
"يا مراكش يا وريدة بني النخيل" مطلع أغنية 
شهيرة يتغنى بها املغاربة. واحة مدينة مراكش  

شيدت  في القرن الحادي عشر امليالدي، باتت 
جزء يميز فضاءات املدينة األثرية  الحمراء.

مدينة ذات أهمية جمالية وثقافية وتاريخية، 
ينعشها نهر"تانسيفت" وتتوفر على نظام للري 

ارات(.  يدعى )الخطَّ
وأمام تدهور مواردها الطبيعية تم إصدار 

العديد من النصوص التشريعية لحماية هذا 
الفضاء الهش، لكن دون جدوى. تضررت الواحة 

جراء العديد من املمارسات املختلفة، حيث طالتها 
مختلف األضرار التي حلت بتراث الواحات 

باملغرب عموما.

المؤسسة.. المحرك النشيط
ع��ل��ى إث����ر ذل����ك ت��ك��ف��ل ال���ع���اه���ل امل��غ��رب��ي 
وواح���ات  النخيل  بحماية  ال��س��ادس  محمد 
وتنمية  حماية  برنامج  إط��اق  عبر  املدينة 
واح�����ة ال��ن��خ��ي��ل ب���م���راك���ش. وع��م��ل��ت رئ��ي��س��ة 
م��ؤس��س��ة م��ح��م��د ال���س���ادس ل��ح��م��اي��ة البيئة 
األم�����ي�����رة ل����ا ح���س���ن���اء ع���ل���ى ت���وح���ي���د م��ه��ام 
م��ج��م��وع ال��ف��اع��ل��ن امل��ن��خ��رط��ن ف���ي ح��م��اي��ة 
املؤسسة  وتعهدت  بمراكش.  النخيل  واح��ة 
ع���ل���ى ال��ت��ن��س��ي��ق وت���وح���ي���د ك����اف����ة امل���س���اع���ي 

والطاقات.
ت���ؤك���د ب��ع��ض امل����ص����ادر ال��ت��اري��خ��ي��ة أن 
القرن  ح��وال��ي  تلقائي  ال��واح��ة نشأت بشكل 
الحادي عشر على إثر حلول املرابطن آتن 
م���ن ال���ج���ن���وب. وت��م��ت��د ال���ي���وم ع��ل��ى م��س��اح��ة 
12000 ه��ك��ت��ار ب��ش��ك��ل ع����ام وت���ض���م ح��وال��ي 
100000 كثلة نخيل. وقد تم تسجيل الواحة 
ب���م���ث���اب���ة م����وق����ع م���ح���م���ي ب���م���وج���ب ال��ظ��ه��ي��ر 

الشريف الصادر في 25 مارس 1929.
وح����دد ب��رن��ام��ج ح��م��اي��ة واح����ة النخيل 
أرب����ع����ة م����ح����اور ل��ل��ع��م��ل ت��ت��ج��ل��ى ف����ي إع�����ادة 
وإع���ادة   ل��ل��واح��ة.  البيئية  املنظومة  تشكيل 
النظر في تدبير املوارد املائية ثم التخفيف 
م����ن وط�������أة ال����زح����ف ال���ع���م���ران���ي م����ع إش�����راك 
ال���س���اك���ن���ة وال���ن���س���ي���ج ال���ج���م���ع���وي ف����ي ه���ذه 

املبادرة.

إعادة تشكيل المنظومة 
البيئية للواحة

وأنتج َمْنَبت، منذ انطاق برنامج إعادة 
تشكيل املنظومة البيئية للواحة،  ما يناهز 
80000 ش��ت��ل��ة ف��ي ال��س��ن��ة. ك��م��ا ي��ن��ت��ج امل���واد 
ال��ن��ب��ات��ي��ة إلع����ادة غ���رس ال��ن��خ��ي��ل م��ع ان��ت��ق��اء 
األن����واع األك��ث��ر م��ق��اوم��ة ل��ل��ظ��روف الصعبة. 
أكثر  م��راك��ش،  م��ع مناخ  املتكيفة  خصوصا 
ال��ص��ح��راوي��ة، إذ تحتاج  ب���رودة م��ن املنطقة 
ال��ن��خ��ل��ة امل��ث��م��رة إل����ى ع����دد م��ع��ن م���ن األي����ام 
امل��ش��م��س��ة ل��ك��ي ُت��ث��م��ر وال ت���ق���وى ع��ل��ى ذل��ك 

سوى أنواع تنضج قبل األوان.
ومكن البرنامج بعد مرور سبع سنوات 

على ان��ط��اق��ه م��ن غ��رس 542000 غ��رس��ة أي 
ب��زي��ادة %26  م��ق��ارن��ة م��ع ال��ه��دف الرئيسي 
ف���ي 430000. وص��ي��ان��ة  م���ح���ددا  ك����ان  ال�����ذي 
نخلة   15047 إزال����ة  ث��م  ك��ب��ي��رة  نخلة   80000
ميتة من خ��ال إزال��ة 41620 متر مكعب من 
الحصى ونقلها إلى املطرح البلدي لتقليص 

