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ق��ال احمل��ام��ي ال��ع��ام األول الكويتي 
املستشار بدر املسعد أمس السبت إن وفد 
دولة الكويت املشارك في فعاليات الدورة 
التاسعة ملؤمتر الدول األطراف باتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
عبر الوطنية سعى الى إبراز اجلهود التي 
تبذلها اجلهات املعنية في الكويت في 
مجال مكافحة اجلرمية والسيما اجلرمية 

املنظمة.
وأكد املستشار املسعد في تصريح ل� 
)ك��ون��ا( مبناسبة ختام املؤمتر حرص 
ال��ك��وي��ت ال��دائ��م على ح��ض��ور احملافل 
االقليمية والدولية التي تعالج قضايا 
جوهرية وهامة بهدف االستفادة منها 
وم��ن االح��ت��ك��اك وت��ب��ادل اخل��ب��رات مع 

املسؤولني والوفود املشاركة.
وذك��ر أن املشاركة في ه��ذه الفعالية 
ج���اءت للتأكيد ع��ل��ى ال��ت��زام الكويت 
باالتفاقيات الدولية انطالقا من روح 
املسؤولية املشتركة والتزامها املطلق 
بدعم ال��ت��ع��اون ال��دول��ي واالقليمي في 
مكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 

وبروتوكوالتها امللحقة بها.
وق��ال إن وف��د دول��ة الكويت املشارك 
من وزارات العدل والداخلية واخلارجية 
ح���رص ع��ل��ى ت��ق��دمي ال����رؤى املناسبة 
والبناءة وتبادل اخلبرات الناجحة مع 
ال��وف��ود امل��ش��ارك��ة م��ن خ��الل اجللسات 

والنقاشات املقامة على هامش املؤمتر.
وأض����اف أن ال��وف��د ال��ك��وي��ت��ي سعى 
الى تعزيز التعاون املتبادل مع الدول 
واملنظمات األممية التي تربطها معها 
م��واث��ي��ق وات��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات تفاهم 

م��ؤك��دا اهمية تضافر اجل��ه��ود الدولية 
وتقاسم املسؤولية في مواجهة اجلرائم 
بجميع اشكالها وم��ظ��اه��ره��ا. وأش��اد 
املستشار املسعد باجلهود التي يبذلها 
سفير الكويت ل��دى النمسا ومندوبها 

الدائم لدى املنظمات الدولية في فيينا 
صادق معرفي وطاقم السفارة في تعزيز 
التعاون مع املنظمات االممية ذات الصلة.
وضم وفد الكويت املشارك في املؤمتر كال 
من وكيل محكمة االستئناف املستشار 

نصر ال هيد ووك��ي��ل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األم��ن اجلنائي اللواء 
خالد الديني ووكيل وزارة العدل املساعد 
للشؤون القانونية زك��ري��ا األن��ص��اري 
والسكرتير الثاني من االدارة القانونية 

ب�����وزارة اخل��ارج��ي��ة ن���واف ال��رج��ي��ب. 
يذكر أن ال��دورة التاسعة ملؤمتر الدول 
األط��راف باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية بحثت تعزيز االستراتيجيات 
ال��ق��ادرة على مواجهة اجلرائم املنظمة 

ك��االجت��ار باالسلحة النارية واالجت��ار 
البشر وتهريب املهاجرين غير الشرعيني 
اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون 
الدولي فيما يتعلق باجلرائم املستجدة 

واملسائل اجلنائية.

خالل مؤمتر الدول األطراف في اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة  

املسعد: نسعى إلى االستفادة من الوفود املشاركة من خالل تبادل اخلبرات في احملافل الدولية

وفد الكويت املشارك في املؤمتر
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املستشار بدر املسعد

2030 في إطار إميانها التام بخطة التنمية املستدامة 

الناصر: الكويت ملتزمة مبساعدة الدول األقل منوًا
أكدت الكويت التزامها مبساعدة الدول 
األقل منوا في إطار إميانها التام بخطة 

التنمية املستدامة 2030.
جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة أمام اجلمعية العامة 
ل��أمم املتحدة ال��ت��ي ألقتها املستشار 
تهاني الناصر حول الشراكة اجلديدة من 

