
ـــــار لــألمــم  ــة اإلط ــي ــفــاق ــالت يــنــعــقــد مــؤ�ــر األطــــــراف ل
 11 إىل  نــونــرب   30 مــن  بباريس  املــنــاخ  تغ   ــول  ح املتحدة 
سيفيض  حــاســم  بـموعد  ـــر  األم ويتعلق   .2015 ــرب  دجــن
هــذا  ــون  ــك ــي وس املـــنـــاخ.  ـــول  ح ــد  ــدي ج دويل  اتــفــاق  إىل 
ــوف عـــىل املـــفـــاوضـــات الــخــاصــة  ــوق ــل املـــؤ�ـــر مــنــاســبــة ل
التنفيذ  حــيــز  ســيــدخــل  ـــذي  ال املــقــبــل  ــــدويل  ال ــاق  ــف ــاالت ب
  COP22 ــات   ــان ره لفهم  فــرصــة  سيشكل  كــ§   ،2020 يف 

الذي سينظم باملغرب يف 2016.
ــا'  ــس ـــكـــربى، تــنــظــم 'أك ــرات ال ــاه ــظ ــت ـــذه ال ــة ه وعــشــي
ــدار  ــال ــيس ب ــرن ــف ــع املــعــهــد ال ــة م ــرشاك ــرب ب ــغ ــأمــµ امل ــت ال
ــا مه§  ــدث ــµ" ح ــوي ــت ــت ســي ــي ــالن ــضــاء وجــمــعــيــة "ب ــي ــب ال
ــة 15  ــاي ــوع "املــنــاخ يــتــغــ ، ونـــحـــن؟"  إىل غ ــوض حـــول م

دجنرب 2015 باملعهد الفرنيس بالدار البيضاء.
 µــجــة غــنــيــة تـــتـــوزع ب ــرم ويــتــضــمــن هـــذا الـــحـــدث ب
ـــك  ـــــــالم، وذل ــــدوات واملــــعــــارض واألف ــــن الــــورشــــات وال
ــغــ  املــنــاخــي  ــت بــغــيــة تــحــســيــس املــجــتــمــع بــرهــانــات ال

ومسؤولية الجميع من أجل كوكب يف صحة جيدة.
ـــاخ يــتــغــ ،  ـــن ــت انــطــالقــة تــظــاهــرة "امل ــي ــط وقــــد أع
سيكون  شــهــر  وطــيــلــة  الـــجـــاري.  نــونــرب   17 يـــوم  ــن؟"  ــح ون
ــور واملـــشـــاركـــة بــفــاعــلــيــة يف  ــض ــح ــوم ال ــم ــع ــان ال ــك ــإم ب
دون  تنظيمها  املنظمون  يعتزم  الــتــي  املكثفة  األنــشــطــة 

إغفال إرشاك األطفال والشباب.
للجمهور  وتــفــاعــلــيــة  مــبــتــكــرة  ــعــارض  م ـــالث  ث وتــتــيــح 
ـــحـــراري  ــاس ال ــب ــت ــاالح ــة ب ــط ــب ــرت ــم امل ــي ــاه ــف ــاد امل ــي ــت اع
ــذه  ــة ه ــح ــاف ــك ــعــمــل ســـويـــا وم ــل واقـــــــرتاح الـــحـــلـــول ل

الظاهرة.
ـــارض حــــول مـــوضـــوع "املــنــاخ  ـــع ــور هــــذه امل ــح ــم ــت وت
"الرتبية  املــنــاخ"،  تغ   أمـــام  حــال   60" ونــحــن؟"،  يتغ ، 
وستكون  ــة"،  ــاخــي ــن امل ــ ات  ــغ ــت ال ــع  م الــتــأقــلــم  أجـــل  ــن  م
ــة  ــادي ــىل شــكــل زيـــــارات إرش ــعــمــوم ع مــفــتــوحــة أمــــام ال
إىل  ــا  ــاح صــب ــة  ــاســع ــت ال مـــن  ــت  ــســب ال إىل  الــثــالثــاء  مـــن 

الخامسة مساء.
ــح الـــربنـــامـــج فــرصــة لــألطــفــال  ــن Ò ،ــال عـــن ذلــــك ــض ف
ـــارض، ويف جــو ودي  ـــع امل مــع  ــارش  ــب م اتــصــال  ـــل  أج مــن 

ــاخ،  ــن ــامل ب ــة  ــاص ــخ ال ــم  ــاهــي ــف امل تلقينهم  ســيــتــم  ــث  حــي
علمية  ورشـــــات  ســتــشــكــل  كـــ§  ــة.  ــئ ــي ــب وال واالحـــتـــبـــاس 
وإعـــــادة الــتــدويــر، مــســتــوحــاة يف جـــزء كــبــ  مــنــهــا من 
واليقظة  للعب  ــضــاء  ف ــرة،  ــم ــع وامل املــســتــدÒــة  الـــزراعـــة 

االيكولوجية.
الثانية  ــن  م ـــعـــاء  األرب أيـــام  ـــورشـــات  ال تنظيم  ــم  ــت وي
صباحا  ـــارشة  ـــع ال مـــن  ــت  ــب ــس وال ــســة  ــخــام ال إىل  زواال 
وترفيهية،  مــبــتــكــرة  مصطلحات  تــحــت  ــخــامــســة،  ال إىل 
واألرض  ــاخ  ــن امل  " املــســتــقــبــل:  ــاعــيل  ف ــقــامــوس  ل مناسبة 
كانت  ــرة  م "ذات  انــســجــام"،  يف  ــاخ  واملــن "أنــا   ،" ــرارة  ــح وال