هذا الجزء الظاهر من الزحف العمراني.
وقد تم غرس 8000 نخلة مثمرة ضمن 
ب��رن��ام��ج "ال��ت��ع��وي��ض ال��ط��وع��ي ل��ل��ك��ارب��ون" 
السادس  ط��رف مؤسسة محمد  املعتمد من 
للبيئة. وذلك بغية حبس حوالي 9600 طن 
م��ق��اب��ل ث��ان��ي أوك��س��ي��د ال��ك��ارب��ون ع��ل��ى ط��ول 

مدة حياة النخيل )100 سنة(.
شتلة   13500 غ��رس  عملية  أطلقت  كما 

ف���ي إط����ار ات��ف��اق��ي��ات ال���ش���راك���ة م���ع امل��ج��م��وع 
واإلدارة  شتلة(   7500( للفوسفاط  الشريف 
العامة للجماعات الحلية )8000 شتلة(. وتم 
تزويد األغراس التي تدعمها اإلدارة العامة 

للجماعات املحلية.
وفي أفق 30 سنة املقبلة يرتقب أن يعاد 
ت��ش��ك��ي��ل امل��ن��ظ��وم��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل���واح���ة النخيل 
��ن م��ن ت��ط��وي��ر ت��ج��م��ع��ات ت��ك��ام��ل��ي��ة مع  وت��َم��كِّ
أص���ن���اف أخ����رى ك��ش��ج��ر ال��ف��س��ت��ق األط��ل��س��ي 
ون��ب��ات ال��ط��رف��اء )األث����ل( وأت��رب��ل��ي��س ونبات 

األسل في املناطق املسقية.

تدبير الموارد المائية
وم����وازاة م��ع  غ��رس ال��ش��ت��ات الجديدة 

ت��م حفر 14 بئرا ج��دي��دا. وت��م ت��زوي��د بئرين 
تقليص  بغية  الشمسية،  باللوحات  منهما 
اس��ت��ه��اك ال��ط��اق��ة ذات امل���ص���در األح���ف���وري 
���ل���ت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة  ف���ي ع��م��ل��ي��ة ال���ض���خ. وُك���لِّ
اآلب���ار  تجهيز  تعميم  س��ي��ت��م  إذ  ب��ال��ن��ج��اح، 
األخرى بالطاقة الشمسية من اآلن إلى غاية 

سنة 2016. 

تصنيف الواحة 
وبناء على القانون عدد 07-22 املتعلق 
املنطقة  أج��ل جعل  وم��ن  املحمية،  باملناطق 
ال��رط��ب��ة ب���ال���واح���ة، امل��م��ت��دة ع��ل��ى م����دى 250 
بيولوجية  أه��م��ي��ة  ذي  م��وق��ع  أول  ه��ك��ت��ارا، 
وب��ي��ئ��ي��ة ف���ي امل���غ���رب، ش��رع��ت امل��ؤس��س��ة في 
ال��ذي  )ال��ول��ج��ة(  ال���واح���ة  مستنقع  تصنيف 
ي��ض��م وح��ي��ش��ا ون���ب���ات���ات رائ����ع����ة. إذ يضم 
15 صنفا م��ن ال��ث��دي��ي��ات و24 م��ن ال��زواح��ف 
وخ���اص���ة 49 ن���وع���ا م���ن ال���ط���ي���ور، م��ن��ه��ا ما 
ه����و ن������ادر ج�����دا م���ث���ل امل���ن���غ���وس���ت )ال���ن���م���س( 
وال��ب��ل��ش��ون األح���م���ر آك����ل ال���س���راط���ن أو أب��و 

منجل. 

التربية والتوعية
ُأن���ج���زت ب��ال��واح��ة وس��ائ��ل ب��ي��داغ��وج��ي��ة 
من أجل تحسيس الساكنة املجاورة والزوار 
ب��ض��رورة اح��ت��رام ال��واح��ة تتمثل أهمها في 
التي  الحارثي  بحديقة  البيداغوجي  املسار 
أنجزت به خمس مسالك موضوعاتية تهم 
اآلب����ار ون��م��و ال��ن��خ��ل وال���خ���ط���ارات وال��س��م��اد 
ال��ط��ب��ي��ع��ي وال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ل��ل��واح��ة. 
ف���ض���ا ع����ن ق�����رص م���دم���ج ل��ل��ن��ب��ات��ات ق��ل��ي��ل��ة 

