
معه  عـــامـــا)   67) ــا  ــوم ــش ت فــيــلــيــب  جــــ�ان  ــعــامــل  ــت ي
األمــطــار  ســقــوط  يف  يتحكم  أن  �ــقــدوره  ــرا  ــاح س بــوصــفــه 
ــزرع  ي أن  ــه  ل يتسنى  فكيف  وإال   .. بــالــجــن  بــاالســتــعــانــة 
البيضاء  الـــذرة  أو  الـــذرة  ــن  م النضج  تــام  ـــ�ا  وف محصوال 
غ�  يف  الـــســـودا�  الـــفـــول  أو  الـــدخـــن  أو  ــة)  ــج ــوي ــع (ال
ــ¡  ــزارع ــن امل ــكــون فــيــه كــثــ� م ـــذي ي ــت ال ــوق مــوســمــه يف ال

قد انتهوا ¬اما من جمع محاصيلهم؟
ـــو مــجــرد  ــا- وه ــوم ــش ــس �ـــقـــدور ت ــي ــــر ل ــــع األم يف واق
التي  هــوانــجــي  �نطقة  الــقــاحــلــة  جــافــو  قــريــة  ــن  م مــــزارع 
بـــوالوايـــو-  مــن  الــشــ±ل  إىل  ــلــومــرتا  كــي  450 نــحــو  تــبــعــد 
بــه،  يتنبأ  أن  فــقــط  بــوســعــه  لــكــن  ــطــقــس،  ال يف  الــتــحــكــم 

وبدرجة عالية من الدقة.
إنــــه يــســتــعــ¡ بــكــتــيــب مـــهـــرتئ ومــقــيــاس بــالســتــيــ· 
معلومات  عليه  يتلقى  مــحــمــول  ــف  ــات وه للمطر  أخـــرض 

عن املناخ عن طريق الرسائل النصية القص�ة.
ــاء عــىل Ãــاذج  ــن ـــه الــزراعــيــة ب ـــرارات ويــتــخــذ تــشــومــا ق
وكيفية  الـــزراعـــة  مــواعــيــد  ذلـــك  يف  ــا  � �نطقته  الــطــقــس 
وكميات  املختلفة  الحقلية  ــة  ــزراعــي ال بالعمليات  الــقــيــام 

الس±د الالزمة للزراعة.
املـــزارعـــ¡  ــار  ــغ مـــن ص بـــ¡ آالف  مـــن  واحــــد  ــا  ــوم ــش وت
ــج املــنــاخ  ــام ــربن ــوي مــن املــســتــفــيــديــن ب ــاب ــب Ìــوب ز ــن يف ج

الزراعي الذÏ ومكافحة ظاهرة النينيو.
جامبيزي  منطقة  يف   2013 ـــام  ع ــج  ــام ــربن ال ــق  ــطــل وان
منها  ــر  ــاط ــخ م ــهــة  ملــجــاب ــة  ــوم ــك ــح ال ــة  ــط ــن خ ــم وهــــو ض
املبكر  اإلنـــذار  شبكات  تقوية  ــالل  خ مــن  الجفاف  مــوجــات 

املناخ  تغ�  جـــراء  ــة  ــزراع ال قــطــاع  يــواجــه  الـــذي  الخطر  مــن 
واملشاكل األخرى املتعلقة بالطقس.

ــي  ــزراع ال للتوسع  الفنية  اإلدارة  ــامــج  ــربن ال يف  ــارك  ــش ت
ــــدويل لــبــحــوث املــحــاصــيــل يف  بــــوزارة الـــزراعـــة واملــعــهــد ال
املحلية  الخدمة  مقدم  و(إيــكــونــت)  القاحلة  شبه  املناطق 

لالتصاالت بالبالد.
ــة املـــزارعـــ¡  ــي ــوع ــات يف ت ــه ــج ـــارك كـــل هــــذه ال ـــش وت
واملـــ±رســـات  الــطــقــس  رصـــد  تــقــنــيــات  ــدام  ــخ ــت اس بكيفية 
الطقس  ــات  ــوم ــل �ــع تــســتــعــ¡  ــي  ــت ال ــة  ــي ــذك ال الـــزراعـــيـــة 
من  ــة  ــحــروم امل شــبــه  املــنــاطــق  يف  الــغــذا×  ــألمــن  ل تحقيقا 

األمطار يف زÌبابوي.
ـــه  ـــت وزوج تـــشـــومـــا  حـــصـــد  ــــــايض  امل املــــوســــم  ويف 
الــذرة  مــن  وطــنــا  ــن،  ــدخ ال محصول  مــن  طــن   1.5 سيمناي 
الـــســـودا�. فــيــ± يتوقع  ــول  ــف ال ــن  ــن م ـــع ط الــعــويــجــة، ورب
 2.5 ونحو  الــدخــن،  مــن  أطــنــان  أربــعــة  يحصد  أن  الــعــام  هــذا 
ــرغــم مــن مــوســم الجفاف  ال الــبــيــضــاء، عــىل  ـــذرة  ال طــن مــن 

الذي ألحق الرضر �حصول ج�انه من الذرة.
بعض  مــن  أوفـــر  حظي  ــان  ك  ... الــعــام  "هـــذا  تشوما  ــال  ق
استع¡  ــي  ــن إن ــعــض  ــب ال ــول  ــق ي  ... ــحــصــويل  م يف  ــــ�ا�  ج

بالجن والسحر لكن هذا ليس صحيحا".
من  دوالر  ـــف  أل  30 قـــدره  بــتــمــويــل  ــج  ــام ــربن ال يحظى 
شبه  ــق  ــاط ــن امل يف  ــل  ــاصــي ــح امل ــحــوث  ــب ل ـــــدويل  ال ــد  ــه ــع امل
ــة لــتــلــقــ¡ أســالــيــب مــســاعــدة املــــزارعــــ¡ عىل  ــل ــاح ــق ال
سبل  ـــبـــاع  وإت الــتــكــلــفــة  خــفــض  مــع  محاصيلهم  تــحــســ¡ 
مياه  يف  الــفــاقــد  لتجنب  بــالــقــش  املــحــاصــيــل  تغطية  منها 

الري وتوف�ا ملوارد املياه.
مــحــاصــيــل  ــــــة  زراع إىل  ـــضـــا  أي ـــج  ـــام ـــربن ال ويـــهـــدف 
الــطــبــيــعــيــة  ـــاألســـمـــدة  ب ــة  أحــــــواض خـــاصـــة مــخــصــب يف 
من  مختلفة  ــــواع  أن ــدة  ــع ب الـــواحـــد  الــحــقــل  تحميل  ــع  م

املحاصيل واستخدام الحد األمثل من املخصبات.
ــا إقـــنـــاع املـــزارعـــ¡  ــض ــج أي ــام ــربن ـــن بـــ¡ أهـــــداف ال وم
ــة وزراعـــــة  ــدي ــي ــل ــق ــت ــهــم ال ــل ـــن مــحــاصــي ــاء ع ــن ــغ ــت ــاالس ب
ليست  مــقــرتحــات  وهـــي  للجفاف  مــقــاومــة  ـــرى  أخ ـــالالت  س
ــــزرع الـــــذرة كــمــحــصــول أســـايس  ــة يف مــنــطــقــة ت ــاملــجــدي ب

للغذاء.
للمعهد  الـــعـــام  املـــديـــر  بــ�جــفــنــســون  ــد  ــي ــف دي ــــال  وق
الــــدويل لــبــحــوث املــحــاصــيــل يف املــنــاطــق شــبــه الــقــاحــلــة إن 
ألن  مــهــم  أمـــر  تحمال   ßأكـــ محاصيل  ــــة  زراع إىل  ــجــوء  ــل ال

"تغ� املناخ يرضبنا برسعة وبال هوادة".
ــروج  ــي ي ــت ـــات ال ـــ±رس ــب وامل ــي ــال تــجــئ مــثــل هـــذه األس
لــلــتــعــامــل مع  ــــار خــطــة زÌــبــابــوي  الــربنــامــج يف إط ــا  ــه ل
ــم  ــتــي طــرحــت يف مــؤ¬ــر األم ــاخ وهـــي الــخــطــة ال ــن تــغــ� امل
ــون  ــان ك ــســمــرب  دي بـــاريـــس يف  املـــنـــاخ يف  لــتــغــ�  ــدة  ــح ــت امل

األول من العام املايض.
ــاخ إن 30  ــن امل تــغــ�  لــبــحــوث  ــامــج  ــربن ل ــــة  ــت دراس ــال وق
جنوب  أفريقيا  يف  ــذرة  ــال ب ــة  ــزروع امل الــرقــعــة  مــن  ــة  املــائ يف 
عليها  ــتــعــ¡  ي ـــوي،  ـــاب زÌـــب ــا  ــه ــن وم ـــربى،  ـــك ال الـــصـــحـــراء 
العقد  ــون  ــض غ يف  مختلفة  مــحــاصــيــل  ـــزراعـــة  ل ــول  ــح ــت ال

املقبل.
ــا  ــشــوم ت شـــهـــد  ـــوي  ـــاب ـــب Ìـــز ب ـــو  ـــاف ج ــة  ــق ــط ــن م ويف 
بعد  وأســالــيــبــهــا  املــحــاصــيــل  ــــواع  أن تغي�  ــد  ــوائ ف بنفسه 
ــالث  ــل ث ــب ــــذÏ ق ـــي ال ـــزراع ــج املـــنـــاخ ال ــام ــربن ــه ل ــ±م ــض ان

سنوات.
يف  ــم  ــوس امل خـــالل  دوالر   300 حــالــيــا  تــشــومــا  ويــكــســب 
ـــذي كـــان يكفي  ــفــائــض املــحــصــويل ال ــن بــيــع ال املــتــوســط م

طعام أرسته بالكاد يف املايض.
ــن الجهد  ــد م بـــذل مــزي املـــزارعـــ¡  ــىل  ــجــب ع ــول "ي ــق وي

ليكفلوا حياتهم ... إنه ليس رضبا من السحر".
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التي  الــبــحــر،  ملنتدى  الــرابــعــة  الــــدورة  املــقــبــل،  ــاي  م  8 إىل   4 مــن  الــجــديــدة  مدينة  تحتضن 
تنظم تحت شعار "املناخ يتغ�.. وماذا عن البحر؟".

قضايا  ملــنــاقــشــة  ســنــويــا  ــدا  ــوع م ــو)،  ــي ــان ــغ (إي مــؤســســة  تنظمها  ــي  ــت ال ــظــاهــرة،  ــت ال هـــذه  وتــشــكــل 
وقــرب  بفرنسا،   (  21 (كـــوب  املــنــاخ  مــؤ¬ــر  تنظيم  بعد  وذلـــك  والــســاحــل،  والبحر  املستدامة  التنمية 

عقد (كوب 22) �دينة مراكش.
ـــقـــاءات وورشــــات  ـــــدورة يــشــمــل عــقــد ل ال ـــذه  ــج ه ــام ــرن ــا، أن ب ــه ـــالغ ل ــة يف ب ــس ــؤس وذكـــــرت امل
وتــقــديــم  ــة،  ــي ــق ــائ وث أرشطــــة  ـــرض  ع عــىل  عــــالوة  ـــب،  ـــان وأج ــة  ــارب ــغ م خــــرباء  ينشطها  ــيــة  مــوضــوعــات
بأهمية  لتحسيسه  ــعــريــض  ال الــجــمــهــور  إرشاك  خــاللــهــا  يــتــم  ـــوي،  ـــرب وت ــايف  ــق ث ــع  طــاب ذات  أنــشــطــة 

البحر، واملحافظة عىل البيئة.
الــبــحــار  ــ� كــبــ� عــىل  ــأث ت ــهــا  ل ــة  ــرشي ــب ال ــة  ــط ــش ــاخــيــة واألن املــن ــ�ات  ــغ ــت ال الــبــالغ إىل أن  وأشــــار 

واملحيطات، مربزا أهمية تغي� العقليات وامل±رسات من أجل الحفاظ عىل البيئة.

املــواطــنــ¡  أحـــد  لــكــن  متفاقمة  قــ±مــة  مشكلة  جــاكــرتــا  االنــدونــيــســيــة  الــعــاصــمــة  ــه  ــواج ت
وقــود  إىل  البالستيكية  الــنــفــايــات  ــر  ــدوي ت ـــادة  إع ــالل  خ مــن  رزق  مــصــدر  إىل  يحولها  أن  ــرر  ق
طن   6000 ــن  م  ßأكــ جــاكــرتــا  ــشــارف  م عــىل  الــقــ±مــة  منطقة  إىل  يصل  الــصــغــ�ة.  ــنــاريــة  ال لــدراجــتــه 
ــ± دفـــع اإلنــدونــيــيس  ـــوم. وتــشــكــل أكــــوام الــقــ±مــة مــخــاطــر بيئية وصــحــيــة م ــل ي الــنــفــايــات ك ــن  م

حميدي إىل أن Ìسك بزمام األمور ويحول النفايات البالستيكية إىل وقود.
الــخــام  الــنــفــط  ــن  م مستخرجة  ـــادة  م "الــبــالســتــيــك  إن  ــنــاشــئ  ال األعــــ±ل  رجـــل  حــمــيــدي  ــول  ــق وي
يقف  أن  Ìــكــن  ـــود  وق إىل  يــحــولــه  ــ±  م ــدره  ــص م إىل  البالستيك  إعــــادة  ــو  ه هــنــا  أفــعــلــه  ــا  م ـــال.  أص

إىل جانب البنزين والوقود األحفوري".
يحرق  وهـــو  يــومــيــا.  الــقــ±مــة  ــن  م كــيــلــوجــرامــا  ــر 25  ــدوي ت إعــــادة  بــوســعــه  إن  حــمــيــدي  ــول  ــق وي

البالستيك ثم يقطر البخار الناجم عن ذلك ليصبح وقودا سائال.