قطرة ماء".
ــة يف  ــارك ــش ــون يف امل ــب ــرغ وبــالــنــســبــة ألولــئــك الــذيــن ي
من  ـــاخ"،  ـــن وامل "املــحــيــطــات  ـــدوة  ن تنشيط  ــم  ت ــاش،  ــق ــن ال
ــيــ§ ســيــتــم نـــدوة  ـــوم االثـــنـــµ املـــــايض، ف ــل خـــــرباء: ي ــب ق
دجنرب   14 ـــوم  ي آخـــر"  إىل  ــــراف  أط ــر  ــؤ� م "مـــن  ــة   ــي ــان ث
املناخي  الــتــغــ   ــأثــ   ت إىل  الــتــطــرق  سيتم  حــيــث  ــادم  ــق ال
الفالحية  ــع  املــشــاري ـــذا  وك بــاملــغــرب  املــائــيــة  ــــوارد  امل ــىل  ع

الحرضية املنجزة بالدار البيضاء.

ــــدوة حــول  ن ــة، ســتــعــقــد  ــي ــام ــن ــدي ال ــاق  ــي ــفــس س ن ويف 
بــرشاكــة  ــرب،  ــن دج  10 يـــوم  ــاع"  ــن ــإلق ل ــق  ــائ دق  6" ــوع  ــوض م
ــدار  ــال ــة والــجــامــعــيــة ب ــي ــدرس ــات امل ــس ــؤس مــع شــبــكــة امل
ــاش حيث  ــق ــن ال قــلــب  يف  ــاب  ــشــب ال ــون  ــك ــي وس ــضــاء.  ــي ــب ال
ــات من  ــي ــوص ـــات وت ـــرتاح ســيــكــون بــإمــكــانــهــم تــقــديــم اق
املتحدة.  األمـــم  لــجــان  عــن  نسخة  بــه  يـــراد  تــدريــب  ــالل  خ
الــقــرار  ــاب  ــح أص ــن  م مــكــونــة  التحكيم،  لجنة  وســتــخــتــار 
املــشــاريــع  أفــضــل   ßـــد امل املجتمع  وأعــضــاء   µوالــجــامــعــيــ
ــاب حــول  ــب ــش ــك يف تــفــكــ  ال ــذل ــا ب ــام ــه ــات إس ــي ــوص ــت وال

مستقبل ورهانات املناخ.
وثائقية  ــج  ــرام ب ثـــالث  بــرمــجــة  الــتــظــاهــرة  تتضمن  ــ§  ك
للمخرج   "áالـــعـــا ــش  ــط "ع ـــط  رشي ـــرض  ع تــم  ـــذا،  ـــك .وه
ـــµ املــــايض،  ـــن ـــارد يــــوم االث ـــ ن ـــــوس ب ــ  يــــان أرت ــه ــش ال
الخميس،  ــس  أم ــوم  ي ميلن  لـــــ§ريــون  تتغ "  و"األزمـــنـــة 
لـ  فيلم   ،"ßاملـــعـــا ــن  ع "الــبــحــث  تــقــديــم رشيـــط  وســيــتــم 

نتاناييل كوست ومارك  ميناردي  يوم 7 دجنرب.
ـــن انـــخـــرطـــوا بــفــعــالــيــة يف  ـــذي ــون ال ــم ــظ ــن ـــأمـــل امل وي
ــادرة  ــب امل هـــذه  تشهد  ان  االجــتــ§عــيــة  املــســؤولــيــة  مــجــال 

الــوعــي  ــع  م  21 األطــــراف  مــؤ�ــر  ــعــقــاد  ان عشية  نــجــاحــا 
املجتمع  ــاعــيل  ف جميع  قــبــل  ــن  م املــنــاخــيــة  ــات  ــرهــان ــال ب

.ßاملد
'أكــســا'  حــظــيــت   2014 ــة  ــن س خــــالل  أن  إىل  يــشــار 
قــبــل مؤسسة  ــن  ــقــطــاع م ال ــة خـــرضاء ضــمــن  ــالم بـــأول ع
املــجــمــوعــة  مــــبــــادرات  إىل  ـــــارت  أش الــتــي  ـــد،  ـــران ـــرتب ان
تطوير  خـــالل  ــن  م املــنــاخــي  الــتــغــ   مكافحة  اىل  ــة  ــرامــي ال
التقليص  ــل  أج مــن  التقدم  وأيــضــا  البيئية  ــار  األخــط فهم 

