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بيئة

يحتفل العالم يومي  10و  11مايو باليوم العاملي للطيور املهاجرة ،للتركيز على الترابط بن قضايا حفظ الطيور املهاجرة،
وتنمية املجتمعات املحلية ،وسياحة األحياء البرية حول العالم.
واحتفل العالم بهذا ال�ي��وم ألول م��رة سنة  ،2006كحملة توعية ع��ن الطيور املهاجرة وذل��ك بناء على االتفاقية الدولية
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.
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ملحق أسبوعي من إعداد :سميرة الشناوي

أسبوع بحريني أوروبي للبيئة

عقوبات فرنسية على إهدار الطعام

تهريب املوارد الطبيعية يذكي الصراع في الكونغو

دش��ن امل��رك��ز اإلقليمي ال�ع��رب��ي ل�ل�ت��راث ال�ع��امل��ي ،االث�ن��ن بالبحرين ،أنشطة (مؤتمر
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 .
ويتضمن برنامج املؤتمر أوراش عمل ون��دوات مفتوحة للجمهور ،حول قضايا التنمية
املستدامة ف��ي ظ��ل التغير املناخي ح��ول ال�ع��ال��م ،حيث يناقش خ�ب��راء م��ن البحرين وأوروب��ا
اإلجراء ات والتدابير التي من املطلوب اتخاذها من أجل تغيير الوضع املناخي الراهن.
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
التي يمكنها أن تساهم في عملية التنمية املستدامة .وتطرح كذلك مقترحات حول عملية
بناء القدرات ،وتبادل الخبرات وتناقل املعرفة التكنولوجية بن مملكة البحرين واالتحاد
األوروبي.

ب��دأت فرنسا حملة للحد م��ن إه��دار الطعام عبر وض��ع تشريع جديد يحظر على
املتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير املبيع ،ويعاقب املخالفن بغرامات مالية
كبيرة ،وقد يصل األمر إلى السجن .ووفق التشريع الذي أقر األسبوع املاضي في إطار قانون
أشمل بشأن الطاقة والبيئة ،يتعن على املتاجر التي تزيد مساحتها على  400متر مربع
توقيع عقود بحلول شهر يوليوز  2016للتبرع بالطعام غير املبيع والصالح لاستهاك إلى
املؤسسات الخيرية أو الستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراع��ي .وتصل عقوبة
مخالفة التشريع الجديد إلى السجن ملدة عامن وغرامة مالية تصل إلى  75ألف 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  20كيلوغرامًا من الطعام ،وهو
ما تراوح كلفته اإلجمالية بن  12و 20بليون يورو.

ما زالت التجارة غير املشروعة بالثروات الطبيعية تذكي النزاع بشكل متزايد
ف��ي ش��رق جمهورية الكونغو الديموقراطية ،وف��ق تقرير لبرنامج األم��م املتحدة
للبيئة (يونيب) .كميات من الذهب واملعادن واألخشاب والفحم ومنتجات األحياء البرية
(مثل العاج وقرون الكركدن) تصل قيمتها إلى  1.3بليون دوالر سنويًا ،يتم تهريبها إلى
خارج منطقة النزاع واألماكن املجاورة.
ويقدر خبراء أن ما يصل إلى  30في املائة من هذه التجارة غير املشروعة يذهب إلى
شبكات الجريمة املنظمة العابرة للحدود التي تقع قواعدها خارج شرق الكونغو .وال
تحصل املجموعات املسلحة في الكونغو إال على نحو  2في املئة من األرب��اح الصافية
الناتجة ع��ن التهريب غير امل�ش��روع ،أي  13مليون دوالر ف��ي السنة .وثمة أدل��ة على أن
عائدات هذه العمليات تمول ما ال يقل عن  25مجموعة مسلحة تواصل زعزعة السام
واألمن في املنطقة.