استهاك املاء.
وت���ش���ت���غ���ل م���ؤس���س���ة م���ح���م���د ال����س����ادس 
على  شركائها،  مع  بتعاون  البيئة  لحماية 
م���ش���روع ري األغ�������راس ال���ج���دي���دة ب��واس��ط��ة 
املياه العادمة الصادرة عن محطة التصفية 
ب��م��راك��ش. وق���د ه���م أول ش��ط��ر م���ن العملية 
ه��ك��ت��ار   570 ع��ل��ى  م��ن��ت��ش��رة  ن��خ��ل��ة   200000
وسيَمكن من تفادي استعمال 725000 متر 
املائية.  الفرشة  انطاقا من  مكعب كل سنة 
وب��ال��ن��س��ب��ة مل���واق���ع ال���غ���رس األخ�����رى ال��ت��ي ال 

ُيمِكن ريها باملياه املستعملة، سيتم تشغيل 
اثنتان  وتشتغل  الشمسية.  بالطاقة  اآلب���ار 

منها منذ مدة بهذه الطريقة.
وت���ع���م���ل امل����ؤس����س����ة، ب��م��ع��ي��ة األط�������راف 
النخيل  ل��واح��ة  أفضل  حماية  على  املعنية، 
الحضرية  للتهيئة  ال���ق���ادم  امل��خ��ط��ط  ض��م��ن 
منطقة  تحويل  كيفية  ت���درس  كما  مل��راك��ش. 
إل��ى غاية 2015، التي تمتد على  "ال��ول��ج��ة"، 
إل��ى موقع  مساحة 250 هكتارا وتقع غربا، 
ذي أهمية بيولوجية وبيئية )SIBE( لتكون 

بالتالي بمثابة ماذ بيئي.
وينكب البرنامج على دراسة إمكانيات 
ال���رف���ع م���ن ق��ي��م��ة ن���ش���اط ف��ئ��ة م���ن امل���زارع���ن 
العاملن بواحة النخيل، وذلك للحفاظ على 
للمنظومة  وال��ض��روري  القديم  النشاط  ه��ذا 
البيئية، وكذا القيام بحمات تحسيسية من 
خال تقديم البرامج التي أظهرت نجاعتها، 
أجل  من  الشباب  الصحافيون  برنامج  مثل 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��������دارس اإلي��ك��ول��وج��ي��ة وامل��ف��ت��اح 

األخضر املخصص لتتويج الفندقين.
وأط��ل��ق��ت األم���ي���رة ل���ا ح��س��ن��اء ب��رن��ام��ج 
إعادة تأهيل "غابة الشباب" املعروفة أيضا 
بتسمية "زيتون االستقال"، وهي فضاء من 
ما  180 هكتارا  على  يمتد  الزيتون  أش��ج��ار 
بن املدينة وح��دائ��ق امل��ن��ارة. وتدخل إع��ادة 
التأهيل هذه ضمن برنامج "مراكش، مدينة 
ال���ح���اض���رة امل����ت����ج����ددة"، ال������ذي أش������رف ع��ل��ى 
ال��س��ادس  امل��غ��رب��ي محمد  ال��ع��اه��ل  انطاقته 

في مطلع هذه السنة 2014.
وقد وقعت املؤسسة على اتفاقية بمعية 
أرب������ع ه���ي���ئ���ات م��ع��ن��ي��ة ح������ددت م��س��ؤول��ي��ات 
وال������ت������زام������ات ك������ل ط���������رف، ف������ي أف�������ق إع�������ادة 
ت��أه��ي��ل األغ�����راس وإق���ام���ة ن��ظ��ام ري عصري 
أشغال  وإن��ج��از مختلف  للماء  واق��ت��ص��ادي 

التهيئة. 
ي��ش��ار إل���ى أن "غ��اب��ة ال��ش��ب��اب" ستكون 
خامس حديقة تاريخية تستفيد من عملية 
إع������ادة ال���ت���أه���ي���ل، ب��ع��د ال���ح���دائ���ق ال��ع��ج��ي��ب��ة 
ل���ب���وق���ن���ادل وع����رص����ة م�������والي ع���ب���د ال���س���ام 
ب��ف��اس  ال��س��ب��ي��ل  وج���ن���ان   )2005( ب���م���راك���ش 
بالدارالبيضاء  ليرميطاج  ومنتزه   )2010(

.)2011(
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جمعية »بييزاج«: 
اجتثات غابة بوسكورة 

جرمية ضد البيئة   
طالبت جمعية بييزاج لحماية البيئة بفتح تحقيق 
ف��ي��م��ا ت��ت��ع��رض ل���ه غ��اب��ة ب���وس���ك���ورة ال��ت��اب��ع��ة لجماعة 
من  البيضاء،  ال���دار  بجهة  النواصر  بإقليم  بوسكورة 
بمثابة  الجمعية  اعتبرته  فيما  واس��ت��ن��زاف،  اج��ت��ث��ات 

جريمة ضد البيئة. 
وأف������اد ب����اغ ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ت��وص��ل��ن��ا ب��ن��س��خ��ة م��ن��ه أن 
نشطاء في حماية البيئة من أبناء املنطقة أكدوا أن هذا 
الفضاء شهد قطع وقتل مئات األشجار وتحويلها إلى 
فحم لألفران، وذلك بغاية إقامة مشروع وسط الغابة. 
متنفس طبيعي  بمثابة  ال��غ��اب��ة  ه���ذه  تعتبر  ح��ن  ف��ي 
العاصمة  لساكنة  بالنسبة  ووحيد  فريد  وايكولوجي 
االقتصادية التي تعاني من تلوث الهواء بنسبة كبيرة.