من بصمته عىل البيئة.
تحسيسية  ــالت  ــم ح يف  'أكـــســـا'  ســاهــمــت  ــرب  ــغ ــامل وب
سبيل  وعــــىل   .ßـــــد امل ــع  ــم ــت ــج وامل مــســتــخــدمــيــهــا  لــــدى 
 14 إىل   8 مــن  عقد  الـــذي  أكــســا  املــقــاولــة  ــوع  أســب ــال،  ــث امل
ـــذي  وال ــاخــي  ــن امل الــتــغــ   مــوضــوع  تــحــت   2015 يــونــيــو 
تجديد  يف   µاملــســتــخــدمــ ــن  م كــبــ   ـــدد  ع ــة  ــشــارك م شــهــد 
ــف جــزء  ــي ــظ ــن ــــويص، وت ــــربن حــديــقــة بــحــي ســـيـــدي ال
ـــات  ورش تنظيم  تــم  ــك  ــذل ك ـــاب.  ـــذئ ال  µعــ ــئ  ــاط ش مــن 
ــال  ـــول الــبــيــئــة ألطــف إلعـــــادة الــتــدويــر والــتــحــســيــس ح
وطيلة  التحسييس  األســـبـــوع  هـــذا  خـــالل   µاملــســتــخــدمــ

السنة.
لـ  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل الــرئــيــس  هــاســكــويــت،  ميشيل  ــد  ــؤك وي

"املسؤولية  أن  ــدد،  ــص ال ــذا  ه يف  ــرب.،  ــغ امل  µالــتــأمــ أكــســا 
ــري  ــق ــف ــرب الـــعـــمـــود ال ــت ــع ــة ت ــاول ــق ــم ــل االجـــتـــ§عـــيـــة ل
سياستنا  يف  ــ§  ــه م دورا  ــلــعــب  وســت ــا،  ــن ــت ــجــي ــي الســرتات

التنموية للسنوات املقبلة". 
ــضــاء  ــي ــب ــدارال ــال ــيس ب ــرن ــف ــد ال ــعــد املــعــه ــه، ي ــت مـــن جــه
املؤسسات  شبكة  يشكل  الــذي  معهدا   12  µبــ مــن  واحـــدا 
الفرنيس  املــعــهــد  ــعــد  وي ــرب.  ــغ ــامل ب الــفــرنــســيــة  الــثــقــافــيــة 
سبق  البيئية  الــقــضــيــة  يف  بفاعلية  مــنــخــرطــا  ــاملــغــرب  ب
بالرباط  املغربية  للمملكة  الوطنية  املكتبة  يف  نظم  أن 
الــرهــانــات  ــول  ح ـــدوة  ون ـــ ،  األخ أكــتــوبــر   24 السبت  ــوم  ي
والشخصيات  الـــخـــرباء  ــن  م ــد  ــعــدي ال بــحــضــور  املــنــاخــيــة 
ـــــالم  الــســيــاســيــة. وســيــتــم بــرمــجــة املــــعــــارض واألف
املــعــاهــد  ــد يف  ــع ب ــ§  ــي ف بــالــدارالــبــيــضــاء  املـــعـــروضـــة 
 µح إىل   2016 ســنــة  طيلة  بــاملــغــرب  األخــــرى  الفرنسية 

تنظيم مؤ�ر األطراف 22.
أحــدثــت  ــي  ــت ال  "µــوايــ ــت ســي ــيــت  ــالن "ب جمعية  وأخـــــ ا، 
قــنــاعــتــهــا  ــة  ــي ــوم ــك ح ـــ   غ مــنــظــمــة  ـــي  ه  2009 ــة  ــن س
من  البيئة  ــة  ــ§ي وح املــســتــدامــة  التنمية  ــي  ه الرئيسية 
ــة والــتــحــســيــس والــتــنــظــيــم واملـــشـــاركـــة يف  ــي ــرتب ـــالل ال خ

األحداث.

èمحمد التفراو <

الـــدويل  امللتقى  ــع  م ـــوازاة  ـــامل ب أرفــــود،  مــديــنــة  شــهــدت 
ــحــت شــعــار  ــظــم ت ــــذي ن ــلــمــغــرب ال ــتــمــور ل ــل ـــادس ل ـــس ال
تنظيم  ــمــر"،   مــســت  µتــثــمــ يف  ــة  ــي ــدائ غ ثــــروة   : ــور  ــم ــت "ال
 µـــودة والــتــثــمــ ـــج ــم يف ال ــك ــح ــت ــــدوة عــلــمــيــة حــــول "ال ن
ــور مــحــمــد الـــبـــدراوي  ــت ــدك ــمــور"، أدارهـــــا ال ــت ــل األفــضــل ل
من  ثلة  ونشطها  الــزراعــي،  للبحث  الوطني  املعهد  مــديــر 
واملــعــاهــد  ــات  ــس ــؤس امل مختلف  مــن  ـــرباء  ـــخ وال  µالــبــاحــثــ

الوطنية والدولية.
ــس جــمــعــيــة املـــعـــرض الـــــدويل لــلــتــمــر بش   ــي وأفـــــاد رئ
الفالحية   املــــواد   µتثم أن  بــاملــنــاســبــة،  كلمة  يف  ــود،  ــع س
ـــة ملخطط  ـــرضوري ال األولــــويــــات  مـــن  يــعــتــرب  ــة  ــي ــذائ ــغ وال
ــة  ــالم ــس ــث صـــــارت الـــجـــودة وال ــي ـــرب األخــــــرض، ح ـــغ امل
ــة يف تــركــيــبــة االســتــهــالك  ــي ــاس ــة أس ــذ مــكــان ــأخ الــصــحــيــة ت
ــارا  ــب ــت واع ــــــدويل؛  ال أو  ــي  ــن ــوط ال ــد  ــصــعــي ال عـــىل  ســــواء 
فإنه  التثمينية،  ــه  ومــؤهــالت للتمر  الــغــذائــيــة  للخصائص 
تدفعنا  مــمــيــزة  خــصــوصــيــات  ذا  ــا  ــي ــذائ غ مــذخــرا  يــعــتــرب 