نزاهة إدارة املياه

ورشة تدريبية بإفران لتعزيز دور املجتمع املدني واإلعالم في مجال حوكمة املوارد
> محمد التفراوتي
نظمت جامعة األخ��وي��ن واملعهد الدولي
ل�ل�م�ي��اه ،معهد س�ت��وك�ه��ول��م ال��دول��ي للمياه
( ،)SIWIب �م��دي �ن��ة إف � � ��ران ،م ��ؤخ ��را ،ورش ��ة
عمل تدريبية لتعزيز دور املجتمع املدني
واإلعام في مجال النزاهة في قطاع املياه.
وتندرج الورشة في سياق برنامج بناء
القدرات في مجال النزاهة في إدارة املوارد
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
معهد ستوكهولم ال��دول��ي للمياه (،)SIWI
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
الشفافية واملساء لة واملشاركة.
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،
وس ��وء اس �ت �خ��دام ال�س�ل�ط��ة ،وس ��وء التقدير
لألمور االدارية والتشغيلية.
واستند البرنامج التدريبي الذي نشطه
ال�خ�ب�ي��ران ع�ب��د ال�غ�ن��ي العسلي ع��ن جامعة
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
مخاطر الفساد والشفافية وال��وص��ول إلى

املعلومات ثم املساء لة.
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
والتصدي ملخاطر الفساد في هذا القطاع،
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
ال�ف��اع�ل��ن إلدارة أف �ض��ل ل�ل�م�ي��اه .وأك ��د على
وجوب العمل على الحد من الفاقد وتأهيل
البنية التحتية وحوكمة أنظمة قطاع املياه
وكذا توفير البيئة السليمة لاستثمار مع
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
وتغير امل�ن��اخ .ذل��ك أن املجتمع يلعب دورا
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
تستنبط األفكار وال��رؤى خلص املشاركون
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
امل�غ��رب واإلدارة املتكاملة ل�ل�م��وارد املائية،
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
السياق التاريخي لظهور اإلدارة املتكاملة
ل� �ل� �م ��وارد امل ��ائ� �ي ��ة ( )GIREوال � �ت� ��ي ي �ع��ود
تاريخها إلى الفترة التي أعقبت قمة األرض

سنتي  1992و ،2002والتي كانت مستوحاة
من قبل برنامج االستدامة (ال سيما تقرير

برونتاند  ،)1987وأضيفت 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
وال� ��زم� ��ان � �ي� ��ة .ذل� � ��ك أن اإلدارة امل �ت �ك��ام �ل��ة
للموارد املائية تعزز األطر لتنفيذ حوكمة
امل�ي��اه وتشجيع ات�خ��اذ ق ��رارات أف�ض��ل ه��ذا
فضا عن قانون املياه من خال تشريعات
ومؤسسات تخلق توقعات قابلة للتنفيذ
من الناحية القانونية.

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

وب��ال�ت��ال��ي ال ب��د م��ن "معالجة ه��ذه املشكلة
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
املياه من حيث الكفاء ة االقتصادية ،حيث
يعد املاء مدخا مهما للعديد من القطاعات
االقتصادية ،بما في ذل��ك ال��زراع��ة والثروة
السمكية والصناعة والنقل والسياحة ،إذ
أن الفساد يمكن أن يشوه خصوصية املاء
األكثر إنتاجية بن االستخدامات املختلفة
املذكورة .هذا فضا عن تأثير الفساد على
ق�ط��اع امل��اء م��ن ح�ي��ث ال�ع��دال��ة االجتماعية،
والتماسك والحد من الفقر.

حتديد مخاطر الفساد
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
الخبرات العملية الستخدام أدوات تقييم
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
جهود التصحيح .كما تمت دراس��ة عملية

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
النزاهة كإجراء وقائي لسد فرص حصول
الفساد.