تتناقض  ال��ت��ج��اوزات  ه��ذه  أن  الجمعية  واع��ت��ب��رت 
جملة وتفصيا مع مضامن القانون اإلطار رقم 99.12 
بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة، والذي 
الطبيعية  واألوس���اط  امل���وارد  حماية  إلى تعزيز  يدعو 
من  والوقاية  عليها،  واملحافظة  البيولوجي  والتنوع 
امللوثات واإلي��ذاءات ومكافحتها، وكذا ضمان التوازن 
االيكولوجي للغابة واألنظمة البيئية الغابوية والتنوع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى األص����ن����اف ال��ح��ي��وان��ي��ة 

والنباتية.
وأك�����دت ال��ج��م��ع��ي��ة أن ه����ذا االس��ت��ه��ت��ار ب��امل��ك��ون��ات 
بها،  للقوانن املعمول  ضربا  يمثل  بالبلد،  الطبيعية 
املستدامة  للتنمية  االستثمار وسيلة  إلى جعل  داعية 
الفريدة  الطبيعية  املكونات  تدمير  ف��ي  مسببا  وليس 

للبلد.

أعلنت وزارة الزراعة واستصاح األراض��ي في مصر أن هناك أكثر من 600 
والتقدم  الكيمياء  بعلم  إال  مقاومتها  يمكن  وال  الحيوانية،  الثروة  يهدد  م��رض 
التكنولوجي والتقنيات الحديثة ألنها خط الدفاع األول في تصنيع اللقاحات ملواجهة 

هذه األمراض.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية في وزارة الزراعة 
أسامة سليم خال املؤتمر األول للتلوث البيئي وأث��ره على صحة الحيوان الذي نظم 

مؤخرا بالقاهرة.
أي���ام، أكثر م��ن 62 بحثا وورق���ة عمل تناولت  ال��ذي استمر ثاثة  ون��اق��ش املؤتمر، 
اللحوم واألل��ب��ان والدواجن  الحيوان وإنتاج  البيئة على صحة  لتلوث  السلبية  اآلث��ار 
والبيض واألسماك، كما ناقش الباحثون مخاطر التلوث الكيميائي الذي يشمل األدوية 

والهرمونات واملعادن الثقيلة والسموم الفطرية.

أف��اد تقرير نشر مؤخرا أن ملياري شخص يستخدمون مياها ملوثة 
التي  ال����دوالرات  م��ا يشكل تهديدا صحيا عامليا على رغ��م باين  ب��ال��ب��راز، 
تنفق على الصرف الصحي. وما زال ُسُبع سكان العالم معظمهم من فقراء األرياف 
املياه وتهيئة أرضية خصبة لإلسهال  إل��ى تلوث  ي��ؤدي  ال��ع��راء، ما  يتبرزون في 

والكوليرا والديزنطاريا والتيفوئيد.
وتؤكد منظمة الصحة العاملية أن عدم كفاية إمدادات املياه والصرف الصحي 
معظم  وتتجه  دوالر.  بليون   260 ق��دره��ا  سنوية  اق��ت��ص��ادي��ة  إل��ى خسائر  ت���ؤدي 
بينما  الصحي،  الصرف  نحو  فقط  والربع  املياه  في  االستثمار  نحو  التمويات 
بليوني  النظيفة ألكثر من  املياه  توافرت  الريفية. وقد  املناطق  الغالب  في  تهمل 
ش��خ��ص خ���ال ال��ع��ق��دي��ن امل��اض��ي��ن، وت��م��ك��ن ب��ل��ي��ون��ان ت��ق��ري��ب��ًا م��ن ال��ح��ص��ول على 

خدمات الصرف الصحي املحسنة خال الفترة نفسها.