لالهت§م به بصورة واضحة.
ــد من  ــعــدي ال ــىل  يــتــوفــر ع ــرب  ــغ امل ـــدراوي أن  ـــب ال وأكـــد 
ـــودة حيث  ـــج ال ــة  ــط ــوس ــت ــدة وم ــي ــج ال ــور  ــم ــت ال أصـــنـــاف 
ــل  ــدائ ب إىل  تــحــويــلــهــا  تـــم  إذا  مــنــهــا  االســـتـــفـــادة  ــن  ــك Ò
ــن االســتــفــادة  ــــزارع م ـــرى تـــدر مــداخــيــل أكـــë و�ــكــن امل أخ
الناحية  ــن  م املستمر  التكوين  ــىل  ع ــزا  ــرك م ــع،  ــف أن بشكل 
للمؤسسات  الــحــاجــيــات  تــقــديــم  يستوجب  ــ§  م التقنية 
 µــل أبــنــاء املــزارعــ ــؤه ــي ي ــن ــج وط ــام ــرن ـــق ب املــخــتــصــة وف
ــة  ــي ــزراع ال ــم  ــه ــول ــق نــخــيــلــهــم وح ــرار يف رعـــايـــة  ــم ــت ــالس ل

وتفادي الهجرة.
�ور  ــل  أج مــن  النخيل  ــة  ــزراع ل ــاج  ــت االن تقنيات  وشكلت 
للتمور  التكنولوجي   µالتثم وسلسلة  الـــجـــودة،  عــالــيــة 
 µــ ــورشــت ل ــــجــــودة، مـــحـــوران  ال ــم يف  ــك ــح ــت ال وعـــوامـــل 
ــنــدوة  ال خـــالل  ــون،  ــارك ــش امل خــاللــهــ§  ــن  م تــــدارس   µعلميت
ـــاث دقــيــقــة  ـــح ــة، خـــالصـــات ìــــان دراســــــات وأب ــمــي ــعــل ال
 µوالتثم الـــجـــودة  يف  الــتــحــكــم  ــب  ــوان ج مختلف  ــت  ــارب ق

األفضل للتمر وأنظمة الواحات باملغرب.
خب    ، ــــدرة  س ــحــســن  ال ــــوالي  م ــث  ــاح ــب ال واســتــعــرض 
خــالل   وحـــ§يـــتـــه،   وإنــتــاجــه  ــنــخــيــل  ال ـــــة  زراع يف  دويل 
وآفــــات  أمــــــراض  بــعــض  ـــاوال  ـــن مـــت األوىل،  ــــة  ــــورش ال
ــة  ــزراعــي ال املـــ§رســـات  ودور  ــة،  ــادي ــص ــت االق الــتــمــر  نخيل 
ملقاومتها  املــتــكــامــلــة  ــحــة  ــاف ــك وامل والــوقــايــة  الــصــحــيــحــة 

ــوع يف أصـــنـــاف الــنــخــيــل كــنــهــج ســلــيــم يف  ــن ــت ــار ال ــي ــت واخ
تدب  اإلنتاج وتأمµ التسويق.    

تــعــتــرب يف  الــنــخــيــل  ــرة  ــج ــــدرة أن ش ــث س ــاح ــب ال ــــد  وأك
ــا ضمن  ــي ــاس ــال أس ــام ــة واإلســـالمـــيـــة ع ــي ــعــرب ـــات ال ـــواح ال
هــامــة،  أدوارا  تلعب  حــيــث   èـــواحـــا ال ـــزراعـــي  ال ــظــام  ــن ال

اقتصادية واجت§عية وبيئية. 
 µمــاليــ  ۵ حـــــوايل  ـــرب  ـــغ امل يف  ــل  ــخــي ــن ال عــــدد  ــغ  ــل ــب وي
هــكــتــارا   ۵۰۰۰۰ مــن   ëـــ أك مــســاحــة  عــل  مــوزعــة  ــرة  ــج ش
من  و٪۵۲  ــط"  ــل ــخ "ال نــخــيــل  مــن   ٪۴۸ بــحــوايل  ومــمــثــلــة 
õــعــدل   ،۴۵۳ مـــن   ëـــ أك عـــددهـــا  يــبــلــغ  ــي  ــت ال ـــاف  األصـــن
ــتــمــور.  ال مــن  ــا  طــن ـــف  أل  ۱۰۰۰۰۰ قــــدره  ــوي  ــن س إنــتــاج 
ــه لسد  ــاج ــت ــث ان ــل ــــوايل ث ــا ح ــوي ــن ويــســتــورد املـــغـــرب س