إنشاء  ستوقف  الــصــ¡  إن  مــؤخــرا  الــطــاقــة  إلدارة  الصيني  الــوطــنــي  املكتب  ــال  ق
ــود  وج ملــعــالــجــة  جــهــودهــا  ضــمــن  منطقة   15 يف  بــالــفــحــم  تعمل  ــة  ــاق ط مــحــطــات 

فائض يف القدرة الكهربية بقطاع الطاقة مؤكدا بذلك تقريرا سابقا لوسائل اإلعالم.
ــوب الص¡  ــن ــرهــا مــؤســســة ج ــدي ــي ت ــت ـــر) ال ـــزرف ــي أوب ــ�ج ــت مــجــلــة (شـــــاذارن ان ــال وق
بالبالد  الــطــاقــة  عــىل  الرسمية  الــرقــابــة  هيئة  وهــو  الــوطــنــي  املكتب  إن  ــقــوى  ال لشبكات 
الكهربية  ــدرة  الــق يف  بــفــائــض  تنعم  مــنــاطــق  يف  بالفحم  تعمل  مــحــطــات  تشييد  ـــف  أوق

السي± يف مراكز رئيسية منتجة للفحم يف منغوليا الداخلية وشانيش وشنيش.
لهيئة  املــحــيل  الــحــكــم  وحــــدات  أرســلــتــهــا  مــســتــنــدات  إىل  يستند  ـــذي  ال الــتــقــريــر  ـــال  وق
ــدة يف 13  ــدي ــات ج ــرشوع ــىل م ــىل الــطــاقــة إن الــصــ¡ ســتــوقــف أيــضــا املــوافــقــة ع ــة ع ــاب ــرق ال

منطقة أخرى حتى عام 2018.

الص� توقف محطات الفحم الق�مة مصدر رزقالبحر والتغ� املناخي

9

زيـــادة  ــهــدف  ب فيها  ــت  ــارك ش ــتــي  ال ـــون  ـــاراث امل ســبــاقــات  آخـــر  ــة)  ســن  45) غـــويل  مينا  ــة  ــي ــرتال األس الـــعـــداءة  اختتمت 

ــىل مـــدى سبعة  ــارى ع ــح ــة. وعـــربت غـــويل خـــالل هـــذه الــتــجــربــة املـــثـــ�ة  ســبــع ص ــي ــائ ــشــأن نــقــص املـــــوارد امل ــي ب ــوع ال

صــحــارى  يف  اهــــرتأت  األحـــذيـــة  مــن  أزواج  ــيــة  ñــان فــيــهــا  واســتــهــلــكــت  ــرتا،  ــوم ــل ــي ك  1688 ــهــا  خــالل اجـــتـــازت  ــع  ــي ــاب أس

رحلة  نــهــايــة  ــت  ــن ــزام وت ــدة.  ــح ــت امل ـــات  ـــوالي وال وتــشــيــيل  أفــريــقــيــا  ــوب  ــن وج وأنــتــارتــيــكــا  وأوســرتالــيــا  واألردن  إســبــانــيــا 

أن  غــويل  مينا  ــة  ــي األســرتال الــعــداءة  ــل  ــأم وت ــــارس).  م  22) للمياه  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال ــع  م األمــ�كــيــة  نــيــفــادا  ـــة  والي يف  غــويل 

يف  قابلتهم  ــن  ــذي ال ــاص  ــخ األش تعهد  حــيــث   األرض،  ــىل  ع الــعــذبــة  ــاه  ــي امل مــــوارد  حــ±يــة  ــىل  ع وتحضهم  ــن  ــري آخ تلهم 

ليرتعرب  مــلــيــون   100 �ــجــمــوع  ــاه  ــي امل اســتــهــالك  بخفض  ــي،  ــ±ع ــت االج ــواصــل  ــت ال ــل  ــائ وس ــرب  ع بــهــم  اتــصــلــت  أو  رحلتها 

القيام بخطوات بخطوات بسيطة لرتشيد االستهالك.
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للبيئة،  الــعــاملــي  لــلــصــنــدوق  الــعــامــة  املــديــرة  الــرئــيــســة  ـــيش،  إي ــو  ــاوك ن بــوجــدة،  ــرا  ــؤخ م الــــرشق،  جــهــة  مجلس  �كتب  ــاء  ــض أع استقبل 
املنسق  صــو،  ــ±  ــراهــي وإب بــالــصــنــدوق،  البيئة  مــســؤولــة   ،Ïأو ــزورو  ــي ش مــن  ــل  ك مــن  يتكون  الــدولــيــة  الهيئة  هــذه  عــن  ـــدا  وف ــرأســت  ت الــتــي 

الجهوي إلفريقيا،  وجون مارك سيناماساي، املتخصص يف البيئة.
يقدمها  أن  Ìــكــن  الــتــي  ــم  ــدع ال وأÃــــاط  صــيــغ  حـــول  املختصة  املــغــربــيــة  الــســلــطــات  ــع  م للتباحث  للمغرب  ــد  ــوف ال هـــذا  زيــــارة  وجــــاءت 
الــتــغــ�ات  حـــول  اإلطـــاريـــة  املــتــحــدة  ـــم  األم اتــفــاقــيــة  يف  ــــراف  األط ملــؤ¬ــر   22 ــدورة  ــل ل الــتــحــضــ�ات  بــشــأن  للمغرب  الــعــاملــي  البيئة  ــدوق  ــن ص

املناخية (كوب 22)، التي ستنعقد يف شهر نونرب 2016 �راكش.
مشاريع  إطـــالق  يف  منها  ــادة  ــف االســت Ìكن  ــي  ــت وال الــدولــيــة  الهيئة  هــذه  عليها  تتوفر  الــتــي  اإلمــكــانــيــات  حــول  الــنــقــاش  إثـــارة  ¬ــت  كــ± 

بيئية جديدة ويف نقل التكنولوجيات الحديثة.

طــاالس،  بيت�ي  املــتــحــدة  لــألمــم  التابعة  الــجــويــة  ــاد  ــألرص ل العاملية  للمنظمة  ــعــام  ال األمـــ¡  أشـــاد 
مجال  يف  الـــســـادس،  محمد  ــك  ــل امل ــة  جــالل ــادة  ــي ق تــحــت  ــرب  ــغ امل بــريــادة  بجنيف،  ــاء،  ــالث ــث ال ــوم  ــي ال

محاربة انعكاسات التغ�ات املناخية.
األمــم  لــدى  للمغرب  ــم  ــدائ ال املمثل  السف�  مــع  ــا  ــراه أج مــحــادثــات  خــالل  للمنظمة  ــام  ــع ال األمـــ¡  ـــرز  وأب
املناخية  الــخــدمــات  مــجــال  يف  إفريقيا  يف  ــدة  ــرائ ال الــبــلــدان  أحـــدى  يبقى  املــغــرب  أن  أوجــــار،  محمد  املــتــحــدة 

وÃوذج للتنمية عىل املستوى القاري.
ــذي  ال  (22 ــوب  ــك (ال ــال  ــغ وأش التحض�  يف  نشيطة  مــشــاركــة  خـــالل  ــن  م ــرب  ــغ امل دعـــم  عــزمــه  ــن  ع وأعــــرب 

ستحتضنه مدينة مراكش يف نونرب املقبل.
الــرامــيــة  الــجــهــود  ـــذا  وك ــوات،  ــن س مــنــذ  ــادس  ــس ال محمد  املــلــك  جــاللــة  أطلقها  الــتــي  ــات  ــالح ــاإلص ب نـــوه  ــ±  ك

إىل جعل اململكة Ãوذجا يحتذى يف مجال الطاقات املتجددة ومحاربة انعكاسات التغ�ات املناخية.

للمؤسسة  ــع  ــاب ــت ال املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال ملــــرشوع  اإلقــلــيــمــي  املــنــســق  ــت،  ــس ــروب ب ريـــشـــارد  ـــد  أك
الوحيد  "الــبــلــد  هــو  املــغــرب  أن  (األردن)،  ــ±ن  ع يف  مــقــره  يــوجــد  الـــذي  إيـــربت  فريديريتش  األملــانــيــة 
من  أبــعــد  هــو  ــا  م حقق  وإÃـــا  بــبــاريــس،   (21 (كـــوب  األطــــراف  مــؤ¬ــر  خــالل  بــالــوعــود  فقط  يكتف   ö ـــذي  ال

ذلك".
مؤسسة  نظمتها  ــة  ــي دول ـــدوة  ن �ناسبة  ــبــاء  لــألن ــر÷  ــع ال ــرب  ــغ امل لــوكــالــة  ــح  تــرصي يف  ــســت،  ــروب ب ـــال  وق
وصياغة   21 ــوب  ك "تقييم  شــعــار  تحت  املناخية  الــعــدالــة  ــل  أج مــن  املــغــر÷  والتحالف  إيـــربت  فريديريتش 
جيد  مــســار  يف  ــرط  ــخ ان "املــغــرب  إن  ــات"،  ــاب ــق ــن وال ـــد�  امل املجتمع  نــظــر  ــة  ــه ووج االســرتاتــيــجــيــة  املــواقــف 

جدا Ìكن لباقي البلدان االقتداء به، م± يجعله املكان األمثل لتنظيم حدث مثل كوب 22".
هو  كــ±  ــجــددة،  املــت الــطــاقــات  نحو  والــتــوجــه  ــة  األحــفــوري الــطــاقــات  عــن  للتخيل  األوان  "آن  ــه  أن ـــاف  وأض

الحال بالنسبة للمملكة التي أحدثت فرص شغل جديدة يف هذا القطاع".

مــؤخــرا  الحيطي  حكيمة  بالبيئة،  املكلفة  املــنــتــدبــة  الـــوزيـــرة  ـــرت  أج
بــوكــوفــا،  ــا  ــن ــري إي لليونسكو  ــة  ــام ــع ال املـــديـــرة  مــع  مــبــاحــثــات  ــس،  ــاري ــب ب
ــ±ن نجاح  ــض ــة ل ــي ــم ــاون بــ¡ املــغــرب واملــنــظــمــة األم ــع ــت ــز ال ــعــزي ـــول ســبــل ت ح
املقبل  نــوفــمــرب  يف  سيعقد  ـــذي  ال  (22 ـــوب  (ك املــنــاخــيــة  ــغــ�ات  ــت ال حـــول  ــر  ــؤ¬ امل
املسئول¡  ــع  م عمل  ــ±ع  اجــت لها  ــق  ــراف امل ــد  ــوف وال الحيطي  عــقــدت  ــ±  ك ــش.  ــراك �

باليونسكو حول نفس املوضوع.
هــذا  خـــالل  لــهــا  عـــربت  بــوكــوفــا  إن  ــات  ــ±ع ــت االج هـــذه  عــقــب  الحيطي  ــت  ــال وق
والــتــزامــهــا   (  22 (كـــوب  ــاخ  ــن امل ــؤ¬ــر  مل لليونسكو  ــكــامــل  ال ــم  ــدع ال ــن  ع ــقــاء  ــل ال
تدخل  الــتــي  ــاالت  ــج امل يف  وخــاصــة  الــكــبــ�،  ــحــدث  ال ــذا  ه ــجــاح  إن ــل  أج مــن  بالعمل 

ضمن املهمة الدولية للمنظمة، وأساسا األوجه الثقافية والعلمية".

