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نظمت الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات واخلبرات 
واملغرب  املشرق  دول  في  النفايات  إدارة  مجال  في 
املنتدى   )SWEEP-Net( نيت«  »سويب  العربي 
عنوان  حتت  مؤخرا  تونس  في  اخلامس  اإلقليمي 
مستدامة  إلدارة  واالجتماعية  اإلقتصادية  »احللول 

للبيئة«.
في املغرب، كما هو احلال في البلدان النامية، يشهد 
إنتاج النفايات زيادة كبيرة، يصل إلى 6.5 ماليني طن 
سنويا. وتعزى هذه الزيادة أساسا اتسمت إلى الهجرة 
القروية، وتوسيع نطاق األنشطة التي تولد النفايات، 
من  جملة  يتطلب  مما  االستهالك،  طريقة  وتغيير 
اإلجراءات امللموسة ترمي إلى إدخال عنصر االحترافية 
في قطاع يواجه العديد من الصعوبات التي تؤدي إلى 

تدهور البيئة. 
ويشكل تدبير النفايات ومعاجلتها حتديا مهما أمام 
كل الدول وخاصة منها دول منطقة املشرق واملغرب 
اإلنسان  صحة  على  انعكاسات  من  لها  ملا  العربي 

وتأثير على البيئة. 
حجم  في  سريعة  زيادة  األرضي  كوكبنا  ويشهد 
النمو  نتيجة  الصلبة،  النفايات  منتجات  وتنويع 
اإلنتاج  وأمناط  والتصنيع  واحلضاري  االقتصادي 
عاملية  آثارا  يخلف  املستدامة، مما  غير  واالستهالك 
خطيرة على املوارد الطبيعية والبيئية والصحة العامة 

واالقتصاديات احمللية وظروف العيش.
واعدا  مجاال  الصلبة  النفايات  تدبير  ويعد 
البيئة  على  اإليجابية  النعكاساته  لالستثمار، 
واالقتصاد ولكونه يساهم في تطوير األنشطة املرتبطة 

بالتدوير والتثمني...
ويتطلب تدبير النفايات الصلبة التعاون الوثيق بني 
مختلف أصحاب املصلحة -- حكومات ومجتمع مدني 
وقطاع خاص وسلطات محلية ومنظومة األمم املتحدة 
وفق تعاون  وثيق تطوير للشراكات، وتبادل للتجارب 
القطاع  إشراك  عبر  املتطورة  للتكنولوجيا  ونقل 
اخلاص في تقدمي خدمات إدارة النفايات واالستثمار 

في البنية التحتية.
شبكة سويب  عام  منسق  اسماعيل،  أنيس  وأبرز 
نت تونس، نتائج عمل الشبكة وملتقياتها، موضحا 
أداء الشبكة التي ترنو إلى تعزيز التعاون جنوب - 
وإحداث  املهارات  وتبادل  جنوب   - وشمال  جنوب 
أرضية إقليمية دائمة لتبادل التجارب واخلبرات في 
مجال إدارة النفايات الصلبة، وتطوير دالئل توجيهية 
ثم  القرار،  لصانعي  منوذجية  ومشاريع  ودراسات 
القيام بأنشطة تدريب وتطوير القدرات في مجال إدارة 
النفايات الصلبة، وحتسيس أعضاء الشبكة باألخطار 
البيئية التي قد تنجم عن التصرف غير احملكم للنفايات 
والعمل على تعزيز وتنمية قدرات السلط املختصة من 
عن  فضال  للنفايات.   ومستدام  محكم  تصرف  أجل 
تطوير إشعاع الدول األعضاء على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي وتثمني جتاربها في الغرض، واالنفتاح على 
مبادرات ومشاريع إقليمية ودولية إضافية تساعد على 
األعضاء،  بالدول  املخلفات  إدارة  مجال  تطوير  دعم 
املجال  في  واملختصني  املتدخلني  شبكة  وتطوير 
وتوفير الدعم لألطراف املتدخلة في القطاع على غرار 
تطوير  قصد  اخلاص  والقطاع  احمللية  اجلماعات 

