيعات املركبات الصديقة للبيئة 
اعتمادها  التلوث والحد من  الباد في مكافحة  أن تساعد ه��ذه الصناعة  أم��ل  على 
على استيراد النفط. ومنح هذا الدعم ميزة نسبية لشركات تعمل في مجال صناعة 

املركبات الكهربية وأبرزها شركة )بي.واي.دي( التي تدعمها مؤسسة وارن بافت.

قال سكان ومسؤولون إن بركانا تحت املاء قبالة جزيرة تونجا شرع الثاثاء 
في نفث الرماد عاليا في الجو مما أجبر عدة شركات طيران لتعليق رحاتها إلى 
هذه الدولة الواقعة في املحيط الهادي الجنوبي فيما تحول لون املياه إلى األحمر القاني.

وقال مركز ولنجتون االستشاري للرماد البركاني إن بركان هونجا تونجا-هونجا 
هاباي تحت املاء الواقع على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة نوكو ألوفا 

ينفث الرماد البركاني إلى ارتفاع 4500 متر في الجو.
وقالت صحيفة نيوزياند هيرالد تريبيون إن البركان -ال��ذي كان قد ثار ألول مرة 
عام 2009 - ظل يزمجز خال األسابيع املاضية قبل أن يثور بعنف. وروى سكان تونجا 
مشهدا بديعا مع انطاق الرماد البركاني عاليا في الجو فيما حولت النواتج البركانية 

والطينية املنطقة البحرية قبالة الجزيرة إلى اللون األحمر القاني.

مياه حمراء بجزيرة توجنا الصني تدعم املركبات الصديقة للبيئةرقم قياسي عاملي في طاقة الرياح

رعاية البيئة بتعديل أمناط االستهالك
<  بقلم:  جنيب صعب *

لبنان ينضم إلى اتفاقية الطيور اجلارحة واملهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا اتفاقية تعاون مغربية- فرنسية حلماية القط الصحراوي

وقع لبنان، مؤخرا، على مذكرة تفاهم 
الجارحة  ال��ط��ي��ور  اتفاقية  إل��ى  لانضمام 

واملهاجرة في إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وأوضح وزير البيئة اللبناني، محمد 
امل���ش���ن���وق، ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي، أن ه��ذا 
ال��ت��وق��ي��ع »س��ي��س��م��ح ل��ل��ب��ن��ان ب��ال��ع��م��ل من 
خال اإلطار القانوني الجديد، الذي نصت 
عليه املذكرة، لحماية الطيور املهاجرة على 

امتداد مسار الهجرة األسيوي اإلفريقي«.

ه����ذه  إل��������ى  االن�����ض�����م�����ام  أن  وأض������������اف 
االت����ف����اق����ي����ة ي���ع���د »ف�����رص�����ة واع���������دة إلق���ام���ة 
ت������ع������اون وش��������راك��������ات ج������دي������دة ع����ل����ى ه����ذا 
تنشيط  مستوى  على  خصوصا  الصعيد 
التنوع  ع��ل��ى  وال��ح��ف��اظ  البيئية  ال��س��ي��اح��ة 

البيولوجي«. 
ي���ذك���ر ب����أن »م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ل��ح��م��اي��ة 
ال��ط��ي��ور ال���ج���ارح���ة« ت��ع��ت��ب��ر م���ن إج������راءات 
االتفاقية التي يشرف عليها برنامج األمم 

مشاركة  لضمان  )يونيب(  للبيئة  املتحدة 
كل الدول الواقعة في نطاق هجرة الطيور 
ال��ج��ارح��ة، ف��ض��ا ع��ن ال��ج��ه��ات الحكومية 
وغ���ي���ر ال���ح���ك���وم���ي���ة وامل����ؤس����س����ات امل��ع��ن��ي��ة 

لحماية الطيور الجارحة وبيئاتها. 
وت��ش��م��ل امل��ذك��رة ح��وال��ي 76 ن��وع��ا من 
ال���ط���ي���ور امل���ه���اج���رة وال���ب���وم���ي���ات امل��ن��ت��ش��رة 
ف��ي نطاق وأراض���ي 130 دول��ة ف��ي إفريقيا 

وأوروبا وآسيا.

* أمني عام املنتدى العربي
 للبيئية والتنمية
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