مباحثات حول «كوب ٢٢»املكان األمثل لـ»كوب ٢٢» إشادة باملغرب

ملحق أسبوعي من إعداد: سم�ة الشناوي

ـــس  ـــل ـــج ــــــــد رئـــــيـــــس امل أك
ــــي  ــــ±ع ــــت ـــــصـــــادي واالج ـــــت االق
ـــركـــة، األســبــوع  ــي نــــزار ب ــئ ــي ــب وال
املــجــالــس  أن  ـــاط،  ـــرب ـــال ب املــــايض 
ـــة  ـــي ـــ±ع ـــت االقــــتــــصــــاديــــة واالج
ــة  ــب مــواك إىل  ـــوة  ـــدع م ــة  ــي ــئ ــي ــب وال
ـــاج  املــجــتــمــع املــــد� مــن أجـــل إدم
املناخية  ــ�ات  ــغ ــت ال مــع  الــتــكــيــف 

يف السياسات العمومية.
كــلــمــة  يف  ــــة،  ــــرك ب وأوضــــــــح 
ـــه الــكــاتــب  ـــة عـــن ـــاب ـــي تـــالهـــا ن
ـــصـــادي  ـــت ــس االق ــمــجــل ــل الــــعــــام ل
ــي إدريــــس  ــئ ــي ــب ـــي وال ـــ±ع ـــت واالج
ـــدوة  ــــراوي، خــــالل أشـــغـــال ن ــــك ال
التكيف  مـــوضـــوع  حــــول  ـــة  ـــي دول
أي   .. ــة  ــي ــاخ ــن امل الـــتـــغـــ�ات  ـــع  م
ـــادي  ـــص ـــت االق ــس  ــال ــج ــم ــل ل دور 
واالجــــتــــ±عــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة يف 
ــي  ــوم ــك ــح ـــعـــمـــل ال ـــة ال ـــب ـــواك م
ــــــد�؟"  وتـــعـــبـــئـــة املـــجـــتـــمـــع امل
ــب انــعــقــاد  ــق ــس، ع ــل ــج نــظــمــهــا امل
اجـــتـــ±ع مــكــتــب اتـــحـــاد املــجــالــس 
ـــة  ـــي ـــ±ع ـــت االقــــتــــصــــاديــــة واالج
الــفــرنــكــوفــونــيــة واملـــؤســـســـات 
علينا  "يــتــعــ¡  ـــه  أن ــا،  ــه ل ــة  ــل ــ±ث امل
ــة واجــتــ±عــيــة  ــصــادي ــت كــمــجــالــس اق
ـــا، أن  ـــه ل ـــات مــ±ثــلــة  ـــس ـــؤس وم
ــرب عن  ــع ــم بـــــأدوارنـــــا ك ــع  ــضــطــل ن
وكهيئات  املــــد�  املــجــتــمــع  ـــوت  ص
للحكومات  بالنسبة  ــالســتــشــارة  ل
ــة  ــب ـــن أجــــل مــواك ـــات م ـــان ـــربمل وال
ــمــع  ــجــت الــعــمــل الــحــكــومــي وامل
التكيف  تــحــدي  ـــجـــاح  إلن املــــد� 

مع التغ�ات املناخية".
ـــس  ـــال ـــج امل أن  وأضـــــــــــاف 
ـــة  ـــي ـــ±ع ـــت االقــــتــــصــــاديــــة واالج
ـــا، إىل  ـــض ــة مــــدعــــوة، أي ــي ــئ ــي ــب وال
ذات  ــز  ــراك م إحــــداث  يف  املــســاهــمــة 
ـــن أجــــل تــقــويــة  ــمــي م ــي ــل ــد إق ــع ب
الحكومية  ــ�  غ املــنــظــ±ت  قــــدرات 
ـــن تــوعــيــة  ــــل ¬ــكــيــنــهــا م ـــن أج م
ــهــا  ـــن إشــارت ــ¡ ووضــــع ره ــن ــواط امل

وآلــيــات  واملــالــيــة  التقنية  الــوســائــل 
الــبــيــئــيــة،  ــة  ــوم ــل ــع امل إىل  ـــوج  ـــول ال
الــفــرنــكــوفــو�  ــاون  ــع ــت ال أن  مــــربزا 
أســــايس مـــن أجــــل ضــــ±ن تــقــويــة 
بهدف  ــار  ــك ــت واالب التنمية  قــــدرات 

إعداد سياسات مالúة.
ــوىل  ــت ـــــذي ي ـــة، ال ـــرك ــــــار ب وأش
ــس  ــال ــج ـــاد امل ـــح ـــة ات ـــاس أيـــضـــا رئ
ـــة  ـــي ـــ±ع ـــت االقــــتــــصــــاديــــة واالج
الــفــرنــكــوفــونــيــة واملـــؤســـســـات 
العلمية  ــة  ــجــن ــل وال ــا  ــه ل ــة  ــل ــ±ث امل
الــتــغــ�ات  أن  إىل   ،22 كـــوب  لقمة 
املـــنـــاخـــيـــة ¬ـــثـــل أحـــــد مـــحـــاور 
ــــرا بـــأن  ـــــاد، مــــذك ـــــح عـــمـــل االت
منهجيا  ـــال  ـــي دل ــــع  وض االتــــحــــاد 
ــة  ــصــادي ــت ــس االق ــال ــج ملــصــاحــبــة امل
ــا  ــه ــام ــه م يف  ــــة  ــــي ــــ±ع ــــت واالج
من  ــد  ــح وال الــتــوعــيــة  يف  املتمثلة 
تنامي  إىل  تـــؤدي  ــي  ــت ال ــر  ــواه ــظ ال
جميع  مـــع  ــة  ــي ــاخ ــن امل الـــتـــغـــ�ات 
ــات  ــوم ــك ــح ـــة (ال úـــدا ــــــراف ال األط
املحلية  ــطــات  ــســل وال واملــنــتــخــبــون 
ـــــالم  ـــــــــدارس ووســــائــــل اإلع وامل

واملجتمع املد�). 
القمة  ــن  ع حــديــثــه  ــعــرض  م ويف 
التي   (22 (كـــوب  للمناخ  العاملية 
املــقــبــل  نـــونـــرب  ــر  ــه ش ســتــعــقــد يف 
هــذه  إن  ــة  ــرك ب ـــال  ق ـــش،  ـــراك م يف 
ــعــمــل من  ــقــمــة ســتــكــون قــمــة ال ال
املختلفة  األولـــويـــات  تحقيق  أجــل 
التي  ــس  ــاري ب اتــفــاقــيــة  يف  ــددة  ــح امل
ــتــكــيــف، والــشــفــافــيــة،  ــال تــتــعــلــق ب
ـــل الــتــكــنــولــوجــيــا، وبـــنـــاء  ـــق ون
ينبغي  ـــه  أن إىل  ــشــ�ا  م ـــدرات،  ـــق ال
مع  للتكيف  خـــاص  ــ±م  ــت اه إيـــالء 

التغ�ات املناخية. 
التكيف  ـــذا  ه أن  ــة  ــرك ب ورأى 
الــفــعــل  رد  يــشــكــل  ال  أن  يــتــعــ¡ 
وإدارة  األرضار  إلصـــالح  ــاســب  املــن
ــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــــك مــخــاطــر ال
ــن أيــضــا  ــك ــا فــحــســب، ول ــه ــب ــواق وع
ــا عـــىل مــســتــوى  ــي ــاق ــب ــت عــمــال اس

الصلة  ذات  اإليــكــولــوجــيــة  الــنــظــم 
ــض  ــع ـــة وب ـــوي ـــحـــي ــــــــــوارد ال وامل
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة مــثــل املــيــاه 
األرض،  ــة  ــ±ي وح الـــغـــذا×  ــــن  واألم
وحــــ±يــــة الـــــواحـــــات والـــتـــنـــوع 

البيولوجي والزراعة.
العظيم  عــبــد  ـــد  أك جــهــتــه،  مــن 
للمياه  الــســامــي  ــدوب  ــن امل ــايف،  ــح ال
ـــات ومـــحـــاربـــة الــتــصــحــر،  ـــغـــاب وال
ـــىل أهــمــيــة  ــفــس املــنــاســبــة، ع ــن ب
لتنمية  ـــد  جـــدي ـــــوذج  Ã ـــورة  ـــل ب
ـــات  ـــوازن ـــت ـــرتم ال ـــح "نـــظـــيـــفـــة" ت

البيئية.
صلة  وجـــــود  الـــحـــايف  ــــــرز  وأب
ـــتـــغـــ�ات املــنــاخــيــة  ـــ¡ ال كـــبـــ�ة ب
التكيف  أن  مــوضــحــا  ــة،  ــمــي ــن ــت وال
يهم  املــنــاخــيــة  ـــ�ات  ـــغ ـــت ال مـــع 

باألساس البلدان اإلفريقية.
أن  ــاق،  ــي ــس ال هـــذا  يف  وأضـــــاف، 
ــ�ات  ــغ ــت ـــاريـــس حــــول ال ـــفـــاق ب ات
ــــفــــاق كــــو�،  املـــنـــاخـــيـــة هــــو ات
املــقــابــل، عـــىل وجـــود  ـــدا، يف  ـــؤك م
ــود  ــجــه ــوى ال ــت ــس ـــىل م "تــبــايــن ع
ــي  ــت ـــدان ال ـــل ـــب ـــة بـــ¡ ال ـــذول ـــب امل
ــة  ــي ــخ ــاري ــل مـــســـؤولـــيـــة ت ــم ــح ــت ت
ـــازات  ـــغ ال انــبــعــاثــات  مـــجـــال  يف 
التي  الــنــامــيــة  ــدان  ــل ــب وال الــدفــيــئــة 
ــتــغــ�ات  ــرة ال ــاه ــظ تــعــتــرب ضــحــيــة ل

املناخية".
ــا  ــض ــــايف، وهـــــو أي ــــح وقــــــال ال
هذه  إن   ،(22 (كــوب  قمة  مــنــدوب 
شهر  يف  ستنعقد  ــي  ــت ال ـــــ�ة،  األخ
ستشكل  ـــش،  ـــراك � ــل  ــب ــق امل ــرب  ــون ن
تنفيد  مــســار  يف  هــامــة  ــة  ــل ــرح م
ــويل  وســت  ،(21 ــــوب  (ك الـــتـــزامـــات 
ــف مــع  ــي ــك ــت ــل ـــة ل ـــاص أهـــمـــيـــة خ
في±  ــ±  ــي ــة، الس ــاخــي املــن ــ�ات  ــغ ــت ال
يف  الــتــنــمــويــة  بــالــســيــاســات  يتعلق 
املتجددة  والــطــاقــات  املـــاء  مــجــاالت 

واألمن الغذا×.
ــس  ــي ـــه، أعـــتـــرب رئ ـــت ــــن جـــه م
ــوق  ــق ــح ـــس الــــوطــــنــــي ل ـــل ـــج امل

املجتمع  قطب  ــؤول  ــس وم ــان  ــس االن
إدريـــس   ،(22 ـــوب  (ك بقمة  ـــد�  امل
التي  ــس،  ــاري ب اتفاقية  أن  الــيــزمــي، 
املــعــركــة  يف  مــهــ±  منعطفا  تــشــكــل 
الــتــغــ�ات  ـــار  آث ملكافحة  الــطــويــلــة 
ــة  ــي ــام ــن املـــنـــاخـــيـــة، أطــلــقــت دي
كونية  تعبئة  وأحـــدثـــت  حقيقية 

يف املجاالت ذات الصلة.
غ�  املـــنـــظـــ±ت  أن  وأضــــــاف 
الــقــطــاع  يف  ــة  ــل ــام ــع ال الــحــكــومــيــة 
ــات  ــشــخــصــي ـــض ال ـــع ــي وب ــئ ــي ــب ال
ــة الـــدولـــيـــة، تــراهــن  ــي ــاس ــي ــس ال
ــن أجــل  ــحــدي م ــت ـــع هـــذا ال ــىل رف ع
للطاقة  حقيقي  ــال  ــق ــت ان تحقيق 

وبلوغ التحديات ذات الصلة.
أشــكــال  كـــل  أن  مـــن  وحـــــذر 
تــبــقــى  األرض  ــــىل  ع الـــحـــيـــاة 
املناسب  الــحــل  أن  مــؤكــدا  ــددة،  ــه م
ــة من  ــرتك ــش ــة م ــاب ــج ــت يــتــطــلــب اس
سياسية  ــظــم  ون (بـــلـــدان،  الجميع 
الــرغــم  ــىل  ع ــ¡)،  ــل ــاع ــف ال ومختلف 
ــات  ــي ــؤول ــس امل "تــــوزيــــع  أن  ـــن  م
يتم  األمـــــر  هــــذا  يف  ــة  ــي ــخ ــاري ــت ال
ــل  ـــن أج ـــ� مـــتـــســـاو، م ــل غ ــك ــش ب

تحقيق الغايات املثىل".
الــــنــــدوة،  هـــــذه  يف  وشـــــــارك 
ــو  ــل عـــــىل مــــــدى يـــــومـــــ¡، مــمــث
ـــدان األعــــضــــاء يف  ـــل ـــب ــلــف ال مــخــت
ـــاد املـــجـــالـــس االقــتــصــاديــة  ـــح ات
ــة،  ــي ــون ــوف ــك ــرن ــف واالجـــتـــ±عـــيـــة ال
ــغــ�ات  ــت ال ــال  ــج ــــذا خــــرباء يف م وك
ــة، الــذيــن ســلــطــوا الــضــوء  ــاخــي ــن امل
ــة  ــصــادي ــت االق ــس  ــال ــج امل دور  عـــىل 
واالجــــتــــ±عــــيــــة واملـــؤســـســـات 
املــجــتــمــع  يف  ــة  ــل ــاع ــف ك املـــ±ثـــلـــة 
يتعلق  ـــا  م يف  املـــنـــظـــم،  ـــــد�  امل
ـــة الـــعـــمـــل الــعــمــومــي،  ـــب ـــواك �
ــــوب  ــــزامــــات (ك ــــت وتــجــســيــد ال
وتعبئة  ـــدرات  ـــق ال ــز  ــزي ــع وت  ،(21
لرفع   (22 ــوب  (ك أجــل  مــن  الفاعل¡ 
ــ�ات  ــغ ــت ـــع ال ــف م ــي ــك ــت تـــحـــدي ال

املناخية.