أجل تنمية افريقيا.
وأش��ادت الناصر مبا جاء في تقرير 
قدمه األمني العام لأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس حول الشراكة اجلديدة من 
أجل تنمية افريقيا قائلة »اننا اطلعنا 
ببالغ االهتمام على الشراكة الفعالة بني 
األمم املتحدة والقارة األفريقية والتي 
تكللت بتعزيز السلم واألمن واالستقرار 

فيها«.
وأعربت عن أملها أن تستفيد الدول 
االفريقية من التقرير املقدم من األمني 
العام لأمم املتحدة للعمل بشكل حثيث 
على دع��م التنمية واالستقرار في هذه 

القارة.
وأش��ارت إل��ى أن ذل��ك يساهم ب��دوره 
ف��ي م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات السياسية 
واالقتصادية واإلمنائية التي تواجهها 
ه��ذه ال��ق��ارة للوصول إل��ى تنفيذ فعال 
خلطة التنمية املستدامة 2030 التي 

وضعها األمني العام لأمم املتحدة.
وأض���اف���ت ال��ن��اص��ر أن���ه ف���ي إط���ار 
اس��ت��ع��راض األم���ني ال��ع��ام ال��ت��ط��ورات 
التي قامت بها األمم املتحدة مع االحتاد 
اإلفريقي فإن الكويت تؤيد اإلج��راءات 
املتخذة كافة لتعزيز التنمية املستدامة 
ف��ي افريقيا وجميع إج����راءات تعزيز 
التعاون مع القارة االفريقية من خالل 

االحتاد اإلفريقي.
وأشارت الى أهمية االتفاق املوقع بني 
منظمة األمم املتحدة واالحت��اد اإلفريقي 
ال��ع��ام امل��اض��ي »مل���ا ميثله م��ن رك��ي��زة 

أساسية لدعم التنمية في هذه القارة«.
وأش���ادت الناصر ب��اإلجن��ازات التي 
حققتها الدول االفريقية في مجال التنمية 

ودعم جميع اجلهود املشتركة بني منظمة 
األمم املتحدة واالحتاد االفريقي اخلاصة 
بوضع استراتيجية مشتركة لتنفيذ 
خطة التنمية املستدامة ل��أمم املتحدة 
2030 وخطة التنمية األفريقية الصادرة 

عن االحتاد االفريقي 2063.
وأش���ارت ال��ى ان اخلطة مت اإلع��الن 
عنها خالل انعقاد مؤمتر القمة االفريقي 
في يناير املاضي حيث يهدف هذا االطار 
لتسريع تنفيذ خطة التنمية املستدامة 
ف��ي افريقيا ودم���ج اخلطتني األممية 
واالف��ري��ق��ي��ة ف��ي خطة واح���دة لضمان 
التنفيذ الفعال واإلس��ه��ام ف��ي حتقيق 
حت��ول هيكلي مستدام بيئيا متمحور 

حول اإلنسان في افريقيا.
وأكدت أهمية ايجاد احللول للكثير من 
النزاعات وعدم االستقرار الذي يعصف 
بأماكن متفرقة في هذه القارة من خالل 

التعاون ودع��م عمليات حفظ السالم 
العاملة في مناطق عدة في افريقيا ودعم 

عمليات السالم االفريقية.
ودع��ت الناصر الى دعم قطاع األمن 
والشرطة في بعض ال��دول االفريقية 
لتحسني حماية املدنيني العزل من أي 

انتهاكات يتعرضون لها.
وأشارت الى أهمية تعزيز حالة حقوق 
اإلنسان والعدالة االجتماعية للجميع 
وجميع السياسات املتعلقة بالسلوك 
واالن���ض���ب���اط ف���ي م��ج��ال االس��ت��غ��الل 
واالنتهاك اجلنسيني من أج��ل عمليات 

دعم السالم التابعة لالحتاد االفريقي.
وأك���دت ال��ن��اص��ر ان ال��ك��وي��ت تعتز 
بعالقاتها التاريخية م��ع دول القارة 
االفريقية وتتمتع بعضوية االحت��اد 
االفريقي بصفة مراقب حيث استضافت 
في عام 2013 القمة العربية االفريقية 