م��واد طازجة موسمية،  ي��وزع األميركي جان هوفمان مثلجات مصنوعة من 
الطاقة  ف��ي أميركا تسير على  م��ن نوعها  ف��ي مهمته عربة ه��ي األول���ى  مستخدما 

الشمسية.
اختار هوفمان الذي يحمل دكتوراه في الفلسفة ويؤمن بأن للبيئة حقوقا علينا، أن 
يسمي الشاحنة »إبيقورس 101«، ألنه أراد للناس أن يفهموا فلسفته، إذ إن »إبيقورس« 

فيلسوف إغريقي كرس حياته إلحداث فرق إيجابي في حياة اآلخرين.
ويقوم هوفمان بتقديم طعام صديق للبيئة عبر شاحنته الصديقة للبيئة. ويعتمد 
نظامًا لتحديد املواقع موصوال بموقع إلكتروني خاص به، لذا بإمكان الراغبن اللحاق 
به أينما كان لاستمتاع بما يقدمه من أطايب صحية يجول بها في عربة غريبة الشكل 

تجر وراءها ثاجة تزن 360 كيلوغرامًا.

عربة مثلجات تعمل بالطاقة الشمسية املياه امللوثة بالبراز خطر صحي عاملي600 مرض تهدد احليوانات في مصر

< محمد التفراوتي

 Global( منحت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونسكو« عالمة
Geopark( العاملية للموقع املغربي »جيوبارك مكون« في منطقة بني الويدان وسط املغرب.

وأفاد ممثل اليونسكو فيليكس سادراك أن عملية التصنيف ضمن الشبكة الدولية 
للجيومتنزهات تخضع للتقييم مرة كل أربع سنوات، داعيًا إلى املزيد من االهتمام باملوقع.

وميتد متنزه »جيوبارك مكون« على مساحة 13 كيلومترًا مربعًا في سلسلة األطلس الكبير 
األوسط. ويزخر مبؤهالت طبيعية خالبة، أهمها شالالت أوزود وبحيرة بني الويدان. وهو أول 

محمية جيولوجية في املغرب.
 

برنامج حماية وتنمية واحات النخيل مبراكش.. جتربة واعدة للحفاظ على تراث وطني ثمني

والتنمية  للبيئة  ال��ع��رب��ي  امل��ن��ت��دى   يعقد 
السابع ح��ول تحديات  )أف��د( مؤتمره السنوي 
األم���ن ال��غ��ذائ��ي ف��ي ال��ب��ل��دان العربية ي��وم��ي 26 
و27 في نونبر الجاري، في العاصمة األردنية 
ع���م���ان، ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة ال��ب��ت��را.وس��ي��ت��م 
خ����ال ه����ذا امل���ؤت���م���ر ال���رف���ي���ع امل���س���ت���وى إط���اق 
املنتدى حول  يصدره  ال��ذي  التقرير  ومناقشة 

املوضوع.
ويستقطب هذا املؤتمر الدولي، الذي يعقد 
ب��رع��اي��ة امل��ل��ك األردن����ي عبد ال��ل��ه ال��ث��ان��ي، مئات 
ال���ق���ادة ف��ي م��ج��ال ال���زراع���ة واإلن���ت���اج ال��غ��ذائ��ي، 
ب��م��ا ف��ي ذل���ك ن��ح��و 25 وزي����رًا ورئ��ي��س منظمة 
وص����ن����دوق ت��ن��م��ي��ة وع������دد م����ن ك���ب���ار ال���خ���ب���راء 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ن. وي��ل��ق��ي األم���ي���ر ال��ح��س��ن بن 
ط�����ال، رئ���ي���س م��ن��ت��دى ال��ف��ك��ر ال���ع���رب���ي، كلمة 
رئيسية حول دور التعاون اإلقليمي في األمن 

الغذائي.
وم��ن املنظمات امل��ش��ارك��ة: ال��ف��او، األس��ك��وا، 
ال����ص����ن����دوق ال���ع���رب���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة، 
البنك اإلسامي للتنمية،  الكويتي،  الصندوق 
وإي��ك��اردا.  ال��زراع��ي��ة،  للتنمية  العربية  املنظمة 
وتدعم هيئة البيئة � أبوظبي املؤتمر بصفتها 
ال���ش���ري���ك ال���رس���م���ي، وه�����ي م��م��ث��ل��ة ع���ل���ى أع��ل��ى 
مستوى من خال مشاركة األمينة العامة رزان 
خ��ل��ي��ف��ة امل���ب���ارك ال��ت��ي أل��ق��ت ب���دوره���ا ك��ل��م��ة في 
حفل االفتتاح، إلى جانب مجموعة من خبراء 

الهيئة.
وت��ت��م��ي��ز أش���غ���ال امل���ؤت���م���ر ب���ع���رض ت��ق��ري��ر 
»األمن الغذائي في البلدان العربية: التحديات 