ــســوس ماسة  ب ـــا×  امل ــوض  ــح ال ــة  ــال ــدت وك خــل
لالستث±ر   الــجــهــوي  ــز  ــرك امل ــع  م بتنسيق  ـــة  درع
ــيل مع  ــواص ــاء ت ــق ــي لــلــمــيــاه عــرب ل ــامل ــع ــوم ال ــي ال

الفاعل¡ املحلي¡ �ختلف القطاعات.
رئيس  نائبة  ملــ¡،  فاتحة  األســتــاذة  ــــادت  وأف
من  تــعــد  الــجــهــة  أن  ــة،  ــاس م ســـوس  جــهــة  مجلس 
ــوال يف هــذا  ــه ــرف خــصــاصــا م ــع ــي ت ــت ــات ال ــجــه ال
�ناخ  تتسم  الجهة  أن  عل±  الطبيعي،  املـــورد 
باملنطقة،  للتنمية  رافــعــة  يــعــتــرب  ـــاف  ج شــبــه 
يف  تــعــتــمــد  ــة  ــاس م ســـوس  ــة  جــه وأن  خــصــوصــا 
ــفــالحــي والــســيــاحــي  ــىل املـــيـــدان ال ــصــادهــا ع ــت اق

والبحري. 
ورضورة  املــــــاء  بــأهــمــيــة  مـــنـــه  ووعــــيــــا 
ــرق رشـــيـــدة، تــضــيــف األســتــاذة  ــط ــه ب اســتــعــ±ل
اتــخــاذ  إىل  الـــجـــهـــوي  املــجــلــس  ـــــادر  ب ــــ¡،  مل
ـــك من  ــة، بــــإرشاك املــتــدخــلــ¡، وذل ــي إجـــــراءات آن
خـــالل وضـــع عــقــدة الــفــرشــة املــائــيــة الــتــي تعترب 
ــي.  ــن ــوط ال ــد  ــي ــصــع ال عـــىل  ــا  ــه ــوع ن ـــن  م األوىل 
املــواكــبــة  ــك"  ــي ــروت "أك جمعية  تــأســيــس  ــم  ت ــ±  ك
ــم. فضال  ــل ــع ال ــث  ــح ــب ال ولــتــشــجــيــع  ــفــالحــ¡  ــل ل
األوىل  اإلطـــــار  ــة  ــي ــاق ــف االت عـــىل  ــع  ــي ــوق ــت ال عـــن 
السقي  تعميم  ــا  ــه أهــداف ضــمــن  ســطــرت  ــي  ــت وال

بالتنقيط ليبلغ حوايل 30 ألف هكتار.
ــة ســــوس مــاســة  ــه ــة رئـــيـــس ج ــب ــائ ودعـــــت ن
املــنــاخــيــة  الـــتـــغـــ�ات  ــار  ــض ــح ــت اس وجــــوب  إىل 
ــرتات  ـــوايل ف ــن خـــالل ت ـــاء م ــىل امل وانــعــكــاســاتــه ع
ــا عىل  ــب ـــرة ســل ـــؤث ــات امل ــان ــض ــي ــف الــجــفــاف وال

املنشئات املائية.
ــقــدمــة،  املــت ــة  ــوي ــه ــج ال ــة  ــب ــواك م إطــــار  ويف 
ــوة  ــدع م مـــاســـة  ســــوس  ــة  ــه ج أن  ملـــ¡  أكـــــدت 
ــــرتاب  ال إلعــــــداد  جـــهـــوي  تــصــمــيــم  وضــــع  إىل 
ــال عن  ــض ــة الـــجـــهـــويـــة، ف ــي ــم ــن ــت ومـــخـــطـــط  ال
الصناعية  الــنــفــايــات  لــتــدبــ�  الــجــهــوي  املــخــطــط 

والفالحية والطبية والصيدلية غ� الخطرة.
ـــة وضـــــع اســرتاتــيــجــيــة  ـــه ـــج ـــشـــد ال ـــن وت
ــة مــن الــفــيــضــانــات   ــ±ي ــح ــة وال ــاق ــط ــاد ال ــص ــت الق
ــة،  ــي ــن ــع ـــجـــهـــات امل ـــة ال ـــق ثـــم الــتــحــضــ�، رف
ــلــتــدبــ� املــنــدمــج  ل ــفــاقــيــة اإلطـــــار رقـــم 2  لــالت

للموارد املائية.
وعــــــربت األســـــتـــــاذة ملــــ¡ عــــن اســـتـــعـــداد 
ــروم  املــجــلــس الــجــهــوي لــدعــم املـــبـــادرات الــتــي ت
ــة هــذا  ــدام ــت ــضــ±ن اس ــ±ء ل ــل ــتــدبــ� املــنــدمــج ل ال

ــاصــب شغل  ــن ــاظ عـــىل م ــف ــح ــــ±ن ال املـــــورد وض
يف القطاع.

ــة  ــال وذكــــر مــحــمــد الــفــســكــاوي، مــديــر وك
ـــة،  ـــوس مــنــاســبــة درع ــــا× لــجــهــة س الـــحـــوض امل
ــ±ء،  ــل ــي ل ــامل ــع ــوم ال ــي ــال �ــنــاســبــة االحــتــفــال ب
يذكر  ـــوم  ي ــار  ــي ــت الخ ــي  ــوج ــول ــرون ــك ال بــالــســيــاق 
ــا يف  ــوي ــام ســن ــق ــاة والـــــذي ي ــي ــح ــبــض ال بــقــلــب ن
أهمية  إىل  ــاه  ــب ــت االن جـــذب  ــدف  ــه ب مــــارس   22
املستدامة  اإلدارة  إىل  ــوة  ــدع وال الــعــذبــة،  ــاه  املــي

ملواردها. 
لالستث±ر  مــديــر املــكــتــب الــجــهــوي  ــدث  ــح وت
يجهة  ــاه  ــي امل ــطــاع  ق ــن  ــه، ع ــزي ن خليل  ــر  ــادي ــأك ب
ومختلف  باملنطقة  الشغل  ـــاق  وآف مــاســة  ــوس  س
ــعــ±ل املــــوارد  ــ� اســت ــدب ــال ت ــج ــورات يف م ــط ــت ال

املائية وسبل الح±ية واملحافظة عليه.
ــل، عن  ــضــي ــحــة ف ــات ــت ف ــدم ــا، ق ــه ــب ــان مـــن ج
ــة ســــوس مــاســة  ــجــه ـــوض املـــــا× ب ـــح ـــة ال ـــال وك
بالجهة  ــة  ــي ــائ امل ـــــوارد  امل ـــول  ح ــا  ــرض ع درعـــــة، 
ــة  ــي ــزراع ال ــشــطــة  األن مختلف  يف  ــه  ــ±الت ــع ــت واس
ــاق  ســي ويف  األســـــــ±ك،  وصـــيـــد  ــة  ــي ــاح ــي ــس وال
وتــنــاولــت  ـــل.  ـــاح ق شــبــه  إىل  ــــاف  ـــاخ  ج مـــن
ــشــغــل"  ــال "املـــــاء وال ــف ــت ــار االح ــع ــة ش ــحــدث املــت
ــة بعض  ــاول ــن ــت م ــة  ــجــه ال وارتـــبـــاطـــه �ــعــطــيــات 
خصوصيات  تــهــم  ــي  ــت ال ــات  ــي ــائ ــص واإلح األرقــــام 
ــوارد  ــم ــل ــ� الــتــشــارÏ ل ــدب ــت ــة ومـــجـــال ال ــجــه ال
ـــطـــور املـــتـــوقـــع لـــوضـــع فــرشــة  ـــت املـــائـــيـــة وال
ــة ثم  ــوك ــت ــوس واش ــس ــــوارد املــيــاه الــجــوفــيــة ب م
واالتــفــاقــيــة  ــيــة  املــائ ــفــرشــة  ال عــقــدة  مكتسبات 
ــة يف  ــي ــائ ـــة لــصــيــانــة وتــنــمــيــة املـــــوارد امل اإلطـــاري

حوض سوس ماسة.
ـــاور  ـــح ــــت فــتــيــحــة فــــضــــيل  م ــــاول ــــن وت
ــصــاد  ــت االق املــتــمــثــلــة يف  ــة  ــي ــاق ــف االت ومــواضــيــع 
ــــري مـــن خــــالل تــحــويــل  ـــاءة ال ـــف يف املـــيـــاه وك
ومــجــال  بالتنقيط  الــــري  إىل  هــكــتــار   30000
املكثفة  املحاصيل  واخــتــيــار  ـــري  ال مــيــاه  تطوير 
محور  ــم  ث ــاه  ــي امل ــن  م أقـــل  لكميات  املستهلكة 
ــاه  ــي ــة امل ــئ ــعــب ــة وت ــمــي ــن ــت ــمــي وال ــعــل ــث ال ــح ــب ال

الجوفية و السطحية.
عاملية  فعالية  للمياه  الــعــاملــي  ــوم  ــي ال ويــعــد 
باملياه،  املتصلة  ــور  ــاألم ب ــي  ــوع ال لــرفــع  ــرصــة  وف
ــة  ــالزم ــاذ اإلجــــــراءات ال ــخ وإللـــهـــام اآلخـــريـــن الت
ــيــوم  ــال ـــعـــود االحـــتـــفـــال ب ـــــارق. وي ـــــداث ف إلح
املــتــحــدة  ــــم  األم مــؤ¬ــر  إىل  ــمــيــاه  ــل ل ــي  ــامل ــع ال
حيث   ،1992 عـــام  والــتــنــمــيــة  بالبيئة  املــعــنــي 

ذلــك  ــب  ــق وع لــلــمــيــاه.  عــاملــيــة  بفعالية  أوىص 
 22 ــحــدة   ــت امل لــألمــم  الــعــامــة  الجمعية  ـــددت  ح
وعقدت  للمياه.  عــاملــي  ــوم  ي كـــأول   1993 مـــارس 
ــ¡. ويف  ــح ـــك ال هـــذه الــفــعــالــيــة ســنــويــا مــنــذ ذل
املعنية  املــتــحــدة  ـــم  األم لجنة  ــحــدد  ت ـــام،  ع ــل  ك
عمل  تنسق  ــي  ــت ال الــلــجــنــة   – ــة  ــي املــائ ـــاملـــوارد  ب
الصحي-  والـــرصف  ــاه  ــي امل بــشــأن  املــتــحــدة  ـــم  األم
ــي ملــنــاقــشــة الــتــحــديــات  ــامل ــع مــوضــوع الــيــوم ال
الحملة  ــق  ــس ــن وت املــســتــقــبــلــيــة.  أو  ــة  ــي ــال ــح ال
ــن أعــضــاء  ــن عــضــو واحـــد أو أكـــß م �ــشــاركــة م
املائية.  بــاملــوارد  املعنية  املــتــحــدة  ـــم  األم لجنة 
السنة   ــوضــوع هــذه  م املــتــحــدة  ـــم  األم واخــتــارت 
ــل وظــائــف  ــض ــاه أف ــي ــل: م ــغ ــش ــــاء وال ــار "امل ــع ش
الــعــاملــي  ـــيـــوم  ال مـــوضـــوع  يــركــز  إذ  ـــل"،  ـــض أف
ــذي  ال املــركــزي  الــــدور  ــىل  ع ــام  ــع ال ــهــذا  ل للمياه 
أفضل  وظــائــف  ودعــــم  خــلــق  يف  املــيــاه  تلعبه 
ــاة. كـــ± أنــهــا   ــحــي ــل ــة ل ــي ــاس ــاه هـــي لــبــنــة أس ــي مل
أو  ــطــش  ــع ال إلرواء  رضورة  ــرد  ــج م مـــن   ßأكـــ
تخلق  فهي  ــوي.  ــي ح أمــر  ــاه  ــي امل الــصــحــة؛  حــ±يــة 
ــة  ــادي ــص ــت ــة االق ــمــي ــن ــت ـــم ال ـــدع ــل وت ــم فــــرص ع

واالجت±عية واإلنسانية.
ويــشــتــغــل  الـــيـــوم نــصــف الــعــامــلــ¡ يف 
قــطــاعــات  يف  ــص،  ــخ ش مــلــيــار   1.5 نــحــو   ،öالـــعـــا
عىل  األعـــ±ل  ــل  ك أن  ذلــك  ــاملــيــاه،  ب الصلة  ذات 
ــاه.  ــي امل عــىل  أســــايس  بــشــكــل  تعتمد  اخــتــالفــهــا 
فهناك  ــاه،  ــي وامل الشغل  بــ¡  القوية  الصلة  ورغــم 
ــن يــعــتــمــدون عىل  ــذي ــن األشـــخـــاص ال ــ¡ م ــالي امل
لــهــم ح±ية  تــوفــر  ال  أرزاقـــهـــم  الكــتــســاب  ــاه  ــي امل

حقوق العمل األساسية وال يعرتف بهم.
يف  ـــت،  دع املــتــحــدة  ـــم  األم منظمة  أن  ــشــار   ي
املعلومات  ــن  م ــادة  ــف ــت االس إىل  املــنــاســبــة،  هـــذه 
ــادر املــيــاه  ــص ــة م واإلجــــــراءات املــتــخــذة يف حــ±ي
من  ـــا،  ـــداره إه ـــدم  وع نظافتها  ــىل  ع ــاظ  ــف ــح وال
يحمي  ــ�  ــي ــغ ت إحــــــداث  يف  ــة  ــم ــاه ــس امل أجــــل 