احتياجاته. 
ــســعــى مــخــطــط املـــغـــرب األخـــــرض، يــضــيــف الــبــاحــث  وي
الـــواحـــات  ـــر مــعــيــقــات تــنــمــيــة  ــد مـــن أث ــح ال ســـــدرة، إىل 
ــم من  ــرغ ــور. وعـــىل ال ــم ــت ــن اإلنـــتـــاج وتــثــمــµ ال والـــرفـــع م
عــدد  يف  للنخيل  ــة  ــي ــزراع ال ــات  ــدم ــخ ال أداء  يف  الــتــحــســن 
لبعض  ــي  ــب ــســل ال ــ   ــأث ــت ال ــض  ــع ب يــالحــظ  املـــــــزارع،  مـــن 
ــاج  ــت ــنــخــيــل وإن ـــــات واألمــــــراض عـــىل ùـــو أشـــجـــار ال اآلف
إىل  نــســبــيــا  األرضار  ــغ  ــل ــب ت ــث  ــي ح ــــه،  وجــــودت الــتــمــور 
ــات  ــآلف ل ــة  ــل ــث األم ــعــض  ب ــــدرة  س ــث  ــاح ــب ال وأورد   .٪۳۰
ــارة  ــض ـــاب ال ـــش ــة والــعــنــكــبــوتــيــة واألع ــرشي ــح ــة وال ــي ــرض امل
للنخيل  مــدمــرة  آلفـــات  تقسم  أن  Òكن  الــتــي  االقــتــصــاديــة 
ـــة االنـــتـــشـــار  ـــع ـــوض، وأخـــــــرى رسي ـــي ـــب مـــثـــل مـــــرض ال
ــاس  ــي ــل مــــرض "خ ــث ـــىل اإلنـــتـــاج والـــثـــ§ر م ومـــؤثـــرة ع
ــة الــبــيــضــاء،  ــرشي ــق ــــ§ج''، والــحــرشيــة ال ــــخ الــطــلــع"، "ال
وصعبة  االنــتــشــار  مــتــوســطــة  وأخـــــرى  ــر،  ــم ــت ال ودودة 
الفعالة  واملــتــابــعــة  األولــيــة  ــدخــالت  ــت ال ــاب  غــي يف  ــالج  ــع ال
ــض اآلفــــــات واألمــــــراض  ــع ـــم اســتــعــرض ب ــة. ث ــم ــظ ــت ــن امل
املتكاملة  واملــكــافــحــة  ــة  ــاي ــوق ال ودور  ــفــئــات  ال هـــذه  ــن  م
ــة  واملــــ§رســــات الـــزراعـــيـــة الــصــحــيــحــة ملــقــاومــتــهــا وحــ§ي

النخيل بصفة عامة. 
ــاف  أصــن يف  ـــــواع  األن ــل  ــض أف ــار  ــي ــت اخ إىل  ســــدرة  ــــا  ودع
 µــــاج وتــأمــ ــــت اإلن ـــ   ـــدب ت ــم يف  ــي ــل ــج س ــه ــن ــل ك ــي ــخ ــن ال
ــاف  ـــك أن بــعــض األصــن ــىل املـــدى الــبــعــيــد. ذل الــتــســويــق ع
ــة تــتــمــيــز بـــجـــودة �ـــورهـــا وارتـــفـــاع  ــاري ــج ــت ــة ال ــي ــرب ــغ امل
الــشــهــرة  ــول ذو  ــجــه ــة صــنــف امل ــاص ــاري وخ ــج ــت ال ســعــرهــا 
ــرض  ــة مل ــاس ــس أنــهــا جـــد ح ــبــا إال  ـــــë طــل ــة واألك ــي ــامل ــع ال
ـــوءة.  ـــوب امل ــق  ــاط ــن امل يف  ــا  ــه ــت ــزراع ب يــنــصــح  وال  ــوض  ــي ــب ال
قــال  ــرضرة  ــت امل ــــزارع  امل وهيكلة  تعم   إعــــادة  أجـــل  ومـــن 
ــارة من  ــت ــخ ــدام األصـــنـــاف امل ــخ ــت ــزم اس ــل ــســت الـــســـدرة "وي

التي   (INRA) الـــزراعـــي  للبحث  ــوطــنــي  ال املــعــهــد  قــبــل 
ــا ومـــقـــاومـــتـــهـــا". وبــخــصــوص املـــــزارع  ــه ــودت ــج �ـــتـــاز ب
بتنوع  ـــســـدرة  ال الــدكــتــور  أوىص  الـــواســـعـــة،  ــة  ــث ــحــدي ال
من  ومــتــكــامــلــة  مختلفة  زراعــيــة  ــزات  ــي م ذات  األصــنــاف 
ــن أجـــل ضــ§ن  ــنــوعــيــة م ـــة عــالــيــة يف الــكــمــيــة وال مـــردودي
فئات  لــكــل  يستجيب  ومــســتــديــم  جــيــد  و  ــر  ــزي غ إنــتــاج 
حسب  املــغــرب  داخــــل  والــواســعــة  الــقــلــيــلــة   µاملستهلك