والتوقعات« الذي ساهم في 
إع���داده أكثر م��ن مئة خبير. 
وه���و ي��ع��ط��ي ص����ورة شاملة 
ع���ن ح��ال��ة إن���ت���اج ال���غ���ذاء في 
العربية، كما يقترح  البلدان 
الفجوة  ل��ردم  خريطة طريق 
ال���غ���ذائ���ي���ة وت���ح���ق���ي���ق األم����ن 
التقرير  ويشتمل  ال��غ��ذائ��ي. 
ع�����ل�����ى م�����ج�����م�����وع�����ة خ�����رائ�����ط 
ت��ظ��ه��ر ت���واف���ر امل���ي���اه ال��ع��ذب��ة 
واألراضي الصالحة للزراعة 
وأراض��ي املراعي في كل بلد 
ع����رب����ي، اس����ت����ن����ادًا إل�����ى آخ���ر 
امل��ع��ل��وم��ات امل��وث��ق��ة، وسيتم 
إط���اق���ه���ا ل��ل��م��رة األول������ى في 

املؤتمر.
استعراض  جانب  وإل��ى 
وض��������ع ال�������غ�������ذاء وت����وق����ع����ات 
امل����س����ت����ق����ب����ل ف�������ي امل����ن����ط����ق����ة، 

يعطي مؤتمر »أف��د« الفرصة ملناقشة مسارات 
وذلك  ال��غ��ذاء،  وإنتاج  الزراعية  للتنمية  بديلة 
بمشاركة عدد من أبرز الخبراء االستراتيجين 
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال، م��ث��ل ل��وك��اس سيمونز خبير 
وإيكارت  املستدامة،  للزراعة  السوق  تحوالت 
ووردز م��ؤل��ف ك��ت��اب ال��ن��ف��ط ل���ل���غ���ذاء، وح��اف��ظ 
غ����ان����م ك���ب���ي���ر ب���اح���ث���ي م���ع���ه���د ب���روك���ي���ن���غ���ز ف��ي 
االق��ت��ص��اد ال����زراع����ي. وي��ض��م ب��رن��ام��ج امل��ؤت��م��ر 
ع����ددا م���ن امل��ت��ح��دث��ن ال���ب���ارزي���ن، ب��ي��ن��ه��م ط���ارق 
للتنمية  العربية  املنظمة  ع��ام  مدير  الزدجالي 
العام  املدير  الزراعية، وعبد السام ولد أحمد 
امل���س���اع���د وامل���م���ث���ل مل��ن��ظ��م��ة األغ����ذي����ة وال����زراع����ة 
العام إليكاردا،  )ف��او(، ومحمود الصلح املدير 
امل��ي��اه واألش��غ��ال  الطخيس عضو لجنة  وعلي 
في مجلس الشورى السعودي، وعدنان شهاب 
ال���دي���ن امل���دي���ر ال���ع���ام مل��ؤس��س��ة ال��ك��وي��ت للتقدم 
ال��ع��ل��م��ي، وروب ب��اي��ل��ي م��دي��ر ب��ح��وث ال��ط��اق��ة 
وال��ب��ي��ئ��ة وامل��������وارد ف���ي ت��ش��ات��ه��ام ه�����اوس في 
الكريم صادق كبير االقتصادين  لندن، وعبد 
االقتصادية  للتنمية  الكويتي  ال��ص��ن��دوق  ف��ي 
ال����ع����رب����ي����ة.وض����م����ن م����ن����ت����دى ق��������ادة امل��س��ت��ق��ب��ل 
ال��ب��ي��ئ��ي��ن، ال����ذي ي��ع��ق��د ع��ل��ى ه��ام��ش امل��ؤت��م��ر، 
ي��ل��ت��ق��ي ط����اب ال��ج��ام��ع��ات م���ن م��خ��ت��ل��ف ال����دول 
العربية مرة أخرى في مؤتمر »أف��د« السنوي. 
ف���ف���ي ك�����ل ع�������ام، ي����ش����رك »أف���������د« امل����ت����درب����ن م��ن 
التحضيرية  األع��م��ال  ف��ي  األع��ض��اء  الجامعات 
ل��ت��ق��ري��ره ال���س���ن���وي وف����ي م��ن��اق��ش��ات امل��ؤت��م��ر. 
وي���ع���م���ل ال����ط����اب ع���ل���ى ت���وص���ي���ات ي��ق��دم��ون��ه��ا 
للمؤتمر، وتعكس وجهات نظرهم حول سبل 
حماية حق األجيال العربية 

في األمن الغذائي.
وك�����ش�����ف األم���������ن ال����ع����ام 
ل����ل����م����ن����ت����دى ن����ج����ي����ب ص��ع��ب 
أن�����ه س���ي���ت���م خ�����ال امل���ؤت���م���ر، 
وب��ال��ت��ع��اون م��ع ش��رك��ة أك��وا 
ب���������اور، إط��������اق دل����ي����ل ح���ول 
ك�����ف�����اءة امل�����ي�����اه ت�����م إن����ج����ازه 
خ��ص��ي��ص��ًا ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة، 
وذل���������ك م������ن ض����م����ن م�����ب�����ادرة 
»االقتصاد العربي األخضر« 

التي يتوالها املنتدى. 
يشار إل��ى أن »أف���د« كان 
قد أطلق دليل كفاءة الطاقة 
ع���ام 2012، وت���م اس��ت��خ��دام��ه 
على نطاق واسع في املنطقة 
ألغ�������������راض ال������ت������دري������ب ع���ل���ى 
ت��ح��س��ن ك���ف���اءة ال���ط���اق���ة في 

األبنية. 