الشفافية والولوج إلى املعلومة
واملساءلة

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

البيضاويون يرفعون شعار «جميعا إلى احلديقة» «معا للمحافظة على التنوع البيولوجي باملنطقة الصحراوية»
ا ح �ت �ض �ن��ت ا ل� ��دار ا ل �ب �ي �ض��اء ي ��وم ا ل �س �ب��ت ا مل��ا ض��ي
تظاهرة ترفيهية نظمتها جمعية (كلوبل شايبر)
لفائدة األسر البيضاوية تحت عنوان «جميعا إلى
الحديقة».
و ع � �ب� ��ر ا مل � �ن � �ظ � �م ��ون ل � �ه� ��ذا ا ل� � �ح � ��دث اال ج� �ت� �م ��ا ع ��ي
والترفيهي ،عن طموحهم إلى جمع أسر املدينة في
يوم من املرح واألنشطة املجانية بحديقة الجامعة
العربية ،التي تعتبر من أكبر املساحات الخضراء
ب��ا ل�ع��ا ص�م��ة اال ق �ت �ص��اد ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ،م�ت��و خ��ن ب��ذ ل��ك
تنمية هذه «الرئة الخضراء» ،وتحسيس الساكنة
بضرورة املحافظة عليها.
ك�م��ا ت �ن��درج ه��ذه ا مل �ب��ادرة ،ا ل �ت��ي ن�ظ�م��ت ب�ش��را ك��ة
م ��ع وال ي � ��ة ج �ه��ة ا ل � ��دار ا ل �ب �ي �ض��اء ا ل �ك �ب ��رى و(ا ل � ��دار
ا ل �ب �ي �ض��اء ل�ل�ت�ه�ي�ئ��ة) ،ض �م��ن ب��ر ن��ا م��ج إ ع ��ادة ه�ي�ك�ل��ة
و ت��أ ه�ي��ل ا ل�ح��د ي�ق��ة ا ل��ذي أطلقته ا ل�س�ل�ط��ات املحلية،
إذ م��ن ا مل �ن �ت �ظ��ر أن ت�ن�ط�ل��ق أ ش �غ��ال إ ع� ��ادة ا ل�ت��أ ه�ي��ل
بحلول شهر شتنبر من العام الجاري.
و ت �ض �م��ن ب��ر ن��ا م��ج ه ��ذه ا ل �ت �ظ��ا ه��رة ،ا ل �ت��ي أ ط��ر ه��ا

ع � ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ا مل �ت �ط ��و ع ��ن ت ��و ل ��وا م �ه �م��ة ت��و ج �ي��ه
املشاركن ،أنشطة ترفيهية لفائدة األطفال (مكتبة
م �ت �ج��و ل��ة ،ود م� ��ى ع �م��ا ق��ة ،و س� �ب ��ا ق ��ات) ،و ع��رو ض��ا
م��و س �ي �ق �ي��ة و م �س ��ر ح �ي ��ة ،و م �ع ��ر ض ��ا م��ؤ ق �ت��ا ل �ص��ور
فابريس فريني ،وسينما الهواء الطلق.
و ت� �ج ��در اإل ش� � ��ارة إ ل� ��ى أن ف� ��رع ج �م �ع �ي��ة ( ك �ل��و ب��ل
ش� ��ار ب� ��ل) ت ��أ س ��س س �ن ��ة  2013ب� �ن ��اء ع �ل ��ى م� �ب ��ادرة
ا مل � �ن � �ت� ��دى اال ق� � �ت� � �ص � ��ادي ا ل � �ع� ��ا مل� ��ي ،و ي � �ض� ��م ش �ب��ا ب��ا
متطوعن تتراوح أعمارهم ما بن  20و 30سنة.
و ي� �س� �ع ��ى ا ل � �ف� ��رع ،ا ل� � ��ذي ي� �ض ��م  15ع � �ض� ��وا ،إ ل ��ى
املساهمة في تنظيم العمل االجتماعي واالقتصادي
وا ل�ث�ق��ا ف��ي وا ل�ت�ع�ل�ي�م��ي ،و ت�ع��ز ي��ز ا ل�ت�ن�م�ي��ة ا ل�ب�ش��ر ي��ة،
وتحسن ظروف العيش لساكنة الدار البيضاء.
و م��ن أ ب ��رز ا مل �ب ��ادرات ا ل �ت��ي ق��ام ب �ه��ا ه��ذا ا ل �ف��رع،
إ ع � � � ��ادة ت� ��أ ه � �ي� ��ل ث� ��ا ن� ��و ي� ��ة « ع� � � ��ال ب � ��ن ع � �ب ��د ا ل � �ل ��ه»
ب ��ا ل� �ن ��وا ص ��ر ،و خ� �ل ��ق ش �ب �ك��ة اال ن� �ت ��ر ن ��ت ا مل ��وا ط� �ن ��ة،
وإ ج��راء درا س��ة استقصائية ع��ن ج��ودة الحياة في
الدار البيضاء.