مقدرات الكوكب املائية.
ــتــعــرف  ال رضورة  عـــىل  ــظــمــة  املــن ـــــددت  وش
ــة املـــيـــاه عـــىل حــيــاة  ــي ــوع ــ� كــمــيــة ون ــأث عـــىل ت
تغي�  وإمــكــانــيــات  ــشــهــم،  عــي وســبــل  الــبــرش 
ــة الــــßوة  ــ±ي ــح ـــادات ل ـــص ـــت ــمــعــات واالق املــجــت
معتربة  األرض،  ســكــان  تكفي  لجعلها  ــة،  ــي ــائ امل
إلرواء  رضورة  ــجــرد  م ــن  م  ßأكـــ ــي  ه ــاه  ــي امل أن 
تخلق  ــي  ه وإÃـــا  ــصــحــة،  ال ــة  حــ±ي أو  الــعــطــش 
ــة  ــادي ــص ــت ــة االق ــمــي ــن ــت ـــم ال ـــدع ــل وت ــم فــــرص ع

واالجت±عية واإلنسانية.
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ــروان،  ــج ال ــن محمد  ب ــر÷، أحــمــد  ــع ال ــان  ــربمل ال أكــد رئــيــس 
تــرضرا  املــنــاطــق   ßــ أك مــن  تعد  العربية  املنطقة  أن  ــرا،  ــؤخ م
ــن أجـــل عــدم  الــعــمــل م ــ± يحتم  املــنــاخــيــة م ــغــ�ات  ــت ال ــن  م
محل  ــة  ــل ــدي ــب ال الــطــاقــة  ـــــالل  وإح ــا،  ــحــه �ــصــال اإلرضار 

الطاقة التقليدية التي يشكل النفط ع±دها.
ــر  ــؤ¬ ــمــة خــــالل افــتــتــاح "م ــل ــــروان، يف ك ــــج وحـــــذر ال
التغ�ات  تــداعــيــات  مــن  البيئة"،  لح±ية  ـــدويل  ال البحرين 
ــاف والــتــصــحــر  ــف ــج ــال ــة ك ــي ــرب ــع ال ــطــقــة  املــن ــة يف  ــي ــاخ ــن امل
واإلرضار  واملــــــــا×،  ــــذا×  ــــغ ال األمــــــن  عــــىل  ـــ�  ـــأث ـــت وال
ـــ± أن  ـــي ـــة، والس ــب االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــ±عـــي ــاس ــك ــامل ب

للدخل  ــيس  ــي ــرئ ال املـــصـــدر  تــشــكــل  األحـــفـــوريـــة  ــة  ــاق ــط ال
بالنسبة لعدد منها.

ووضــع  إجــــــراءات  وتــنــفــيــذ  اتــخــاذ  رضورة  عــىل  وشــــدد 
للتغ�ات  لــلــتــصــدي  األمـــد  طــويــلــة  وخــطــط  اســرتاتــيــجــيــات 
ــخ مــبــادئ  ــرســي ــة الــبــيــئــة وت ــ±ي ــمــل عــىل ح ــع املــنــاخــيــة وال
ـــدول  ـــات ال ـــوي ــ±ىش مـــع أول ــت ــة �ـــا ي ــدام ــت ــس الــتــنــمــيــة امل

العربية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة للعام 2030.
الصديقة  لــلــمــشــاريــع  التنفيذ  وســائــل  أن  إىل  ــــار  وأش
يقترص  أن  يــجــب  ال  مــوجــهــا  مــالــيــا  دعـــ±  تتطلب  للبيئة 
ـــد من  ــب، بـــل ال ب ــس ــح ـــــدويل ف ال ــل  ــوي ــم ــت ال عـــىل تــوفــ� 

ــة  ــل دول ــة يف ك ــاف ــقــطــاعــات ك ــن قــبــل ال ــوات م ــط ــاذ خ ــخ ات
التكامل  أن  ـــربزا  م ــدامــة،  املــســت التنمية  لتحقيق  عــربــيــة 
ــيــة من  ــعــرب ــة لــلــدول ال ــرص االقــتــصــادي الــعــر÷ يــشــكــل ف
البيئة  ــارة  ــج ــت ال زيــــادة  ــق  ــري ط عــن  ـــك  ذل تحقيق  ـــل  أج
الجمركية  ــز  ــواج ــح ال وإزالـــــة  ــارة  ــج ــت ال ــر  ــحــري وت الــعــربــيــة 

وغ� الجمركية.
ــىل  األع للمجلس  التنفيذي  الــرئــيــس  ـــار  أش جــانــبــه،  ومـــن 
البيئة  قضية  أن  إىل  ــة،  ــن دي ــن  ب محمد  بالبحرين،  للبيئة 
تم  حــيــث  دويل،  ــ±م  ــاهــت ب ــــ�ة  األخ ــوات  ــن ــس ال يف  حــظــيــت 
التنمية،  ــدامــة  اســت بــهــدف  ــة  ــي دول اتــفــاقــيــات  عـــدة  ــ±د  ــت اع
اإلنــســان  بــحــقــوق  تــرتــبــط  اآلن  البيئية  القضية  أن  ــدا  ــؤك م
وصحية  ــة  ــن آم بيئة  يف  اإلنـــســـان  يعيش  أن  ــشــرتط  ت ــي  ــت ال
التنمية  ـــعـــدالت  م عـــىل  ـــارشة  ـــب م ـــصـــورة  ب يــنــعــكــس  �ـــا 

وجودة الحياة.
ñة  أن  الــزايــد،  دالل  للمؤ¬ر،  الــعــامــة  األمــيــنــة  وأكـــدت 
ح±ية  ــىل  ع للعمل  خليجيا  ــعــات  ــتــرشي ال لــتــوحــيــد  ســعــي 
ــــدول الــعــربــيــة ومـــا تــعــانــيــه من  الــبــيــئــة وفـــق مــنــظــومــة ال

تحديات.
واملــقــايــيــس  التوجيهية  املـــبـــادئ  حـــول  عــمــل  ورقـــة  ويف 
مجال  يف  والــدولــيــة  اإلقــلــيــمــيــة  ــ�  ــاي ــع وامل واملـــواصـــفـــات 
ــيــة، قــالــت  ــئ ــي ــب ــة ال ــالم ــس ــات ال ــوي ــت ــس ــبــيــئــة وم ــة ال ــ±ي ح
ـــــورزات  ـــــــا×، ن Ãـــــم املـــتـــحـــدة اإل ـــ�ة بـــرنـــامـــج األم خـــب
ما  يف  الــعــربــيــة  لــلــدول  ــيل  ــك ال الــنــصــيــب  إن  ــيــفــا،  مــ�ســال
يف  خــمــســة  نــســبــة  ــجــاوز  ــت ي ال  ــددة  ــج ــت امل بــالــطــاقــة  يتعلق 
أن  ـــربزة  م ـــاح،  ـــري وال الــشــمــس  طــاقــة  ــن  م ومعظمها  ــة  ــائ امل

هناك مساع للحصول عىل مصادر متجددة.
لح±ية  ـــــدويل  ال ــن  ــحــري ــب ال (مـــؤ¬ـــر  ــــ±ل  أع ـــورت  ـــح و¬
ــعــرب  ـــخـــرباء ال ــه نــخــبــة مـــن ال ــي ــــذي شــــارك ف ــة)، ال ــئ ــي ــب ال
الترشيعي،  املــنــظــور  ــن  م البيئة  ــة  حــ±ي حـــول  ـــب،  واألجـــان
الــعــام  الــقــطــاعــ¡  ودور  ــيــة،  الــقــضــائ ــة  ــ±ي ــح ال ومـــوضـــوع 

والخاص يف ح±ية البيئة واملحافظة عليها. 

ـــرار االجــتــ±عــي  ـــق ـــت ـــــدم االس ــي وع ــئ ــي ــب ـــور ال ـــده ـــت ال
�عزل  ــ±  ــده أح مــشــاكــل  نــحــل  أن  نستطيع  ولـــن  ــان،  ــط ــرتاب م
اقتصادية  ضــغــوط  إىل  ـــؤدي  ي البيئي  فــالــتــدهــور  اآلخـــر.  ــن  ع
البيئي.  ــتــدهــور  ال ــن  م مــزيــد  اىل  ــا  ــدوره ب ـــؤدي  ت واجــتــ±عــيــة 
ــن أن  ــك Ìــة، و ــي ــرب ــع ال الــبــيــئــي مــقــلــق يف املــنــطــقــة  الـــوضـــع 
ــة  ــة املــرون ــدودي ــح ــاخ، وم ــن ــأثــ� تــغــ� امل يــــزداد ســــوءاً تــحــت ت
وأزمـــة  والــنــزاعــات،  أخــــرى،  ــدان  ــل ب ــع  م بــاملــقــارنــة  الطبيعية 

الالجئ¡ غ� املسبوقة.
لها  الـــتـــصـــدي  ـــ�ة، ويـــجـــب  ـــب ك ــة  ــي ــئ ــي ــب ال الــتــحــديــات 
ـــع الــتــحــديــات االجــتــ±عــيــة واالقــتــصــاديــة  بــالــتــزامــن م
البيئية  الــتــحــديــات  لــكــن  والــضــاغــطــة.  ــة  ــراهــن ال والــتــهــجــ�يــة 
الــفــرص  هـــذه  انــتــهــاز  ــتــم  وي ـــرص.  ف إىل  أيــضــا  تحويلها  Ìــكــن 
تنمية  أيــضــا  هــي  الــجــيــدة  البيئية  الــرعــايــة  ألن   ،öــا ــع ال ــول  ح
ــر÷،  ــع ــاö ال ــع ــرص يف ال ــف ــام هـــذه ال ــن ــت ـــدأ اغ ـــد ب ــدة. وق ــي ج
 ßــ ــث تــســتــثــمــر عـــدة بـــلـــدان يف مــســتــقــبــل «أخـــــرض» أك حــي

تكيفا ومرونة، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه.
ثم  ومــــن  مــنــطــقــتــنــا،  يف  ــة  ــئ ــي ــب ال وضــــع  أوال  ســـأعـــرض 
أمثلة  مــع  البيئية،  املــســائــل  ملعالجة  فعله  يتم  عــ±  أتــحــدث 

عن امل±رسات الجيدة التي يجب تعزيزها وتعميمها.
ــاد الــبــيــئــي يف  ــه ــإلج ــاك خــمــســة مـــــؤرشات رئــيــســيــة ل ــن ه
يستخدم  األوســــــع،  ــوى  ــت ــس امل عـــىل  أوال،  ـــر÷.  ـــع ال  öالـــعـــا
املــعــادن،  (الـــغـــابـــات،  الطبيعي  ـــرأســـ±ل  ال ــــدويل  ال الــبــنــك 
نجاح  ــدى  م لتقييم  النقية)  ــاه  املــي النظيف،  ــواء  ــه ال الــنــفــط، 
عربية  ــا  ــدان ــل ب ـــإن  ف ـــألســـف،  ول ـــه.  ـــروت ث إدارة  يف  مـــا  ــد  ــل ب
رأســ±لــهــا  ــدة  ــاع ق مقلصة  الطبيعي  ــا  ــه رأســ±ل ــذر  ــب ت ــ�ة  ــث ك
ـــاه أفــضــل  ــا، واملـــي ــه ــادات ــص ــت ــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا اق ــت ــيل ال ــك ال
ــ� من  ــث ــة يف ك ــي ــجــوف ال لــلــمــيــاه  مـــثـــال. فــالــســحــب املـــفـــرط 
ــ±ل  ــرأس ــزاف ال ــن ــىل اســت ــال ع ــو مــث ـــرشق األوســــط ه ــدان ال ــل ب

الطبيعي.
ــتــدهــور  ــا تــكــالــيــف ال ــض ــنــك الــــدويل أي ــب ــاً، يــقــيــم ال ــي ــان ث
ــواء  ــه ــة وال ــوث ــاه املــل ــاملــي الــتــكــالــيــف املــرتــبــطــة ب الــبــيــئــي، أي 
الــســامــة.  الكيميائية  ــــواد  وامل ــودة  ــق ــف امل ــات  ــاب ــغ وال ــوث  ــل امل
الناتج  ــن  م املــئــة  يف   2 بنحو  البيئي  ــتــدهــور  ال كلفة  ــدر  ــق وت
و5  ــان،  ــن ــب ل يف  ــة  ــئ امل يف  و4  تـــونـــس،  يف  اإلجـــــ±يل  ــيل  ــح امل

يف املئة يف مرص، وأكß من 6 يف املئة يف العراق.
آخــذ  النظيفة  الــعــذبــة  ــاه  ــي امل ــر  ــواف ت أن  ــروف  ــع م ــثــا،  ــال ث
ـــــوارد املــائــيــة  يف االنــخــفــاض. وتــقــتــرص حــصــة الــفــرد مــن امل

يف  مكعبا  ـــرتا  م  655 عــىل  الــعــربــيــة  املــنــطــقــة  يف  ــددة  ــج ــت امل
خــالل  ــة  املــئ يف   42.5 بنسبة  انــخــفــاضــاً  Ìــثــل  ـــذا  وه الــســنــة، 
 ßــ األك هــي  العربية  واملنطقة   .2014 إىل   1992 مــن  ــرتة  ــف ال
ــاه يف الـــعـــاö، حــيــث نــصــيــب الــفــرد مــن املــــوارد  ــي ــامل شــحــا ب
 ßــ ــف نــصــيــب الـــفـــرد يف ثــــا� أك ــص ــة هـــو ن ــذب ــع ــة ال ــي ــائ امل
املئة  يف   75 نــحــو  أن  ــ±  ك ــا.  ــي آس جــنــوب  وهـــي  شــحــا  منطقة 