الثالثة حتت شعار )شركاء في التنمية 
واالستثمار(.وأوضحت ان��ه مت خالل 
القمة اإلعالن عن مبادرة سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بتقدمي قروض 
ميسرة للدول االفريقية غير العربية 
على مدى خمس سنوات عبر الصندوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وأش���ارت إل��ى إع��الن الكويت خالل 
القمة ع��ن استثمار مبلغ مليار دوالر 
أمريكي عبر الهيئة العامة لالستثمار 
بالتعاون مع البنك الدولي واملؤسسات 
التابعة له والصندوق الصيني للتنمية 
األفريقية وذل��ك لالستثمار في البنى 

التحتية في افريقيا.
وبينت الناصر أن الكويت من خالل 
الصندوق الكويتي للتنمية الذي أنشئ 
منذ أكثر من 56 عاما ساهم بشكل فاعل 
ف��ي دع��م جهود التنمية املستدامة في 
الكثير من دول العالم وعلى رأسها القارة 

االفريقية.
وذك�����رت أن ال��ص��ن��دوق ال��ك��وي��ت��ي 
يتعاون مع حوالي 42 دول��ة افريقية 
وأن من أكثر القطاعات التي يركز عليها 
الصندوق قطاع الطرق حيث تنوعت 
املشاريع اإلمنائية بني ق��روض ميسرة 
ومنح أخرى غير مستردة من الصندوق 
الكويتي واحلكومة الكويتية مشيرة 
الى ان الصندوق قدم 312 قرضا ميسرا 

خالل السنة املالية )2017 / 2018(.
وأفادت الناصر بأن الكويت شاركت 
م��ن خ��الل ال��ص��ن��دوق بشكل ف��ع��ال في 
املبادرة اخلاصة بالبلدان الفقيرة املثقلة 
بالديون التي مت إطالقها ع��ام 1996 
من قبل البنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي.
وأضافت أن الكويت شاركت أيضا في 
املبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء 
الديون مشيرة الى مساهمة الصندوق 
ف��ي إع���ادة ج��دول��ة ق��روض��ه جت��اه هذه 
الدول وقيامه بتطبيق اتفاقيات تخفيض 

عبء الديون على 27 دولة في افريقيا. 

املستشار تهاني الناصر

ميهد الطريق أمام الكوادر الوطنية ملضاعفة اجلهد وبذل املزيد من العطاء 

مجلس الوزراء يعتزم إقرار الهيكل التنظيمي 
لهيئة الطرق والنقل البري قريبًا

ريا�ض عواد 

ع��ل��م��ت »ال���وس���ط« م��ن م��ص��در في  
الهيئة  العامة للطرق والنقل البري 
أن مجلس ال����وزراء ودي���وان اخلدمة 
املدنية سيعتمدان الهيكل التنظيمي 
للهيئة  العامة للطرق والنقل البري 
نهاية أك��ت��وب��ر اجل���اري موضحة أن 
الهيكل التنظيمي املزمع إقراره يتضمن 
جميع اإلدارات الفنية واملالية واإلدارية  
واختصاصاتها الرئيسية والتفصيلية 
مبا يحقق الطموحات واألهداف املرجوة 
م��ن إن��ش��اء الهيئة إذ ق��ام على إع��داده 
وجت��ه��ي��زه نخبة م��ن ذوي اخل��ب��رات 
واملتخصصني في هذا املجال واملشهود 
لهم بالكفاءة واخلبرة. وتابع املصدر 
أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
جاهزة خالل املرحلة بكوادرها الفنية 
واإلداري��ة واملالية لتحمل املسؤوليات 

واألعباء امللقاة على عاتقها والتي تأتي 
ضمن أولوياتها حتديث وتطوير شبكة 
ال��ط��رق ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ب��الد لتكون 
الركيزة األساسية والدعامة الثابتة 
للنهضة الشاملة التي تقودها احلكومة 
الرشيدة حاليا بقدرة واقتدار في شتى 
املجاالت وامليادين مشيرة إلى أن الهيئة 
العامة للطرق والنقل والبري في طليعة 
الهيئات الوطنية التي تعول عليها 
ال��دول��ة في حتقيق التنمية املنشودة 
م��ن خ��الل مشاريع ال��ط��رق التنموية 
والعمالقة التي تنفذها اآلن كجسر 
الشيخ جابر األحمد وطريق اجلهراء 
وط��ري��ق ج��م��ال ع��ب��دا لناصر وغيرها 
م��ن مشاريع ال��ط��رق ال��ت��ي تعد االه��م 