حتديات األمن الغذائي العربي
 في صلب أشغال مؤمتر »أفد« بعمان  

تتميز أشغال المؤتمر 
بعرض تقرير "األمن 
الغذائي في البلدان 

العربية: التحديات 
والتوقعات" الذي 

ساهم في إعداده 
أكثر من مئة خبير.

نظمت الجماعة الحضرية لطنجة، 
ي����وم ال��ج��م��ع��ة امل����اض����ي، ب��ت��ن��س��ي��ق مع 
الدورة  بالبيئة،  املكلفة  املنتدبة  ال��وزارة 
األولى للملتقى التشاوري حول »ميثاق 

املدينة ..محور البيئة والنظافة«. 

وق������ال������ت ال�������وزي�������رة امل���ن���ت���دب���ة 
الحيطي  حكيمة  بالبيئة  املكلفة 
ف�������ي ك����ل����م����ة ب�����امل�����ن�����اس�����ب�����ة، ال����ت����ي 
ح����ض����رت����ه����ا ف����ع����ال����ي����ات م��ن��ت��خ��ب��ة 
واق��ت��ص��ادي��ة إض���اف���ة إل����ى ممثلي 
املجتمع  م��ن ج��م��ع��ي��ات  ن��ح��و 500 
التنموي،  باملجال  املهتمة  املدني 
التظاهرة تعد خير مثال  ه��ذه  إن 
ال��ذي يجب أن  للتعاون والتشاور 
ي��ق��وم ب���ن امل���س���ؤول���ن واإلط������ارات 
امل���ؤس���س���ات���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع امل���دن���ي 
وامل�������ق�������اوالت امل�����واط�����ن�����ة مل���واج���ه���ة 
ال��ت��ح��دي��ات امل���ط���روح���ة ف���ي م��ج��ال 
مقتضيات  م��ع  وال��ت��ج��اوب  البيئة 
ال��ب��ي��ئ��ة  ب����وأ  ال�����ذي  دس���ت���ور 2011 
وامل����ح����ي����ط االي����ك����ول����وج����ي م��ك��ان��ة 
أس����اس����ي����ة وض�������روري�������ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

التنمية املستدامة.
وأض���اف���ت أن ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د 
م����ن االس���ت���رات���ي���ج���ي���ات ال��ت��ن��م��وي��ة 
امل��دن املغربية  التي تستفيد منها 
وم����ن����ه����ا م����دي����ن����ة ط���ن���ج���ة ت����راع����ي 
ب���������األس���������اس ض������م������ان ال����ت����ق����ائ����ي����ة 
ال��ب��رام��ج ف���ي ن��س��ق واح����د لتعزيز 
املحيط  في  السليمة  البيئة  موقع 
تعالج  عملية  آل��ي��ات  عبر  املجالي 
التلوث وصرف ومعاجلة  مشاكل 
امل��ي��اه ال��ع��ادم��ة وت��دب��ي��ر ال��ن��ف��اي��ات 
وت����ث����م����ي����ن����ه����ا واس�����ت�����غ�����ال�����ه�����ا ف���ي 
وتوفير  املتجددة  الطاقات  توليد 
تحسن  التي  الخضراء  الفضاءات 
ظ��������روف ع����ي����ش ال����س����ك����ان وت����ع����زز 
ك��ذل��ك ج��اذب��ي��ة امل����دن ف��ي امل��ج��ال��ن 

السياحي واالقتصادي.
ال�����وزي�����رة أن ه���ذه  واع����ت����ب����رت 
التأطير  إلى  اإلج���راءات باإلضافة 
البيئي ستمكن  القانوني للمجال 
األلفية  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  تحقيق  م��ن 
ال���ث���ال���ث���ة وال����ح����د م����ن االس���ت���غ���ال 
امل����ف����رط مل��������وارد ال���ط���اق���ة وامل��������وارد 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وت����رش����ي����د ال���ن���ف���ق���ات، 
مشيرة إلى أن التلوث في مختلف 
أش���ك���ال���ه وت����ده����ور ال��ب��ي��ئ��ة ي��ك��ل��ف 

امل�����غ�����رب أرب��������ع ن����ق����ط م�����ن ال���ن���ات���ج 
ال��داخ��ل��ي ال���خ���ام ك��م��ا ي��ت��س��ب��ب في 
ه������در 200 أل������ف ف����رص����ة ع���م���ل ف��ي 
السنة ويعرقل النمو االقتصادي.