يوم دراسي بالداخلة يخلد لليوم العاملي للتنوع البيولوجي

نظمت املندوبية السامية للمياه وال�غ��اب��ات ومحاربة
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.
وت��زام��ن تخليد ه��ذا اليوم العاملي لهذه السنة مع أول
عملية إلط ��اق  26غ ��زاال م��ن ن��وع امل�ه��ر ب��ال�ب��ري��ة وم��وائ�ل��ه
الطبيعية ببئر كندوز التابع إلقليم أوسرد.
وتكتسي ه��ذه العملية أهمية بالغة على الصعيدين
ال �ج �ه��وي وال��وط �ن��ي ،تثمينا ل�ل�م�ج�ه��ودات ال �ت��ي تبذلها
املندوبية السامية للمياه وال�غ��اب��ات وم�ح��ارب��ة التصحر
منذ سنة  2006في إط��ار مشروع إع��ادة تأهيل الوحيش
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
تعبئة مكثفة ،وم��دع�م��ة بشكل مستمر م��ن ط��رف جميع
املتدخلن ف��ي إط��ار منهجية تشاركية وشمولية للنظم
البيئية كوحدات متكاملة.
وأع� ��رب ع��ن متمنياته ب ��أن ت�ف�ض��ي أش �غ��ال ه ��ذا ال�ي��وم
ال��دراس��ي إل��ى "مقترحات عملية تساعدنا على تقوية ما
نحن بصدد إنجازه في مجال التدبير وصيانة املجاالت
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة" ،وب��ال�ت��ال��ي إرس ��اء ت�ص��ور مستقبلي متجدد
يمكن جميع املتدخلن في القطاع من تكثيف الجهود من
أجل إدماج الجميع في قاطرة التنمية املستدامة.
وأكد الكاتب العام للمندوبية ،أن املغرب بحكم موقعه

مؤمتر األمم املتحدة للتغيرات املناخية :حلظة حقيقة بالنسبة لإلنسانية

> 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-
 ،) 21املقرر ما بن  30نونبر و 11دجنبر  ،2015لحظة حاسمة
بالنسبة للبشرية جمعاء ،التي تواجه أكثر من أي وق��ت مضى
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
الحراري ،قصد الحفاظ على كوكب األرض.
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا املؤتمر ،الذي سيعرف مشاركة
 195ب �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
من التغيرات املناخية التي يشهدها القرن الحالي ،باملقارنة مع
الحقبة ما قبل الصناعية.
ويبقى الرهان كبيرا بالنسبة للمنتظم الدولي الذي لم يتمكن
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
تخص التزامات البلدان في مجال التقليص من انبعاثات الغاز.
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

(ك �ي��وط��و ،وك��وب �ن �ه��اغ��ن )...ح��اض��را ف��ي األذه ��ان ،ل�ي��ذك��ر باملهمة
الجسيمة التي تنتظر فرنسا ،وأيضا امل�غ��رب ،ال��ذي سيحتضن
أشغال مؤتمر األمم املتحدة حول التغيرات املناخية (كوب.) -22
وبحسب نيكوال هيلو ،املبعوث ال�خ��اص لرئيس الجمهورية
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
ل�ح��رارة األرض يعني ب�ك��ل ب�س��اط��ة أن��ه يتعن ع�ل��ى ب�ل��دان العالم
التخلي عن  70في املائة من الطاقات األحفورية.
واعتبر هيلو ،الذي استقبل وفدا من الصحافين املغاربة قام
بزيارة إلى باريس من  20إلى  21ماي الجاري أنه بعد ستة أشهر
من انعقاد مؤتمر ك��وب -21ال شيء تم الحسم فيه" ،موضحا أن
االختاالت املناخية تكلف املجتمع الدولي  400مليار دوالر كل
سنة .ورأى أن مؤتمر (كوب ) -21يمثل "لحظة حقيقية ملعرفة ما
إذا كان املنتظم الدولي قادرا على إعطاء معنى جديدا للتقدم".
وما يزال هيلو املسؤول املكلف باإلعداد لهذا املؤتمر الكوني
"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
"خيار تدوين تاريخ العالم أو الخضوع له".