واألضخم في تاريخ التنمية بالكويت.
وأوضح أن الهيكل التنظيمي املزمع 
إقراره فيه من املرونة والدقة ما يفسح 

امل��ج��ال أم��ام الهيئة لتحقيق أهدافها 
بعيدا عن الروتني والبيروقراطية كما 
ميهد الطريق أم��ام ال��ك��وادر الوطنية 
بخبراتها الفنية واإلداري����ة واملالية  
ملضاعفة اجلهد وبذل املزيد من العطاء 
إذ من  شأنه إحداث االستقرار الوظيفي 
واإلداري املنشود خالل املرحلة املقبلة 
السيما أن مشاريع الهيئة يقودها نخبة 
من مهندسني وفنيني وإداريني كويتيني 
مشهود لهم بالكفاءة واخلبرة العلمية 
والعملية النادرة والتي اكتسبوها من 
خالل عملهم وقيادتهم ملسيرة املشاريع 

بنجاح وكفاءة.
وثمن املصدر التعاون والدعم من 
قبل مجلس ودي��وان اخلدمة املدنية مع 
الهيئة خل��روج الهيكل التنظيمي إلى 
النور وفقا للقوانني واللوائح املعمول 

بها في مجال اخلدمة املدنية.

»الطيران املدني«: »املراقبة اجلوية« 
شهدت قفزات في مسيرة تطورها

 أكدت اإلدارة العامة للطيران املدني 
الكويتية أمس السبت أن املراقبة اجلوية 
ف��ي الكويت ش��ه��دت ق��ف��زات وحلظات 
فاصلة في مسيرة تطورها في قطاع 

النقل اجلوي.
وقالت اإلدارة في بيان ل� )كونا( 
مبناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي للمراقبني 
اجلويني الذي صادف يوم أمس السبت 
إن مهمة املراقب اجل��وي ال تقل أهمية 
عن قائد الطائرة فهو حلقة الوصل بني 

الطائرة واملطار.

وأش���ارت إل��ى أنها ستحتفل اليوم 
األح��د باليوم العاملي للمراقب اجلوي 
حتت شعار )نتطور وننمو( للتعريف 

بأهمية دوره وعمله في هذا القطاع.
وأكدت حرصها على اعتماد نخبة من 
الكفاءات الوطنية املتخصصة والقادرة 
على إدارة احلركة اجلوية للعمل بتفان 
واس��ت��م��رار س��الم��ة احل��رك��ة اجل��وي��ة.
وذك����رت أن امل��راق��ب اجل���وي مبنزلة 
شرطي امل���رور ف��ي اجل��و ال��ذي يتسمر 
لساعات أم��ام شاشة ال��رادار يتحسس 

نبضات الطائرات وي��راع��ي توجيهها 
للطريق الصحيح ويحدد مسارات كل 
طائرة في األجواء الكويتية اذ تقع على 
عاتقه مسؤولية ضمان سالمة احلركة 
وسالمة املاليني من رك��اب الطائرات 
على االرض. ويصادف اليوم العاملي 
للمراقبني اجلويني 20 من شهر أكتوبر 
من كل عام في ذك��رى تأسيس االحتاد 
الدولي لروابط املراقبني اجلويني عام 
1961 لتعريف املجتمعات في العالم 

كافة بأهمية دور املراقب اجلوي.

أشكناني: »الطرق والنقل البري« تسعى الستكمال 
277 اخلاصة بالدائري األول  إجراءات االتفاقية 

ريا�ض عواد 

أكدت مدير إدارة التصميم بالهيئة  العامة 
للطرق والنقل البري م. سهى أشكناني أن 
الهيئة تسعى الستكمال إج��راءات االتفاقية 
277 ال���دائ���ري األول -امل��رح��ل��ة الثالثة 
وجتهيزها للتوقيع إن شاء الله قبل نهاية 

السنه املالية احلالية.
وأضافت أشكناني أن املشروع يعد من 
املشاريع الضخمة التي تقوم بها الهيئة  
العامة للطرق والنقل البري بهدف القضاء 
على االختناقات املرورية وخطوة كبيرة في 