من السكان يواجهون بالفعل مشكلة ندرة املياه.
ــواء  ه يتنفسون  ــن  ــذي ال ــاص  ـــ ــخ األش عـــدد  ازداد  رابـــعـــا، 
يف   50 بنسبة  أفــريــقــيــا  وشــــ±ل  ــــط  األوس الــــرشق  يف  مــلــوثــا 
مليون   220 كــان   ،1990 ــام  ــع ال ففي  15عــامــا.  خــالل  ــة  ــائ امل
معاي�  عــلــيــه  ــصــت  ن مـــ±  ــــوأ  أس ــــواء  ه يــتــنــفــســون  شــخــص 
 336 إىل   2010 ــام  ع الــعــدد  فارتفع  العاملية،  الصحة  منظمة 
ـــ�وت  وب الــقــاهــرة  ــقــط يف  ف يــعــيــشــون  ال  ــص،  ــخ ــون ش ــي ــل م
ــم بــل يف كــثــ� مــن املــــدن الــصــغــ�ة.  ــواص ــع وغــ�هــ± مــن ال
جميع  ــن  م ــة  ــائ امل يف   8 أن  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة  ــدر  ــق وت
ــا نــاجــمــة  ــي ــق ــري ـــــط وشــــ±ل أف الـــوفـــيـــات يف الــــرشق األوس

أساسا عن تلوث الهواء يف الداخل والخارج.
العربية  املنطقة  ــىل  ع ـــر  األث ـــدح  أف ــاخ  ــن امل لتغ�  خــامــســا، 
بــدرجــتــ¡  ــن  ــخ أس  öـــا ع ـــعـــاö. ويف  ال يف  األحــــر  تــعــتــرب  ــي  ــت ال
السنة  ــــام  أي ـــدد  ع ــ�  ــب ك حـــد  إىل  يـــــزداد  ـــوف  س ــ¡،  ــت ــوي ــئ م

ــثــنــا× مع  ــيــة بــشــكــل اســت ــي تــشــهــد درجــــات حــــرارة عــال ــت ال
ــ±ن عىل  ــة. يف ع ــراري ــح ــة ال ــراح ــدام ال ــع ــك مــن ان ــرافــق ذل مــا ي
 62 إىل  ـــام  أي  4 ــن  م ــدد  ــع ال هـــذا  يــــزداد  ســـوف  ــال،  ــث امل سبيل 
أيضا  ــي  ه أفــريــقــيــا  ـــ±ل  وش األوســــط  ـــرشق  ال ومنطقة  ــا.  ــوم ي
ــق  ــرتاف ــاف. وي ــف ــج ــعــرضــا ملـــوجـــات ال ــــß ت ــق األك ــاط ــن مـــن امل
ـــفـــاع مـــعـــدالت الــتــبــخــر،  ـــرارة مـــع ارت ـــح ـــفـــاع درجـــــات ال ارت
ــعــا�  ــا. وي ــي ــائ ــ�ة م ــق ــا ملــنــطــقــة ف ــي ــاف ــا إض ــحــدي مـــا يــشــكــل ت
 ßــم أكــ ــه ــغــ� املـــنـــاخ ألن ـــر ت ـــاص مـــن أث الــفــقــراء بــشــكــل خ
تحت  يعملون  ــم،  ــواه س مــن   ßأكــ فــهــم،  ــرا.  ــأث ت  ßوأكـــ تعرضا 
ــول املــعــرضــة  ــه ــس ــة مـــن ال ــعــيــشــون عـــىل مــقــرب ــس، وي ــم ــش ال
ـــان،  ـــن األحـــي ــ� م ــث ـــاه يف ك ـــي ــم امل ــره ــم ــغ ــات، وت ــان ــض ــي ــف ل
ما  ــطــعــام  ال ــىل رشاء  ــن دخــلــهــم ع م ــ�ة  ــب ك ويــنــفــقــون حــصــة 
شح  نتيجة  ــذاء  ــغ ال أســعــار  ارتــفــعــت  إذا  ــ�اً  كــب تــحــديــاً  يشكل 

املياه املتفاقم مع تغ� املناخ.

أمثلة جيدة
ــدة يف  ــي ـــات بــيــئــيــة ج ـــ±رس ــ�ة عـــىل م ــث ــة ك ــل ــث ــاك أم ــن ه
بها  االرتــــقــــاء  إىل  ــط  ــق ف ــة  ــاج ــح ب ونــحــن  ـــر÷.  ـــع ال  öـــعـــا ال

وتعميمها.

ـــدان عــربــيــة  ـــل ــى ب ــن ــــم غ ـــىل رغ ـــطـــاقـــة، ع يف قـــطـــاع ال
ــا الــدعــم عن  ــل تــدريــجــي ــزي ــة، فــهــي ت ــاق ــط ــ�ة �ــــوارد ال ــث ك
تخفيض  إىل  ســيــؤدي  مــا  ــاء،  ــرب ــه ــك وال ـــوري  ـــف األح الـــوقـــود 

االستهالك وبالتايل إىل تلوث أقل.
الطاقة  ــج  ــرام ب يف  مــلــحــوظــاً  ــورا  ــط ت ـــ�  األخ الــعــقــد  وشــهــد 
اإلمــــارات،  مثل  بــالــطــاقــة،  غنية  ــدان  ــل ب ـــدأت  ب إذا  النظيفة، 
ــاء  ــكــهــرب ــد ال ــي ــول ــت ــددة ل ــج ــت ــر مـــصـــادر م ــوي ــط ــر يف ت ــظ ــن ال
ــك،  ذل إىل  ــات. وإضـــافـــة  ــون ــرب ــدروك ــي ــه ــل ل ــادي  ــص ــت اق كــبــديــل 
ومــرص،  واألردن  املــغــرب  مثل  للطاقة  املــســتــوردة  الــبــلــدان  يف 
استقالل  لتعزيز  هــامــة  ـــأداة  ك املــتــجــددة  الــطــاقــة  تطوير  ــرز  ب
أكرب  إحـــدى  يف  ــغــرب  امل استثمر  وقــد  الــطــاقــة.  وأمـــن  الــطــاقــة 

.öمحطات الطاقة الشمسية يف العا
تتخذ  ــة  ــطــق ــن امل يف  بــلــدانــا  ــــرى  ن املـــيـــاه،  قـــطـــاع  ويف 
املــســتــدام  للنمو  ـــ±  داع ــاه  ــي امل ــطــاع  ق ــكــون  ي ــ·  ل ـــــراءات  اج
األردن  يف  املــدن  يف  املــيــاه  تعرفات  زيـــادة  ــك  ذل مــن  والــشــامــل. 
يستأثر  الــــذي  الـــزراعـــيـــة،  املــيــاه  ــالك  ــه ــت واس ومــــرص.  ود÷ 
ليصبح  يتجه  ــات،  املــســحــوب جميع  ــن  م ــة  ــائ امل يف   70 بنحو 
تــحــد من  ــن خـــالل ســيــاســات  م ــجــي،  ــدري ت ــاءة بشكل  ــف ك  ßأكـــ
نظم  يف  واالســـتـــثـــ±رات  الــقــيــمــة،  املنخفضة  املــحــاصــيــل  ري 
ــدادات،  ــع ــال ب للعمل  الــتــدريــجــي  واإلدخـــــال  الــحــديــثــة،  ـــري  ال

ــة  ــودي ــع ــس ــل املـــغـــرب وال ــث ــات يف بـــلـــدان م ــرف ــع ــت ــــع ال ورف
من  ــد  �ــزي الــجــوفــيــة  املــائــيــة  ــــوارد  امل إدارة  ــم  ــت وت واألردن. 
أفضل،  بشكل  ومراقبتها  املــــوارد  تقييم  ــالل  خ مــن  الــعــنــايــة، 
ـــط عىل  ـــواب ـــار وفـــــرض ض ـــآلب ـــات، والـــرتخـــيـــص ل ـــعـــرف ـــت وال

الضخ.
مرص  مــن  ــاال  ــث م ســأقــدم  ـــواء،  ـــه ال ــتــلــوث  ب يتعلق  مــا  يف 
ب¡  والــــرشاكــــة  ــة  ــي ــال امل األدوات  اســـتـــخـــدام  أدى  ــث  ــي ح
ــ� يف  ــب ك ــض  ــف ـــاص إىل خ ـــخ ال والـــقـــطـــاع  ـــام  ـــع ال الــقــطــاع 
ــل االســتــثــ±ر يف  ــاب ــق ــي م ــف ــة. ف ــئ ــي ــدف ــوث وغــــــازات ال ــل ــت ال
ــقــاهــرة  ــوث، حــصــلــت مـــرافـــق صــنــاعــيــة يف ال ــل ــت تــخــفــيــض ال
منخفضة  ــدة  ــائ ــف ب مـــيـــرسة،  قــــروض  عـــىل  واالســـكـــنـــدريـــة 
وهــي  و2015.   2007 ــامــ¡  ــع ال بــ¡  ــة،  ــل طــوي ســـ±ح  وفــــرتة 
ــــواد  ــت واألســـمـــدة والــــــورق وامل ــن ــم ــع اإلس ــصــان شــمــلــت م
ـــوب واملــطــابــع وســـواهـــا. خــفــضــت هــذه  ـــط ــة وال ــي ــذائ ــغ ال
ــة الــســلــبــيــة من  ــي ــارج ــخ ــات الــعــوامــل الــبــيــئــيــة ال ــاع ــن ــص ال
وبلغ  واملــيـــــاه.  الهـواء  ملوثات  مــن  ــل  أق كميات  ــالق  إط خــالل 
عن  وأســفــر  دوالر،  مليون   324 الــتــلــوث  ـــة  إزال يف  االســتــثــ±ر 
 65 �ــقــدار  الـــهـــواء  يف  املــعــلــقــة  ــات  ــوث ــل امل مــجــمــل  تخفيض 
ــف طــن من  أل  656 مــن   ßــ أك إىل  إضــافــة  الــســنــة،  ــف طــن يف  أل

ثا� أوكسيد الكربون.
إىل  مستغلة  غــ�  الــفــرص  حــيــث  ـــر  آخ ــاع  ــط ق ــات  ــاي ــف ــن ال
لــلــجــمــيــع، �ـــن فيهم  ــاة  ــي ــح ال ــة  ــي ــوع ن لــتــحــســ¡  ــ�  ــب حـــد ك
األشــــخــــاص الـــرسيـــعـــو الـــتـــأثـــر املـــنـــخـــرطـــون حـــالـــيـــاً يف 
ــرهــا،  ــدوي ــات وإعـــــادة ت ــاي ــف ــن أعــــ±ل غــ� نــظــامــيــة لــجــمــع ال
ــة لــلــطــاقــة املـــتـــجـــددة. يف  ــل ــدي ــادة مـــن مـــصـــادر ب ــف ــت ــالس ول
عىل  يعتمد  نــظــام  مــن  الــنــفــايــات  إدارة  تحويل  ــم  ت ــرب،  ــغ امل
ــعــ±ل  االســت ــــــرتداد وإعــــــادة  االس ــزز  ــع ي ــام  ــظ ن إىل  ــر  ــطــم ال
البالستيك  ــىل  ع بيئية  ــة  ــب رضي فـــرض  أدى  مــثــال،  ــر.  ــدوي ــت وال
البالستيك  سلسلة  يف  ضــخــهــا  ُأعــيــد  إيــــــرادات  ــيــد  تــول إىل 

لتشجيع فرزه وتدويره.
واالجــتــ±عــيــة  البيئية  املــشــاكــل  ــة،  ــداي ــب ال يف  ذكـــرت  ــ±  ك
ــا مــرتابــطــة  ــي ــق ــري ــــ±ل أف ــــرشق األوســـــط وش الــراهــنــة يف ال
املنطقة  يف  كــثــ�ة  ـــدة  واع مــبــادرات  ــاك  وهــن مــســتــدامــة.  وغــ� 
ــالل  ـــارشة مـــن خ ــا الــبــيــئــيــة مـــب ــاي ــض ــق ــة ال ــه ــواج ـــحـــاول م ت
لــالرتــقــاء  مــعــا  نعمل  أن  وعلينا  ــوارد.  ــم ــل ل أفــضــل  اســتــغــالل 

بهذه املبادرات وتعميمها ل· يكون لها أثر قوي ودائم.
 

أفريقيا.  وش±ل  األوســط  للرشق  الــدويل  البنك  رئيس  نائب   (*)
االستهالك  ــول  ح األخــ�  ـــد"  "أف مؤ¬ر  افتتاح  يف  كلمته  وهــذه 

املستدام.