وأ ك ��د امل �ب �ع��وث ا ل �خ��اص ل��ر ئ�ي��س ا ل�ج�م�ه��ور ي��ة ا ل�ف��ر ن�س�ي��ة ح��ول
ح �م��ا ي��ة ك ��وك ��ب األرض أ ن� ��ه "إذا ك� ��ان ه� �ن ��اك ف �ش��ل ف ��ي ب ��ار ي ��س،
فسنكون خاسرين جميعا" ،معتبرا أن نجاح مؤتمر باريس يمر
أ ي�ض��ا عبر ا ت�ف��اق ح��ول آ ل�ي��ات تمويل ج�ه��ود مكافحة االحتباس
ا ل �ح��راري ،وا ل �ت��ي س�ت�م�ك��ن م��ن م�س��ا ع��دة ا ل �ب �ل��دان ،األ ك �ث��ر هشاشة
املتأثرة بالتغيرات املناخية ،من التاؤم معها.
و ش ��دد ه�ي�ل��و ف��ي ه��ذا اإل ط ��ار ع�ل��ى أه�م�ي��ة ا ل �ص �ن��دوق األخ�ض��ر
للمناخ ،ا ل��ذي من املنتظر أن يتم تزويده ب 100مليار دوالر في
أ ف��ق  ،2020وه��ي امل�ب��ا ل��غ ا ل�ت��ي يتعن تخصيصها ل�ل�م��اء م��ة ،أو
للحد من انعكاسات التغيرات املناخية.
ويرى هيلو أن "هذه املبالغ ليست زهيدة ،ولكنها غير مبالغ
ف�ي�ه��ا ،إذا ع�ل�م�ن��ا أن  650م�ل�ي��ار دوالر ت�م�ن��ح ك��ل س�ن��ة ل�ل�ط��ا ق��ات
األحفورية من حيث الدعم أو االعفاء الضريبي" ،مؤكدا أن��ه إذا
كان مؤتمر باريس سيكون مؤتمر االلتزامات ،فإن مؤتمر (كوب-
 )22باملغرب سيكون مؤتمر تنفيذ هذه االلتزامات ،خاصة تلك
املسطرة على املدى القصير.
وأ ش��اد ف��ي ه��ذا اإل ط��ار ب��امل�ب��ادرات وا ل�ب��رام��ج ا ل�ت��ي ت��م إطاقها
ب��امل�غ��رب وا ل�ت��ي تعكس إرادة اململكة ل��ا ن�خ��راط بشكل ج��دي في

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
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد أن ه�ن��اك  40نظاما بيئيا يشكل موطنا
ألكثر من  4آالف و 500صنف من النباتات و 550صنفا من
الحيوانات الفقرية واآلالف من األصناف الافقرية.
م��ن جهته ،أك��د وال��ي الجهة عامل إقليم وادي الذهب،
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  1995والتي 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.

ج �ه��ود ا ل�ت�ق�ل�ي��ص م��ن اال ن �ب �ع��ا ث��ات امل�س�ب�ب��ة ل��اح�ت�ب��اس ال �ح��راري
ع �ل��ى ا ل�ص�ع�ي��د ا ل �ع��ا مل��ي ،خ��ا ص��ة م��ن خ ��ال م�خ�ط�ط��ات��ه ال�ط�م��وح��ة
التي تم إطاقها في مجالي الطاقة الشمسية والريحية.
وسيجمع املؤتمر ا ل�� 21ل�ل��دول األط��راف ف��ي االتفاقية  -اإل ط��ار
ل��ألم��م امل �ت �ح��دة ح��ول ا ل �ت �غ �ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة (ك � ��وب )-21ح��وال��ي 40
ألف مشارك ومندوبن يمثلون كل بلد ،وماحظن وأعضاء من
املجتمع املدني .
و ي�ت�ع�ل��ق ا ل��ره��ان ا ل��ر ئ�ي�س��ي ل�ل�م��ؤت�م��ر ف��ي ال �ت��وص��ل ،ألول م��رة،
إ ل��ى ا ت�ف��اق ش��ام��ل و م�ل��زم يمكن م��ن مكافحة االخ�ت��االت املناخية
بنجاعة وا ل��د ف��ع وتسريع االنتقال نحو مجتمعات واقتصادات
صامدة وال تبالغ في انبعاثات الكاربون.
ولذلك ،ينبغي أن يعالج االتفاق املقبل ،بشكل متوازن ،الحد
م ��ن ا ن �ب �ع��ا ث��ات ا ل �غ ��از امل �س �ب��ب ف ��ي االح �ت �ب��اس ال� �ح ��راري وت ��اؤم
املجتمعات مع االختاالت املناخية املوجودة أصا .كما ينبغي
أن تأخذ هذه الجهود حاجيات وقدرات كل بلد.
وينتظر أن ي��دخ��ل اال ت�ف��اق امل��رت�ق��ب ال�ت��وص��ل إل�ي��ه ف��ي ب��اري��س،
حيز التنفيذ اعتبارا من سنة  2020وأن يكون مستداما للسماح
بانتقال على املدى البعيد.