منظومة التصرف في النفايات. 
وأكد أنيس أن عشر دول من منطقة املشرق واملغرب 
العربي ساندت  في سنة 2009 بعث شبكة إقليمية 
لتبادل املعلومات واخلبرات، بينها في قطاع التصرف 
واجلزائر  واملغرب  تونس  وهي  النفايات  ومعاجلة 
وموريتانيا ومصر ولبنان واليمن واألردن وفلسطني 
وسوريا، مببادرة ومساندة حكومة جمهورية أملانيا 

الفدرالية من خالل وزارة التعاون االقتصادي والتنمية 
 )GIZ( الدولي  للتعاون  األملانية  والوكالة   )BMZ(
الوزارة  خالل  من  التونسية،  اجلمهورية  وحكومة 
املكلفة بالبيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
نت«،  »سويب-  تسمية  الشبكة  هذه  على  وأطلق 
القيام  الشبكة  تولت  إذ  إسماعيل،  أنيس  يضيف 
منظمة  لبعث  قانوني  إطار  وضع  قصد  مبشاورات 
إقليمية تكفل لها التواصل والدميومة، إذ انبثق عن 
هذه املشاورات واملباحثات مع مختلف الدول املعنية 
إعداد ميثاق  »سويب- نت« مت إمضاؤه من قبل خمس 

دول هي تونس واملغرب وموريتانيا ومصر واليمن.
على  األعضاء  الدول  اتفقت  امليثاق،  لهذا  وطبقا 
حتت  قانونية  شخصية  ذات  إقليمية  منظمة  إنشاء 
اسم الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات واخلبرات في 

مجال إدارة النفايات واملعبر عنها بـ »سويب- نت«. ومت 
االتفاق بني الدول األعضاء على أن تكون مدينة تونس 
مقرا لألمانة العامة لهذه املنظمة، بإبرام اتفاقية مقر 
لتبادل  التونسية والشبكة اإلقليمية  بني اجلمهورية 

املعلومات واخلبرات في مجال إدارة النفايات.
وأكد ماركوس لوك، رئيس فريق سويب نت تونس، 
زيادة  عنه  ينتج  مما  تزايد،  في  البشرية  املوارد  أن 
النفايات بفعل اإلهدار الغذائي، مما يتطلب سد الفجوة 
يساعد  مسبوق  غير  إهدارا  هناك  أن  إذ  الغذائية. 
والشواطئ،  الطبيعية  املوارد  وتلويث  التفريط  في 
ويستوجب إيجاد حل للعناصر امللوثة في املجاالت 
اعتماد  وكذا  وبحرية،  صناعية  أنشطة  من  املختلفة 
وتفعيل معايير صديقة للبيئة، وجعل القرن 21 قرنا 

صديقا للبيئة.
على  تساعد  وسائل  اعتماد  إلى  ماركوس  ودعا 
املختلفة،  بأشكالها  الصناعية  النفايات  في  التحكم 
مبشاكل  واع  جيل  خلق  في  تساعد  آليات  وإيجاد 
تفسح  بيئية  برؤى  املهني  التكوين  باعتماد  البيئة، 

املجال لالبتكار واخللق وفق حوار مستمر وبناء.
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  قال  جهته،  ومن 
في   70 إّن  عمران،  احلبيب  النفايات،  في  للتصرف 
عضوية،  نفايات  هي  تونس  في  النفايات  من  املائة 
حيث سيتم تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية 
بالتعاون مع الكوريني، مشيرا إلى استغالل مختلف 
التقنيات احلديثة على مستوى مطارح املراقبة التي 
ستخصص لتثمني النفايات، فضال عن تثمني نفايات 

البناء وإعادة استعمالها.
واستعرض اندرياس رينيك، سفير أملانيا بتونس، 
ومجاالت  النفايات  تدبير  مجال  في  أملانيا  جتربة 
موجها  والبيئة  اإلنسان  صحة  على  النفايات  تأثير 
داعيا  النفايات،  وجمع  النظافة  لعمال  خاصة  حتية 
واعتبر سفير  السكان.  على  بفضلهم  االعتراف  على 
املانيا بتونس املشاركني ديبلوماسيني بيئيني، لكونهم 
التجارب  تبادل  إطار  في  ديبلوماسيا  عمال  يعملون 