قدراتهم الرشائية وخارجه بعد التصدير.
عن  زراري  املــالــك  عــبــد  ــاحــث  ــب ال ــج  ــال ع جــهــتــه  مــن  و 
ــة سبل  ــدي ــرشــي ــال ب لــلــبــحــث الـــزراعـــي  ــي  ــن ــوط ــد ال ــه ــع امل
التقليدية:  ـــواحـــات  ال يف  ــة  ــي ــزراع ال الــتــقــنــيــات   µتــحــســ"
األدوار  ــىل  ع لــيــؤكــد  ــل"،  ــق ــح ال يف  ــمــور  ــت ال جـــودة  ــضــ§ن  ل
عىل  املــغــرب  يف  ــمــر  ــت ال نــخــيــل  يلعبها  ــي  ــت ال ــة  ــي ــاس األس
ـــك أن  الــصــعــيــد الــبــيــئــي واالقـــتـــصـــادي واالجـــتـــ§عـــي، ذل
من  ــد  ــأزي ب ــقــدر  ت التقليدية  ــات  ــواح ــال ب النخيل  مــســاحــة 
 µمالي يــنــاهــز۴   ــا  م عــىل  وتــحــتــوي  هكتار  و۵۰۰  ألــف   ۴۸
من  الــســنــوي  اإلنــتــاج  مــعــدل  ــدر  ــق وي نــخــلــة.  ألـــف  و۸۰۰ 
ألــف   ۱۰۰ إىل  يــصــل  ــد  ق طـــن،  ـــف  أل  ۷۵ ــوايل  ــح ب ــمــور  ــت ال
ــعــدل اإلنــتــاجــيــة  ــدة. أمـــا م ــي ــج ــوات ال ــن ــس ــن يف بــعــض ال ط
الباحث  يــشــ   ــي،  ــوطــن ال الصعيد  ــىل  ع الـــواحـــدة  للنخلة 
يظل  بحيث  كــيــلــوغــرام   ۲۵ إىل   ۲۰ يــتــعــدى  ــال  ف زراري، 
ـــدول  ال مـــن  ــد  ــدي ــع ال بــإنــتــاجــيــة  ــــورن  ق مـــا  إذا  مــتــدنــيــا 

املنتجة للتمور. 
املــغــرب  يف  الــتــمــور  قــطــاع  بــكــون  زراري  الــبــاحــث  ـــر  وذك
ــوج،  ــت ــن ـــــودة امل ـــاج وج ـــت ــات اإلن ــي ــم ـــن تــــدß ك يــعــاß م
أهــم  أحـــد  التقليدية  ــة  ــي ــزراع ال التقنيات  تعترب  بحيث 
م§  ــة.  ــج ــت ــن امل ــور  ــم ــت ال ــــودة  ج ــف  ــع ض وراء  ـــاب  ـــب األس
يــســتــوجــب عـــىل املــــــزارع الـــحـــرص عـــىل إنـــتـــاج الــتــمــور 
ــ§ل تــقــنــيــات زراعـــيـــة مــال{ــة.  ــع ــت ــيــة عــرب اس بــجــودة عــال
العشوائية  األشــكــال  ذات  ــة  ــي ــزراع ال التقنيات  وتــجــنــب 
ــري  ال يف  واملتمثلة  أعـــشـــاش)،  شــكــل  ــىل  ع (نــخــيــل  للنخيل 
املائية  االحــتــيــاجــات  يف  التحكم  ـــدم  وع ــرط  ــف امل السطحي 
ــب الــــفــــرتات، وقــلــة الــتــســمــيــد الــعــضــوي  ــس لــلــنــخــيــل ح
وخــف  التلقيح  عــمــلــيــات  يف  الــتــحــكــم  وعــــدم   ،ßـــد ـــع وامل
ــــوء ظـــروف  ـــ§ر وتــغــطــيــة الــعــراجــµ وس ـــث الــعــراجــµ وال
للتمور  مــمــيــزة  جــــودة  يــضــمــن  ال  ــ§  م ــل،  املــحــاصــي جــنــي 
يضيف  واآلفــــــات،  ـــــراض  األم تــفــاقــم  أن  كــ§  ــل.  ــق ــح ال يف 
ــحــرشة  ــخــمــج وال ــيــوض وال ــب ــن قــبــيــل  مـــرض ال الــــــزراري، م
تــدهــور  يــــؤدي إىل  ــر،  ــم ــت ال ــبــيــضــاء وســوســة  ال ــة  ــرشي ــق ال

جودة التمور يف الحقل. 
 µــر الــجــهــود ب ــضــاف ــت ـــــــزراري ب ـــب الــبــاحــث ال ـــال وط
 µاملهتم وجـــل  املهنية  والــهــيــئــات  ــات  ــس ــؤس وامل  µاملـــزارعـــ
من  التقليدية  ــات  ــواح ــال ب ــمــور  ــت ال جـــودة   µتحس بغية 
وتنظيم  األعـــشـــاش،  تــنــقــيــة  ــيــات  عــمــل تــكــثــيــف  ــــالل   خ
ـــــال طــرق  الــنــخــيــل عـــىل شــكــل أشـــجـــار انـــفـــراديـــة، وإدخ
واســتــقــرارهــا  ــودة  ــج ال  µتحس شــأنــهــا  ــن  م حــديــثــة  ــة  ــي زراع
ــة داخــــل الـــواحـــات  ــارغ ــف ــق ال ــاط ــن عـــرب إعـــــادة إعــــ§ر امل
من  املنبثقة  النسيجية  الــشــتــالت  بــاســتــعــ§ل  التقليدية 
ــوض،  ــي ــب ال ـــرض  ــة مل ــاوم ــق ــدة وم ــي أو ســــالالت ج أصـــنـــاف 
تعميم  ويتطلب  ومنظمة.  حديثة  ـــزارع  م بــإنــشــاء  ـــك  وذل
الــحــاجــيــات  حــســب   µاملــوضــعــيــ والــتــســمــيــد  الــــري  تقنية 
 µوتحس ــف  ــن ــص وال ــعــمــر  ال حــســب  لــلــنــخــيــل،  ـــة  ـــرضوري ال
وتغطية  ــثــ§ر  ال حــف  تقنيات  وتعميم  التلقيح،  عمليات 
ــدة يف حــ§يــة  ــاع ــس ــم ــل ل ـــة،  ـــاص بـــأكـــيـــاس خ  µـــعـــراجـــ ال
ـــار املــبــكــرة  ـــط ــور واألم ــي ــط ــتــمــر وال ــة ال ــوس الــثــ§ر مــن س
يف  غــالــبــا  تتسبب  ــي  ــت ال واآلفـــــات  األمـــــراض  مــكــافــحــة  ــم  ث
ــج والــحــرشة  ــم ــخ ـــاج والـــجـــودة كــمــرض ال ـــت تـــدهـــور اإلن