اطار تطوير منطقة العاصمة.
وب��دأت الهيئة في تنفيذ املرحلة األولى 
من املشروع في مايو من العام 2008 بكلفة 
تصل الى 716ر28 مليون دينار وسيحول 
اج��زاء من دوار اجلهراء ال��ى انفاق إضافة 
الى عمل جسور علوية معلقة تربط الطريق 
ال��دائ��ري األول بشارع جمال عبد الناصر 

وطريق البحر.
وتضمن املشروع انشاء جسر بطول 671 
مترا تقريبا يربط ال��دائ��ري االول بطريق 
جمال عبدا لناصر باجتاه اجلهراء ويضم 
مجموعة من اجلسور املتنوعة واملختلفة 
بهدف تقليل االزدح���ام وتوفير ط��رق حرة 
وت��وزي��ع الكثافة امل��روري��ة امل��وج��ودة على 

الطرق ملا يجعلها حرة احلركة.
وتوجد طرق في مشروع الدائري االول 

تبدأ بحارة واحدة وتتوسع بشكل انسيابي 
ال���ى ح��ارت��ني وت��ص��ل ال���ى ث���الث ح���ارات 
والعكس بحسب طبيعة التقاطع ينقسم 
الى ثالث أو الى حارتني وبحركة انسيابية 
ويضم اربعة جسور للمشاة تتراوح اطوالها 

مابني 92 مترا و12 مترا بعرض ثالثة امتار 
وتخدم املشاة وتنقلهم من منطقة ألخرى.

وقد واجه القائمون على مشروع الدائري 
األول بعض العوائق بسبب ازال��ة بعض 
املباني القائمة ما اخر البدء باملشروع مثل 
الكنيسة القبطية ونقلها ال��ى مكان آخر 

ومقهى ديوان جبلة 
ومت  إنشاء اجلسور في منطقة املشروع 
حسب املواصفات القياسية العاملية املتفق 
عليها ويضم املشروع ايضا طريقا منخفضا 
من ال��دائ��ري االول ال��ى منطقة قصر العدل 
م���رورا مبنطقة الكنائس وال ي��وج��د ربط 

مباشر بني املشروع وشارع اخلليج.
وأشارت أشكناني الى أن  املرحلة الثانية 
ب��دأت من تقاطع ال��دائ��ري األول مع شارع 
االستقالل الى طريق الرياض مرورا بطريقي 
املغرب والقاهرة وستكون حركة الدائري 
األول كاملة من دون أي توقف مع مداخل 
وم��خ��ارج ع��ل��ى اجل��ان��ب��ني وط���رق علوية 
وجسور وطرق على مستوى األرض وطرق 

منخفضة لتسهيل حركة املرور.
وقامت الهيئة بالتعاقد مع مقاول عاملي 
الستخدام األوتاد احلديثة واملتمثلة في زرع 
اعمدة خرسانية تصل ال��ى أعماق التربة 
الصلبة بهدف التغلب على عيوب التربة 
الطينية القريبة من ساحل البحر ثم انشاء 

اجلسور املعلقة عليها.

ولم تغفل الهيئة اجلوانب البيئية لهذا 
املشروع فقد قامت بعمل الدراسات البيئية 
الالزمة للتأكد من ان األعمال االنشائية لن 

تؤثر سلبا في البيئة بأي شكل من األشكال.
ويعتبر مشروع تطوير ال��دائ��ري األول 
ج��زءا من مشاريع استكمال وحتسني أداء 
شبكة ال��ط��رق السريعة والرئيسية في 
البالد ويهدف الى حتويل اجل��زء الشمالي 
من الطريق الدائري األول من دوار اجلهراء 
وحتى دوار دسمان الى طريق انسيابي ذي 

تقاطعات حرة مع الطرق الرئيسية.
ويهدف املشروع الى حل مشكلة االختناق 
امل���روري عند دوار اجل��ه��راء ورف��ع كفاءة 
الطرق الرئيسية والفرعية داخ��ل مدينة 
الكويت لتحسني التدفقات املرورية داخل 
مركز املدينة وينقسم امل��ش��روع ال��ى ثالث 
مجموعات باجمالي ط��ول 15 كيلومترا 
تقريبا ورف���ع مستوى ال��ط��رق الداخلية 
بطول 10 كيلومترات تقريبا وحفر أنفاق 
مفتوحة بطول ستة كيلومترات اضافة الى 
17 جسرا للسيارات وع��دد سبعة جسور 
للمشاة. ويشمل مشروع طريق الدائري 
االول مبراحله الثالث أكثر من مليوني متر 
مكعب من احلفريات وأكثر من 300 الف 
متر مكعب من اخلرسانة بهدف عمل طرق 
سريعة بطول 15 كيلومترا ورفع مستوى 

اداء الطرق الداخلية بطول 10 كيلومترات.