واملعرفة بني الدول املشاركة.
البيئة،  وزير  ديوان  رئيس  قدمي،  بن  حامت  وأفاد 
تأثيراتها  من  يقلص  النفايات  تدبير  في  التحكم  أن 
التجارب  باستلهام  مطالبا  البيئة،  على  السلبية 
من  النفايات  معاجلة  مجال  في  املالئمة  األجنبية 
قبيل البرتغال واليابان وكوريا. مشيرا إلى التجربة 
التونسية التي وضعت تصورا جديدا لتطوير منظومة 

التصرف  منظومة  وفق  وتثمينها  النفايات  معاجلة 
الناجع واملستدام للنفايات. وطالب حامت إلى وجوب 
مجال  في  اخلبرات  وتبادل  العربي  التعاون  تدعيم 
اإلقليمية  الشبكة  دور  جاء  هنا  من  النفايات.  إدارة 
لتبادل املعلومات واخلبرات في مجال إدارة النفايات 
في دول املشرق واملغرب العربي »سويب .نت«، يقول 
حامت إنها سبق أن نظمت سلسلة من املشاورات وقامت 
بتبادل الزيارات لتعزيز التعاون العربي في هذا املجال، 
موصيا باالنخراط في هذا املسار مبديا الدعم األكيد 

للوزارة البيئة لشبكة »سويب نيت«.
ووجه املدير التنفيذي السابق لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة كلوي تويبفر رسالة إلى املشاركني داعيا إلى 
االجتهاد لتجنب تدهور البيئة، إذ أن هناك تطورات 

فهذه  أفضل،  حياتنا  جلعل  العالم  يشهدها  كبيرة 
اجلبال من النفايات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
تشكل مخاطر مشتركة تنذر باملواجهة واملصادقة على 
االتفاقيات لتوحيد اجلهود، ألن هناك مخاطر كبيرة 
تطوير  يستدعي  منها  السامة  خصوصًا  للنفايات، 

أساليب التخلص منها.
في  اختصاصي  مجدوب،  منير  اخلبير  وأشار 
السياسات البيئية، إلى أن حسن التصرف في النفايات 
ونوعيتها،  وحجمها  النفايات  طبيعة  فهم  يتطلب 
وتوفير قاعدة بيانات لتطوير أنظمة املتابعة والعمل 

على السيناريوهات املستقبلية.
وأفاد مجدوب أن ثلث النفايات في العالم بل ثلث 
أطعمتنا في الكرة األرضية ُتلقى في القمامة. فالعالم 
يهدر املواد الغذائية أمام مجاعة أكثر من مليار إنسان 
تلقي  العالم  في  الصناعية  املناطق  مختلف  أن  ذلك 
ثلث إنتاجها وتهدره. وعليه فـ »أمننا الغذائي مهدد 
وعلينا التوقف عن تبذير األغذية، وإن لم يكن ألسباب 

اقتصادية فليكن ألسباب أخالقية«.
ودعا املجدوب إلى التفكير في تقنيات جديدة تهدف 
الى حتويل النفايات إلى طاقة أو ثروة جديدة لكون 
نسبة مهمة من النفايات بعد معاجلتها يتم التخلص 
مما بقي منها  بالردم وهو ما يطرح إشكاليات كبيرة 

من قبيل ندرة األراضي. 
بني  لقاء  جلسات  عدة  شهد  املنتدى  أن  يذكر 
املؤسسات وجلسات وورشات عمل مغلقة وجلسات 
موازية مفتوحة ناقشت مختلف القضايا واحملاور من 
 25 من  500 مشارك  يناهز  ما  متعددة وشارك  زوايا 

دولة.

تونس: محمد التفراوتي

املنتـدى اإلقليـمي اخلـامـس حـول إدارة املخلفـات بتـونس
حلول اقت�سادية واجتماعية لإدارة م�ستدامة للبيئة

تقدمي شبكة سويب نت
تعمل الشبكة اإلقليمية لتبادل املعلومات واخلبرات 
في مجال إدارة النفايات )سويب - نت( منذ انطالقها 
سنة 2009 على إرساء األطر املؤسساتية ملبادئ اإلدارة 