م��ع��ال��ج��ة  أن  ال��ح��ي��ط��ي  ورأت 
قضايا البيئة ليس شأنا حكوميا 
الحكومية  امل��ب��ادرات  يقتصر على 
ب������ل ه������و ش��������أن وط�����ن�����ي ي���س���ت���ل���زم 
املجتمعية  الفعاليات  كل  انخراط 
ل��ل��ح��د م����ن امل���ش���اك���ل ال���ت���ي ت��ع��ان��ي 
منها البيئة والتي غالبا ما ترتبط 
جماعية  أو  شخصية  ب��س��ل��وك��ات 
ت��ت��س��ب��ب ف���ي ن��ت��ائ��ج وخ��ي��م��ة على 

املحيط االيكولوجي.
ال���وزارة  أن مسؤولية  وأك���دت 
الجانب  إدم����اج  ف��ي ض��م��ان  تكمن 
العمومية  السياسات  ف��ي  البيئي 
وتقديم  التقنية  امل��واك��ب��ة  وتوفير 
تأهيل  وإع���ادة  املالية  التحفيزات 
امل�����ط�����ارح ال���ع���ش���وائ���ي���ة وامل����ط����ارح 
ال��ت��ي انقضى أج��ل��ه��ا، وك���ذا وضع 
م��ط��ارح م��ن ال��ج��ي��ل ال��ج��دي��د تقوم 
للنفايات  األمثل  االستعمال  على 
وت���������دوي���������ره���������ا ع������ب������ر اس�����ت�����غ�����ال 
وناجع  ومعقلن  منظم  اقتصادي 
ي�������راع�������ي خ�����ص�����وص�����ي�����ات ال���ب���ي���ئ���ة 
وامل����ح����ي����ط ال���س���ك���ان���ي م����ع إش������راك 
الساكنة في هذا املسعى عبر مزيد 

من التحسيس والتوعية.
وم���������ن ج�����ه�����ت�����ه، ق���������ال رئ����ي����س 
ف��ؤاد  لطنجة  الحضرية  الجماعة 
بموضوعي  االهتمام  إن  العماري 

ال��ن��ظ��اف��ة وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ه���ذا ال��ل��ق��اء 
في  أهميتهما  يعكس  ال��ت��ش��اوري 
مجال التنمية وتأثيرهما املباشر 
ع���ل���ى ص���ح���ة امل�����واط�����ن، م����ب����رزا أن 
اع���ت���م���اد »م���ي���ث���اق م��دي��ن��ة ط��ن��ج��ة« 
باإلضافة إلى كونه يجسد الرؤية 
ف��ي ج��ع��ل مدينة  ال��س��ام��ي��ة  امللكية 
ط���ن���ج���ة ق���ط���ب���ا اق����ت����ص����ادي����ا رائ������دا 
فهو  عامليا،  استثماريا  ومقصدا 
ي���واك���ب ت��ن��زي��ل م��ض��ام��ن دس��ت��ور 
2011، وي��ع��زز ال��ت��واص��ل وال��ح��وار 
املجتمعي الذي يسعى إلى بلورة 
آل����ي����ات م���رج���ع���ي���ة م��س��ت��ل��ه��م��ة م��ن 
املغربي  للمجتمع  األصيلة  القيم 
ع��ام��ة وس��اك��ن��ة ط��ن��ج��ة ع��ل��ى وج��ه 

التحديد.
التشاوري  اللقاء  أن  وأض���اف 
ي���ه���دف إل����ى خ��ل��ق ف���ض���اء ل��ل��ح��وار 
ح�����ول واق������ع وم��س��ت��ق��ب��ل امل��ن��ط��ق��ة، 
وك�������ذا ال����ت����ج����اوب م�����ع ان���ش���غ���االت 
ال��ص��ل��ة  ال���ي���وم���ي���ة ذات  امل���واط���ن���ن 
ب���ال���ن���ظ���اف���ة و ال���س���ي���ر وال�����ج�����والن 
واحتال امللك العمومي والتعمير 
وج��م��ال��ي��ة امل���دي���ن���ة، وف����ق م��ق��ارب��ة 

تشاركية ومندمجة.
وان����ك����ب امل����ش����ارك����ون ف����ي ه���ذا 
اللقاء، عبر ورشات تيماتية، على 
تحديد التزامات الفاعلن املحلين 
وتعزيز  النظافة  ج���ودة  لتحسن 
املتدخلن  مختلف  ب��ن  ال��ت��واص��ل 
مرجعية  آل��ي��ات  وب��ل��ورة  املحلين 

في مجال البيئة والنظافة.

 حكيمة احليطي: معاجلة قضايا البيئة شأن 
وطني وليس فقط حكوميا 

التلوث يكلف املغرب أربع نقاط من الناجت الداخلي اخلام 
ويتسبب في هدر 200 ألف فرصة عمل سنويا
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