القرشية البيضاء وسوسة التمر.
محيط  يف  ــي  ــســق ال ــات  ــي ــل ــم وع ــة  ــي ــائ امل االحــتــيــاجــات 
ــاج  ــت ــافــيــاللــت يف عــالقــتــهــا مـــع إن ــت ــاطــق االمـــتـــداد ب ــن م
ــالــدرس  ب تــنــاولــه  مــحــور  املنتجة  الــتــمــور  وجــــودة  النخيل 
ــة عـــن بــاقــي  ــاب ــي ــز ن ــزي ــوع ــد ب ــم ــث أح ــاح ــب ــيــل ال ــتــحــل وال
ــµ احـــمـــد صــــربي وعــــيل حــــ§ß وعــبــد  ــث ــاح ــب ـــه ال ـــالئ زم
ـــحـــاث املــيــدانــيــة  ــج األب ــائ ــت ــعــرض ن ــي ـــوري  ل ـــاب ـــواحـــد ق ال
منطقة  يف  ــول"  ــه ــج "امل صــنــف  ــىل  ع العلمية  ــارب  ــج ــت وال
بالنسبة  املــائــيــة  الــحــاجــيــات  تحديد  تــم   حــيــث   كلميمة، 
السقي  تــقــنــيــات  ووصــــف  بــتــافــيــاللــت  الــنــخــيــل  ألشــجــار 
اآلثـــار  وكــشــف  بتافياللت  õنطقة  ـــداد   ـــت االم مــنــاطــق  يف 

املرتتبة عن امدادات املياه عىل جودة التمور.

لعينة  ــة  ــي ــدان ــي م ــا  ــوث ــح ب بــوعــزيــز  ــاحــث  الــب وعــــرض 
مختلفة  مــنــاطــق  يف  فــالحــيــة  اســتــغــاللــيــة   ۳۰ ــن  م مــكــونــة 
ــي.  ــع ــوض ــي امل ــق ــس ــوى نـــظـــام ال ــت ــس ـــىل م ــت ع ــالل ــي ــاف ــت ب
احتياجات  أن  بــوعــزيــز،  الــبــاحــث  يــؤكــد  الــنــتــائــج،  وأثــبــتــت 
مرت  و۶۰   ۱۹  µبـــ ـــراوحـــت  ت تقييمها  تـــم  ــي  ــت ال املـــيـــاه 
ــشــاب  ال للنخيل  بــالــنــســبــة  ــة  ــســن ال يف  لــلــشــجــرة  مــعــكــب 
ــة الــنــخــيــل وجــــودة الــتــمــور  ــاجــي ــت ــقــل إن والــبــالــغ. كــ§ ت
ــج نهج  ــت ــن ـــاه، ولــقــد اســت ـــي ــاف ونــقــص امل ــف ــج بــفــعــل ال
معينة،  الــســقــي  أنــظــمــة  خـــالل  ــن  م للسقي  الــســبــل  أفــضــل 
خــالل  ــن  م للمنتوج  ــة  ــادي ــص ــت االق الــقــيــمــة  مــضــاعــفــة  ــع  م
وتــم  ــة.  ــع ــي ــرف ال الـــجـــودة  ذو  ــار  ــي ــع ال نــســبــة  يف  ـــادة  ـــزي ال
الضيعات  يف  تــتــجــىل  الــضــيــعــات  مــن  أصــنــاف   ۳ تــحــديــد 
عىل  تعتمد  ــي  ــت ال ــار  ــت ۱۰هــك ــن  م أقـــل  õــســاحــة  العائلية 
التحكم  ــم  ــت وي الــنــخــيــل.  اشــجــار   µبــ اخــــرى  ـــات  ـــزروع م
ــرة.  ــج ــش ــة وال ــرتب ــل ـــبـــرصي ل ــي عـــرب الــتــقــيــيــم ال ــق ــس يف ال
هكتار،   ۱۹ مساحتها  تبلغ  ــتــي  ال املــتــوســطــة  والــضــيــعــات 
فيها  ـــري  ال ويعتمد   ،µدا{ــــ عـــ§ل  ــة  ــع أرب تشغل  ــي  ــت وال
ــلــرتبــة أو عــىل مــعــايــ  مــحــددة  الــتــقــيــيــم الــبــرصي ل عــىل 
ـــزراعـــي  ــوي لــلــبــحــث ال ــه ــج ـــز ال مـــن طــــرف وكــــالء املـــرك
الــفــالحــي  ــثــ§ر  ــالســت ل ــوي  ــه ــج ال املــكــتــب  أو  ــة  ــدي ــرشــي ــال ب
ــعــات الـــكـــربى والـــتـــي تــعــتــمــد عىل  ــضــي بــتــافــيــاللــت ثـــم ال
ــســقــي عىل  ــل، وتـــدبـــ  ال ــخــي ــن ــام أحـــــادي ألشـــجـــار ال ــظ ن
محطات  ــىل  ع معتمدين  ــة،  ــي ــائ امل ــات  ــاج ــي ــت االح ــاب  ــس ح