املستدامة واملندمجة للنفايات.
وضع  قصد  مبشاورات  القيام  الشبكة  وتولت 
إطار قانوني لبعث منظمة إقليمية تكفل لها التواصل 
هذه  عن  انبثق  وقد  األعضاء.  الدول  في  والدميومة 
املشاورات واملباحثات مع مختلف الدول املعنية إعداد 
ميثاق »سويب- نت« مت إمضاؤه إلى حد الساعة من 
قبل خمسة دول هي تونس واملغرب وموريتانيا ومصر 

واليمن.
بتمويل   2009 سنة  منذ  اإلقليمية  الشبكة  تتمتع 
إلى  من احلكومة األملانية في إطار مشروع دعم فني 
غاية غشت 2015 وبإحداث املنظمة اإلقليمية تتحقق 
مما  للشبكة،  والتنفيذية  والقانونية  املالية  االستقاللية 
يضمن دميومتها وتواصل أنشطتها وتسييرها من قبل 

الدول.
> كيف تنتفع الدول وطنيا؟ 

من اجلانب املالي، ستتمتع الدول بإيرادات إضافية 
من العملة الصعبة املتأتية من متويل الشبكة من قبل 
برامج اقليمية ودولية أخرى، كما تنتفع من خالل زيارات 
أنشطة،  منتديات،  في  مشاركتهم  مبناسبة  أعضائها 
الشبكة،  تنظمها  ودراسية  ميدانية  زيارات  ورشات، 
وهو ما ينعكس إيجابياً على الدورة االقتصادية وتوفير 
فرص عمل جديدة ودعم الكفاءات. كما ستساهم الشبكة 
التشجيع على دعم مجاالت االستثمار في قطاع  في 
وطنية  استراتيجيات  ووضع  النفايات  في  التصرف 
وإقليمية للتصرف الرشيد في النفايات وحتسني منظومة 

التصرف في النفايات. 
>  كيف تنتفع الدول إقليميا ودوليا؟ 

مزايا  الشبكة  في  املنخرطة  الدول  لفائدة  ستكون 
متعددة على أصعدة مختلفة تساهم في إشعاعها على 
الصعيد اإلقليمي والدولي، من خالل تسيير لشبكة لتبادل 
اخلبرات واملعلومات في مجال إدارة النفايات وأيضا من 
خالل وجودها في أهم املنتديات واالجتماعات الدولية 
واجلمعية  األوروبية  واملفوضية  املتحدة  األمم  )منظمة 
الدولة للنفايات وغيرها(، كما أن الشبكة ستساهم في 
دعم التشاور والتنسيق ألخذ القرار بصفة مشتركة على 
صعيد دول منطقة املشرق واملغرب العربي في قطاع 

إدارة املخلفات.
>  كيف يتم متويل الشبكة؟

في الوقت احلالي وإلى حدود غشت 2015، متول 
في  لتصرف  الوطنية  والوكالة  األملاني  التعاون  وكالة 
النفايات في حدود مليون أورو سنوياً أنشطة ومصاريف 
امليثاق  على  املصادقة  وبعد  الشبكة.  في وقت الحق 
الشبكة  وبلوغ  األعضاء  الدول  من  دولتني  طرف  من 
من  متويالتها  ستتأتى  واملالية،  القانونية  استقالليتها 
املساهمات العينية للدول األعضاء واملساهمات املالية 
لألطراف الداعمة واجلهات املانحة واألعضاء الراعني 
خدمات  وإيرادات  املنخرطني  واشتراكات  والهبات 
الشبكة، كما ستتمكن الشبكة من احلصول على دعم 
املنظمات املانحة وخلق مشاريع جديدة. وجتدر اإلشارة 

إلى أن الشبكة ال تهدف إلى الربح.

وقعت وزارة البيئة والتنمية املستدامة والوكالة الفرنسة للبيئة والتحكم على 
اتفاقية تعاون على هامش املنتدى اإلقليمى اخلامس للتصرف في النفايات. وتروم 

هذه االتفاقية التي متتد على مدى ثالث سنوات إلى االستفادة من التجربة 
الفرنسية فى مجال احملافظة على البيئة وخاصة في مجال التصرف في النفايات 
في مختلف املجاالت. وتندرج االتفاقية في إطار استراتيجية جديدة تعكف على 

إعدادها الوزارة للتصرف في النفايات وترتكز على جتارب أجنبية متقدمة ومتطورة 
في معاجلة النفايات باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة.

تـوقـيـع اتفـاقيـة تـعـاون