مواجهة مشاكل البيئة العربية ممكنة باستغالل أفضل للموارد 

مزارعو زÌبابوي ينتجون املحاصيل الوف�ة يف غ� أوانها

جانب من فعاليات اللقاء

ــ�ات  ــغ ــت ـــىل ال ــة ع ــي ــرتب ــل ــــا "نــــــداء الــعــيــون ل دع
مستديرة  مــائــدة  أشــغــال  عقب  ــدر  ص الـــذي  املــنــاخــيــة"، 
مزيد  إىل  الــــدويل  املجتمع  بــالــعــيــون،  ــرا  ــؤخ م نظمت 
التغ�  ظــاهــرة  مــع  التعامل  يف  والفعالية  اليقظة  مــن 

املناخي، وترجمة النوايا إىل فعل واقعي مشرتك.
ـــرتاف  ـــاالع ب ــــــدويل  ال ــم  ــظ ــت ــن امل الــــنــــداء  وأوىص 
ــم مع  ــل ــأق ــت ــة مـــن أجــــل ال ــي ــرتب ــة ال ــأهــمــي ــيل ب ــع ــف ال
ــر الــربامــج  ــوي ــط ــــك عـــرب ت ــة، وذل ــي ــاخ ــن الــتــغــ�ات امل
ــيــمــيــة وتـــعـــزيـــزهـــا بـــحـــوامـــل الـــرتبـــيـــة عىل  ــعــل ــت ال

التغ�ات املناخية.
التي  التظاهرة،  ــذه  ه ــالل  خ تــيل  الــذي  ــداء  ــن ال وأكــد 
ساحل  حـــول  ـــات  ـــدراس وال الــبــحــث  مجموعة  نظمتها 
ــوق اإلنــســان  ــق ــح ــة ل ــوي ــه ــج ــة ال ــن ــج ــل الـــصـــحـــراء، وال
األكـــادÌـــيـــة  ـــع  م ـــة  ـــرشاك ب ــــســــ±رة،  ال  - ــون  ــي ــع ــال ب
ــجــهــة الــعــيــون -  ــة والــتــكــويــن ل ــي ــرتب ــل ــة ل ــوي ــه ــج ال
الــربــيــعــي  ــقــى  ــت املــل ـــحـــمـــراء، يف إطــــار  ال ــة  ــي ــاق ــس ال
ــة أســبــاب  ــه ــواج ــوع "م ــوض لــلــرتبــيــة الــبــيــئــيــة، حـــول م
للمدرسة  دور  أي   .. املناخية  ــتــغــ�ات  ال ــات  ــي ــداع وت
الفعل  ــل  ــأهــي ت رضورة  عـــىل  ــــوي؟"،  ــــرتب ال ــل  ــاع ــف وال
إدراك  مـــن  ـــ¡  ـــدرس وامل املـــربـــ¡  Ìــكــن  �ـــا  ـــوي  ـــرتب ال
الصلة  ذات  ــقــيــم  ال ــخ  ــي ــرس وت واملـــهـــارات  املـــعـــارف 
ــة عــنــهــا،  ــم ــاج ــن ــة واملـــخـــاطـــر ال ــي ــاخ ــن ــ�ات امل ــغ ــت ــال ب
ــا  ــه ــوروث � ـــ±م  ـــت االه إىل  ــة  ــي ــام ــن ال الــبــلــدان  داعـــيـــا 
أثــنــاء  اإلعــــالم  وأنــظــمــة  املــبــدعــة  وبالتقنيات  الــثــقــايف 

تفعيل برامج الرتبية عىل التغ�ات املناخية.
تقديم  ــىل  ع ــة  ــامــي ــن وال املــتــقــدمــة  ــدان  ــل ــب ال وحـــث 
ــة تغ�  ــواجــه ــرا مل ــق ــــالزم لــلــبــلــدان األكــــß ف الــدعــم ال
مطالبا  ــون،  ــرب ــك ال خفيضة  ــصــادات  ــت اق وتبني  ــاخ  ــن امل
ــوي  ــرتب ــدان يف املـــجـــال ال ــل ــب ـــذه ال بــالــتــضــامــن مـــع ه
ــاهــج الــرتبــيــة  ـــــاء مــن ـــربامـــج وإرس ــر ال ــطــوي وخـــاصـــة ت

عىل التغي�ات املناخية.
أجل  ــن  م طنجة  ـــداء  ن ــة  ــزي ورم ــاد  ــع أب ــداء  ــن ال وñــن 
ــعــامــل عــاملــي جــديــد  ــت ــاره يــؤســس ل ــب ــت ــاع ـــاخ ب املـــن
ــة والـــتـــعـــاطـــي مع  ــي ــاخ ــن ـــ�ات امل ـــغ ـــت ــوص ال ــص ــخ ب
ويــؤســس  ــة  ــن ــراه ال ــة  ــوجــي ــكــول اإلي الــقــضــايــا  مختلف 
املستوى  ــىل  ع ومــنــصــف  ــزم  ــل م تــعــاقــد  نــحــو  لــلــطــمــوح 

الدويل.
يف  شــــارك  الــــذي  الـــعـــيـــون،  نــــداء  أن  إىل  يــشــار 
ــون  ــث ــاح ــون وخــــــرباء وب ــي ــع ــام بـــلـــورتـــه أســــاتــــذة ج

ــ±ت وطــنــيــة  ــظ ــن ــة وم ــات عــمــومــي ــس ــؤس ــو م ــل ومــمــث
الــتــعــبــئــة مــن أجــل  ــدف إىل  ــه ي ــات مــحــلــيــة،  ــي ــال ــع وف
حــول   "22 ـــوب  "ك ــش  ــراك م قــمــة  ــاح  ــج إن يف  املــســاهــمــة 
عن  سليمة  علمية  ثــقــافــة  ونـــرش  املــنــاخــيــة  ــغــ�ات  ــت ال

التغ�ات املناخية.
الــتــصــدي  أن  ـــدوة  ـــن ال يف  املـــشـــاركـــون  ــــد  وأك ـــذا  ه
رضورة  املــنــاخــيــة  لــلــتــغــ�ات  ــة  ــي ــب ــل ــس ال لـــآلثـــار 
ــال  ــي األج ومــســتــقــبــل  األرض  ــب  ــوك ك ــة  ــحــ±ي ل مــلــحــة 

الصاعدة.
واقــعــا  أصــبــحــت  املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال أن  ـــــرزوا  وأب
ــة،  ــب ــاط ـــىل الـــبـــرشيـــة ق ــه ع ــس ــف ــا يـــفـــرض ن ــوس ــم ــل م
ــصــاديــ¡  ــت ــ¡، مـــن ســيــاســيــ¡ واق ــل ــاع ــف ــة ال ــاف ـــىل ك وع
ــة  ــي ــج ــي ــرتات ـــ¡، لـــبـــلـــورة اس ـــوي ـــرب واجـــتـــ±عـــيـــ¡ وت
ــة، تــنــبــثــق عــنــهــا مــخــطــطــات جــهــويــة  ــل ــام ــة ش ــي ــون ك
الظاهرة  هــذه  تــحــديــات  ملــواجــهــة  ومحلية  وإقليمية 

والتكيف مع تبعاتها.
بينهم  مــن  ـــدوة،  ـــن ال ـــذه  ه يف  املــشــاركــون  وذكــــر 
ـــرباء  ــون وخ ــي ــوق ــون وحــق ــث ــاح أســـاتـــذة جــامــعــيــون وب
األنشطة  أن  ـــدت  أك ـــدراســـات  ال أغــلــب  أن  ــون،  ــوي ــرب ت
ـــاع مــطــرد ومــتــصــاعــد  ـــف ــة يــرتتــب عــنــهــا ارت ــرشي ــب ال
ــر  ــواه ــظ ال تـــــردد  وتـــزايـــد  األرض  حـــــرارة  ـــة  ـــدرج ل
ــن  ــا وأخـــطـــارهـــا، مــربزي ــه ــدت ــوى وح ــص ــق ــة ال ــاخــي ــن امل
وخيمة  نــتــائــج  ــن  ع ستسفر  املــنــاخــيــة  ــ�ات  ــغ ــت ال أن 
ـــ±دي يف  ـــت ــة ال ــال ــا يف ح ــادي ــص ــت بــيــئــيــا وســوســيــو- اق

الالمباالة.
ــرشاف  ــت ـــل اس ــود مــن أج ــه ــج ال تــظــافــر  ودعــــوا إىل 
ــتــغــ�ات  ــة مــع ال ــي ــســان ــأقــلــم املــجــتــمــعــات اإلن ســبــل ت
القمينة  ــل  ــســب ال إيـــجـــاد  عـــىل  ــل  ــم ــع وال ــة،  ــي ــاخ ــن امل
ــزة يف  ــج ــن امل الـــدراســـات  ــا، مــربزيــن أن  ــه ل لــلــتــصــدي 
التي  الــتــصــحــر  بــتــفــاقــم ظــاهــرة  ــذر  ــن ت املــجــال  ـــذا  ه
حقيقيا  ــدا  ــدي ــه ت ـــوات،  ـــن س ــذ  ــن م ــشــكــل،  ت ــحــت  أصــب
االستغالل  أن  ذلــك  البيئية،  وللمنظومات  لــإلنــســان 
رجعة  ال  بشكل  يــخــل،  أن  شــأنــه  مــن  لــلــمــوارد  املــفــرط 
ـــدءا بـــاملـــوارد املــائــيــة التي  ــوازن الــبــيــئــي، ب ــت ــال ــه، ب فــي
يف  الـــنـــمـــو  عـــرقـــلـــة  إىل  حـــتـــ±  ـــهـــا  ـــدرت ن ســــتــــؤدي 

املستقبل.
بــجــســامــة  ــه  ــن م ـــا  ـــي ووع املـــغـــرب،  أن  وســجــلــوا 
يسعى  بالبيئة،  املــحــدقــة  املــخــاطــر  ـــدة  وح ــات  ــان ــره ال
ــأقــلــم  ــت ال ــد  ــص ق ــة  ــع ــاج ن ــة  ــي ــج ــي ــرتات اس ـــورة  ـــل ب إىل 

ــة واقـــــرتاح الــحــلــول  ــاخــي ــن مـــع ظـــاهـــرة الــتــغــ�ات امل
ــــن املــــا× وتــحــقــيــق األمـــن  ــاب األم ــب ــت ــة الســت ــاســب املــن
عىل  والــحــفــاظ  للجميع  ــصــحــة  ال ــــ±ن  وض ـــذا×  ـــغ ال

توازن املنظومات البيئية.
الكب�  ــــدور  ال املــشــاركــون  ـــد  أك ــــرى،  أخ جــهــة  مــن 
مواجهة  يف  البيئية  الــرتبــيــة  ــه  ب تسهم  أن  Ìكن  الـــذي 
ــاعــل  ــف وال ـــدرســـة  امل أن  إىل  ــن  مــشــ�ي ـــاخ،  ـــن امل ــغــ�  ت
دور  ب  يــضــطــلــع  أن  ــن  ــك Ì عــــام  بــشــكــل  ـــوي  ـــرتب ال
املتعلم¡،  لـــدى  البيئة  احــــرتام  قــيــم  تثبيت  يف  مــهــم 
املناخية  الــتــغــ�ات  مــع  التأقلم  ــل  أج مــن  والتحسيس 

خصوصا من خالل أنشطة الحياة املدرسية.
ــدة مــحــاور من  قــاربــت ع ــدوة  ــن ال ــذه  يــشــار إىل أن ه
قمة  ــات  ــرج ــخ م ـــــراءة يف  "ق ــوص،  ــص ــخ ال عــىل  بــيــنــهــا، 
و"دور  املــنــاخــيــة"  الــتــغــ�ات  ــول  ح  (21 (كـــوب  ــاريــس  ب
ــأثــ�ات  ــت ــن ال ــحــد م ــل واإلعــــالم يف ال ــواص ــت ــيــة وال الــرتب
ـــاخ عـــىل الــصــحــة  ــ� املـــن ــغ ــــ�ات ت ــــأث ــة" و"ت ــي ــاخ ــن امل
باملنطقة  الــصــحــيــة  ــظــم  ــن ال تــكــيــف  ــات  ــي ــج ــي ــرتات واس
ــ�ات  ــغ ــت ال ـــان يف ظـــل  ـــس ـــوق اإلن ـــق ــة" و"ح ــي ــرب ــع ال
لحقوق  ــة  ــي ــن ــوط ال املــؤســســات  و"دور  ــة"  ــي ــاخ ــن امل
ـــرشوع  ــة" و"أهـــمـــيـــة م ــئ ــي ــب ال اإلنـــســـان يف حـــ±يـــة 

الطاقة الريحية يف مكافحة التغ�ات املناخية".
ــتــحــضــ�ات الــجــاريــة  ــة ال ــقــاء ملــواكــب ــل وجـــاء هـــذا ال
املتحدة  ـــم  األم اتــفــاقــيــة  يف  لــألطــراف  الـــــ22  للمؤ¬ر 
سيحتضنه  الـــــذي  ـــاخ  ـــن امل ــ�  ــغ ت بـــشـــأن  ــــة  اإلطــــاري

املغرب خالل شهر نونرب 2016 �دينة مراكش.
ــان  ــس اإلن ــحــقــوق  ل ــة  ــجــهــوي ال الــلــجــنــة  أن  ويـــذكـــر 
انــفــتــاحــهــا عىل  إطــــار  يف  ــــروم،  ت الـــســـ±رة   - ــون  ــي ــع ال
ثقافة  ترسيخ  بالجهة،  املحلية  الفعاليات  مختلف 
ــريف  ــع ــا عـــىل املــســتــوى امل ــه ــل ـــان و¬ــث ـــس حـــقـــوق اإلن

.Ïوالسلو
ــوق اإلنــســان  ــق ــح ــة ل ــوي ــه ــج ــة ال ــجــن ــل ــع ال وتــضــطــل
املــــادة 28  ـــ±رة، حــســب مــقــتــضــيــات  ـــس ال  - ــون  ــي ــع ال
لحقوق  ــي  ــن ــوط ال لــلــمــجــلــس  املـــحـــدث  ــ�  ــه ــظ ال مـــن 
ــة حــقــوق  ــي ــع ــتــبــع ومـــراقـــبـــة وض اإلنــــســــان، �ــهــام ت
املتعلقة  ــات  ــاي ــك ــش ال ــي  ــق ــل وت ــة،  ــه ــج ــال ب ـــان  ـــس اإلن
تعمل  كـــ±  اإلنـــســـان،  حــقــوق  ــاك  ــه ــت ان ــــادعــــاءات  ب
املتعلقة  ــه  ــع ــاري ــش وم املــجــلــس  بـــرامـــج  تــنــفــيــذ  عـــىل 
ــع كافة  ــنــهــوض بــحــقــوق اإلنــســان بــتــعــاون م �ــجــال ال

الفاعل¡ املعني¡ عىل الصعيد الجهوي.