م. سهى أشكناني 

املبرة التطوعية الكويتية ومكتب 
األمم املتحدة للبيئة يوقعان مذكرة 

تفاهم حلملة »بحار نظيفة«
وقعت املبرة التطوعية البيئية الكويتية مع املكتب 
االقليمي لأمم املتحدة للبيئة في غرب آسيا مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون املشترك ضمن احلملة العاملية 
)بحار نظيفة( التي أطلقتها املنظمة حلماية البحار 

من مخلفات البالستيك. 
  وق��ال مدير املكتب االقليمي سامي دمياسي ل� 
)كونا( أم��س السبت ان تلوث البحار واحمليطات 
أصبح قضية عاملية عقب رمي أكثر من ثمانية ماليني 
طن من املخلفات البالستيكية فيها كل عام ما ادى 
الى اضطرابات هائلة وجسيمة تهدد صحة النظم 

اإليكولوجية البحرية.  
 وأشاد دمياسي باجلهود املبذولة لفريق الغوص 
الكويتي واملبرة التطوعية البيئية وجميع املتطوعني 
في محاربة النفايات البالستيكية واستمرارهم 
بالتعاون والتنسيق الهادف الى توفير بيئة بحرية 
صحية نظيفة وكوكب خال من أضرار امللوثات الى 

جانب وقوفهم ودعمهم للحملة العاملية. 
  من جانبه قال رئيس فريق الغوص الكويتي في 
املبرة وليد الفاضل ل�)كونا( أن توقيع هذه املذكرة 
يأتي مكمال للدور الكبير الذي يقوم به فريق الغوص 

الكويتي من أجل حماية وتأهيل البيئة البحرية.  
 وأض��اف أن املذكرة تأتي ايضا لدور الفريق في 
رفع املخلفات من سواحل وجزر الكويت وشعابها 
املرجانية وت��ق��دمي كافة اخل��دم��ات للمساعدة في 
حتسني بيئة الكائنات البحرية التي تتعرض لتهديد 
مباشر من هذه امللوثاث مثل املخلفات البالستيكية 

وشباك صيد املهملة والسفن والقوارب الغارقة. 
  وأك��د اهتمام الكويت بالبيئة وحماية التنوع 
البيولوجي كونها تعتمد على البحر بشكل كبير في 
حياتها االقتصادية واملعيشية والسياحية مشيدا 
ب��دور مكتب األمم املتحدة للبيئة ال��ب��ارز في رسم 
البرامج البيئية وتنفيذها ودعمها وتوحيد اجلهود 

البيئية العاملية. 
  وأش��ار إلى أن التعاون بني اجلانبني في تنفيذ 
املشاريع البيئية من شأنه حتقيق الرؤى والطموحات 
املشتركة الهادفة الى حماية البيئة احمللية والعاملية 
مبينا ان املبرة تتطلع إلى ترجمة مذكرة التفاهم إلى 
برنامج تنفيذي وفق ج��دول زمني يسعى إلى رفع 
الوعي البيئي ل��دى فئات املجتمع للمحافظة على 
البيئة.    يذكر أن األمم املتحدة أعلنت احل��رب على 
البالستيك في البحار من خالل حملة )بحار نظيفة( 
وال��ت��ي أطلقتها ف��ي القمة العاملية للمحيطات في 
مدينة بالي 2017 وتهدف الى القضاء على املصادر 
الرئيسية للنفايات البحرية عبر إشراك احلكومات 
والقطاع اخلاص واألفراد واملجتمع املدني في مكافحة 

املخلفات البالستيكية البحرية. 
  وتركز احلملة على احلد من استخدام البالستيك 
وتشجيع اجلهات املعنية بالبيئة في دول العالم 
على اتخاذ اإلج��راءات املناسبة ملعاجلة البالستيك 
الذي يخلف آثار سلبية على احلياة البحرية والنظام 
الغذائي ورفع مستوى الوعي لدى املجتمعات بأهمية 

احلد من املخلفات البحرية.