نداء العيون للرتبية عىل التغ�ات املناخية 

درايس،  يــــوم  يف  ـــون  ـــشـــارك امل ـــــداول  ت
ــأن أنــجــع  ــش ـــدة، ب ـــوج ــــايض ب ـــوع امل ـــب األس
بيئية  حــكــامــة  بـــإرســـاء  الــكــفــيــلــة  الــســبــل 
ـــات بــاملــغــرب،  ـــحـــ±م ـــدة لــقــطــاع ال جـــي

وخاصة تحديث الح±مات التقليدية.
جمعية  طـــرف  ــن  م ــاء  ــق ــل ال هـــذا  ــظــم  ون
البساط  وجــمــعــيــة  وبــيــئــة  تــضــامــن  ــة،  ــاق ط
ــات  ــاق ــط ــة ال ــوع ــم ــج ــي األخـــــرض وم ــئ ــي ــب ال
الفرنسية،  والــتــضــامــن  والــبــيــئــة  ــجــددة  ــت امل
ــحــ±مــات  بـــرشاكـــة مـــع جــمــعــيــة أربـــــاب ال
الرامية  الــجــهــود  ســيــاق  يف  ـــك  وذل ــدة،  ــوج ب
املــجــتــمــع  بـــأوســـاط  ـــي  ـــوع ال تــنــمــيــة  إىل 
ــيــة لــلــتــدبــ�  ــئ ــي ــب املـــــد� بـــشـــأن اآلثـــــار ال
ــق ديــنــامــيــة ألجــل  ــايل لــلــحــ±مــات وخــل ــح ال
ــة  ــي ــرتق ــة ال ــي ــج ــي ــرتات ـــارÏ الس ـــش إعــــــداد ت

البيئية لهذا القطاع.
ــوم  ــي ال هــــذا  ـــون يف  ـــارك ـــش امل ـــش  ـــاق ون
ـــاب  ـــدد مــن أرب الـــــدرايس، الــــذي حـــرضه ع
الكفيلة  ـــطـــرق  ال بـــوجـــدة،  الـــحـــ±مـــات 
ــات،  ــ±م ــح ال املـــيـــاه يف  ــالك  ــه ــت اس ــد  ــرتشــي ب
ـــة، وتــخــفــيــض  ـــي ـــة الـــفـــرشـــة املـــائ ـــ±ي وح
ــة،  ــاق ــط ــف ال ــي ــال ــك ــب وت ــش ــخ ــالك ال ــه ــت اس
ــات  ــعــاث ــب ــيل وان ــح ــوث امل ــل ــت والـــحـــد مـــن ال

الغازات الدفيئة.
ــيــســة  وقــــالــــت أســــــ±ء عـــــربـــــاوي، رئ
كلمة  يف  ــة،  ــئ ــي وب تــضــامــن  ــة،  ــاق ط جمعية 
تقني  ــق  ــري ف تشكيل  ــم  ت ـــه  إن بــاملــنــاســبــة، 
الح±مات  ـــاب  ألرب مجانية  خــدمــات  يــقــدم 
التقنية  ــــات  ــــدراس ال ـــــراء  إج يف  تــتــمــثــل 
ــاء  امل اســتــهــالك  وتــرشــيــد  بعقلنة  املتعلقة 
هــذا  أن  إىل  الفــتــة  ــالــحــ±مــات،  ب والــخــشــب 
املستفيدين  ــىل  ع ــقــرتح  ي التقني  ــفــريــق  ال
ــ±ل  ــع ــت ــا اس ــه ــن ــي ـــوال مـــالúـــة، مـــن ب حـــل

الطاقة الشمسية.
هيكلة  رضورة  ــىل  ع عــربــاوي  وشــــددت 
ــجــاوب  ــت ــاع الــحــ±مــات �ـــا يــضــمــن ال ــط ق

وأن  ــ±  ســي ال  ــة،  ــي ــئ ــي ــب ال ــبــات  املــتــطــل مـــع 
ــة" تفيض  ــب ــرك ــل م ــاك ــش ــا� "م ــع ي ــاع  ــط ــق ال

إىل استنزاف الßوات الطبيعية.
نتائج  عـــرض  ــاء،  ــق ــل ال هـــذا  خـــالل  ـــم،  وت
وقــانــونــيــة  تقنية  ودراســـــة  مــيــدا�  بــحــث 
ــات  ــاق ــط ــة ال ــجــمــوع ــا م ــه ــزت ــج ــة أن ــي ــئ ــي وب
ــددة والــبــيــئــة والــتــضــامــن حـــول هــذا  ــج ــت امل

القطاع.
فإنه  ـــدا�،  ـــي امل الــبــحــث  هـــذا  وبــحــســب 
حــ±م   12000 ــارب  ــق ي ــا  م بــاملــغــرب  ــوجــد  ي
الــطــبــيــعــي،  ـــــرتاث  ال ـــدهـــور  ت ــم يف  ــاه ــس ي
املـــاء،  ــن  م املكعبة  ــار  ــت األم مــاليــ¡  ــاع  ــي وض
سنويا.  ــود  ــوق ال مــن  طــن  مليون  مــن  ـــد  وأزي
للقوان¡  خــاضــعــة  ــ�  غ ــات  ــحــ±م ال أن  ــ±  ك

البيئية ودراسة التأث� عىل البيئة.
نظم  الـــــدرايس  الـــيـــوم  ـــذا  ه أن  ــر  ــذك ي

الــبــيــئــيــة يف  ــة  ــام ــك ــح ال ــــرشوع  ــــار م يف إط
ــرب الــــذي تــرشف  ــغ ــامل ــات ب ــ±م ــح ــاع ال ــط ق
ــئــة،  ــي ــن وب ــام ــض ــيــه جــمــعــيــة طـــاقـــة، ت عــل
البيئي  ــاط  ــس ــب ال جــمــعــيــة  مـــع  ــاون  ــع ــت ب
ــات املــتــجــددة  ــاق ــط األخــــرض ومــجــمــوعــة ال
ــحــاد  ــن االت ــم م ــدع ــتــضــامــن، وب والــبــيــئــة وال
ــر  ــغ األص ــل  ــوي ــم ــت ال وبـــرنـــامـــج  األورو÷ 

للصندوق العاملي للبيئة.
مع  الــرتافــع  إىل  املــــرشوع  هـــذا  ــدف  ــه وي
املتدخل¡  وكـــل  ـــد�  امل املجتمع  مــكــونــات 
ــه  ــت ــان ــرس ت تـــعـــزيـــز  قـــصـــد  ـــطـــاع  ـــق ال يف 
ــال عن  ــض ــة واملـــؤســـســـاتـــيـــة، ف ــي ــون ــان ــق ال
ــذي  ال ـــرضر  ال ــشــأن  ب والتحسيس  الــتــوعــيــة 
وتشجيع  ــة،  ــي ــئ ــي ــب ال ـــــßوة  ال لـــه  ــرض  ــع ــت ت
للبيئة  صديقة  ــدة  جــدي تقنيات  اســتــعــ±ل 

يف هذا املجال. 

الح±مات التقليدية والحكامة البيئية
موضوع يوم درايس بوجدة

إدماج التغ�ات املناخية يف السياسات العمومية.. دور املجالس 

االقتصادية واالجت±عية والبيئية وهيئات املجتمع املد� 
املاء والشغل: مياه أفضل.. وظائف أفضل

الحايف : أهمية بلورة Ãوذج جديد لتنمية «نظيفة» تحرتم التوازنات البيئية

بفضل برنامج ذÏ للمناخ الزراعي

مؤسس مفهوم «ديبلوماسية البيئة» يف ذمة الله املنطقة العربية من أكß املناطق ترضرا من التغ�ات املناخية

> د. حافظ غانم (*) 

كــ±ل  مصطفى  ــور  ــت ــدك ال  öــا ــع ال ــه  ــل ال رحــمــة  إىل  انــتــقــل 
حصل  .الفقيد  سنة   94 ســن  عــن  جنيف  مدينة  يف  طلبة 
لندن  جامعة  يف  ــدج»  ــول ك ــال  ــ�ي ــب «إم مــن  ــوراه  ــت ــدك ال عــىل 
رفيعة  وســيــاســيــة  ــة  ــادÌــي أك مــنــاصــب  وشــغــل   ،1949 عـــام 
ــة  ــي Ìــاد األك ـــة  ـــاس ورئ ــاب  ــب ــش ال وزارة  ــهــا  مــن مــــرص،  يف 
التحاقه  قــبــل  والــتــكــنــولــوجــيــا،  العلمي  للبحث  ــة  ــرصي امل

ــاء  أمــن ملــجــلــس  األول  ــس  ــي ــرئ ال ـــان  ك ـــو  وه ــب».  ــي ــون ـــ«ي ب
املساهمة  ولــه  ــــد)،  (أف والتنمية  للبيئة  ــر÷  ــع ال املــنــتــدى 
طلبه  ــور  ــت ــدك ال ــف  ــك وع ــه.  ــات ــه ــوج ت ــد  ــحــدي ت يف  الـــكـــربى 
ــة مـــذكـــراتـــه، الــتــي  ــاب ــت ــتــ¡ عـــىل ك ـــالل الــســنــتــ¡ املــاضــي خ
ــا حــــول الـــشـــق املـــــرصي والـــســـيـــايس يف  ــه ــن ـــرش جــــزء م ن

سلسلة «كتاب اليوم» لدار األخبار املرصية.
زفتى  مــديــنــة  يف  طــلــبــة  ـــ±ل  ك مصطفى  ــور  ــت ــدك ال ـــد  ول
حصل   ،1922 ــــام  ع ـــرص  م يف  ــة  ــي ــرب ــغ ال ــة  ــظ ــاف ــح م يف 
حاليا  يـــرأس  وكـــان   ،1949 عـــام  الــدكــتــوراه  درجـــة  ــىل  ع
الكث�  تــــرأس  كــ±  ــة،  ــمــي ــن ــت وال للبيئة  الــعــر÷  ــدى  ــت ــن امل
ع±لقة  مــن  طلبه  ويــعــد  األخــــرى.  البيئية  الجمعيات  مــن 

خرباء البيئة يف الوطن العربية واملنطقة.
ــىل  األع للمجلس  عــامــا  أمــيــنــا  ــ¡  ع أن  للفقيد  ســبــق  ــ±  ك
ووكــيــال   1965 الــعــام  ويف   1961 ـــام  ع مــرص  يف  لــلــعــلــوم 
أصبح  ــم  ث الــثــقــافــيــة.  ــشــؤون  ــل ل ــايل  ــع ال التعليم  لـــــوزارة 
رئيسا  أصــبــح   1972 ــعــام  ال يف   .1971 ــام  ع للشباب  ـــرا  وزي
يف  وأرشف  والــتــكــنــولــوجــيــا.  الــعــلــمــي  الــبــحــث  ــة  ــي Ìــاد ألك
ــل الــعــلــمــيــة ونــرشت  ــائ ــرس ـــذا اإلطــــار عــىل كــثــ� مــن ال ه
ـــان عــضــوا يف  ــات املــقــاالت واألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة. وك ــه مــئ ل

كث� من املحافل العلمية العربية والدولية.
ــم  األم ــامــج  ــرن ب ــاء  ــش إن يف  طلبة  ســاهــم   ،1973 عـــام  يف 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــمــدي ــل ــا ل ــب ــائ ـــ� ن ــلــبــيــئــة، واخـــت ــدة ل ــح ــت امل
تنفيذيا  ــرا  ــدي م أصــبــح  ــم  ث  .1975 ــام  ــع ال حــتــى  لــلــربنــامــج 
ــم املــتــحــدة  ــألم ــ¡ الــعــام ل ــألم ــب ل ــائ ــامــج بــدرجــة ن ــربن ــل ل
يـــرأس  الــــعــــام 1993 وهــــو  ــنــذ  وم  .1992 الـــعـــام  ــى  ــت ح

مجلس إدارة املركز الدويل للبيئة.
مــذكــرات   نــرش  بيئية»  ـــاق  «آف املــغــر÷  ــع  املــوق أن  ــشــار  وي
ــن مـــع مــجــلــة «الــبــيــئــة  ــزام ــت ــات، ب ــق ــل الــــراحــــل، عـــىل ح

اللبنانية. والتنمية» 

> محمد التفراو~

مصطفى ك±ل طلبة

نزار بركةعبد العظيم الحايف