الرصد الجوي أو بيانات تعتمد عىل الخرباء. 
ــµ الــبــاحــثــµ أوتــغــالــيــاســت  ــت دراســــة مــشــرتكــة ب ــاول ــن وت
أمــيــنــة   ßوزا وتـــوهـــامـــي  ـــــون  زره ومـــســـعـــودي  حــكــيــم 
للفالحة  الــوطــنــيــة  املـــدرســـة  عـــن    ،µــحــســ ال حـــدو  وآيـــت 
القنيطرة،  طفيل  ــن  ب بجامعة  ــوم   ــل ــع ال وكــلــيــة  õــكــنــاس 
والكيفي  الــكــمــي  اإلنــتــاج  ــىل  ع ــقــاح  ــل ال ــب  ح منبع  ــ   ــأث ت
ــل الــتــمــر  ــخــي ــربة ن ــت ــع ــت، م ــالل ــي ــاف ــر يف ت ــم ــت لــنــخــيــل ال
املــنــاطــق  ــــوز  رم مـــن   (.Phoenix datctylifera L)
املعمرة  الــنــبــاتــات  مــن  يصنف  كــ§  املــغــربــيــة،  الــصــحــراويــة 
نخيل  تلقيح  يــتــم  إذ  الــجــنــس،  وأحـــاديـــة  املــســكــن  ثنائية 

اإلناث بواسطة حبوب لقاح الذكور. 
تافياللت  نخيل  همت  التي  ــة  ــدراس ال هاته  جــاءت  قــد  و 
ــم ۲۰۱۵  ــوس م ــــك خـــالل  ــول وذل ــه ــج امل ــف  خــصــوصــا صــن
ـــردود  ــاح عــىل م ــق ــل ــدي" لــحــبــوب ال ــع ــب ــ  ال ــأث ــت بــغــيــة "ال
ــت نخالت  ــخــاب س ــت ــم ان ــول، وقـــد ث ــه ــج ــر امل وخــصــائــص �
تجربة  أجـــل  -مـــن  م۶  اىل  م۱  ــن  م مــشــفــرة   - ــور  ــذك ال ــن  م
االصــفــرار  مــرحــلــة  ـــالل  خ أجــريــت  ــي  ــت ال ــ ،  ــأب ــت ال عملية 
ـــذوق"  ــت "ع ــأبــ  س ــم ت ــة، إذ ت ــوي ــث ــــوري لــألزهــار األن اآلج

أنثوية اعت§دا عىل املصادر الذكورية املعتمدة.
ــ  مــلــمــوس ملنبع  ــأث ـــود ت ــن وج ــرت الــنــتــائــج ع ــف وقـــد أس

حب اللقاح عىل معظم معاي  اإلنتاج. 
سلسلة  ــة  ــي ــان ــث ال ـــورشـــة  ال ـــالل  خ ــون  ــث ــاح ــب ال ـــــدارس  وت
ـــل الــتــحــكــم يف  ـــوام ــمــور، وع ــت ــل ــتــكــنــولــوجــي ل الــتــثــمــµ ال
املعهد  ــن  ع ــراق  ــح ال حسناء  الباحثة  لتستعرض  ــودة  ــج ال
 µالتثم مــجــال  õـــراكـــش  ــــزراعــــي   ال لــلــبــحــث  ــي  ــن ــوط ال
ــتــثــمــµ الــتــكــنــولــوجــي  ــلــتــمــور لــتــعــتــرب ال ــوجــي ل ــول ــكــن ــت ال
 µوتحس ــور  ــم ــت ال لــحــفــظ  ــة  ــاســب ــن امل ــة  ــل ــي ــوس ال ــتــمــور  ــل ل
من  ــدأ  ــب ت ــي  ــت ال الــعــمــلــيــات  ــل  ك يشمل  لــكــونــه  ــا.  ــه ــودت ج
بالحفاظ  للفاكهة  تسمح  ــي  ــت وال الــتــســويــق  إىل  الــجــنــي 
ــور غ   ــم ــت ــل بــاقــي ال ــوي ــح ــا و�ــكــن مـــن ت ــه ــودت عـــىل ج
متنوعة  مــنــتــجــات  إىل  كــفــاكــهــة  ــالك  ــه ــالســت ل ــحــة  ــصــال ال

وموجهة لالستهالك البرشي والحيواß وللتصنيع. 
ــة الــحــفــظ عرب  ــي ــل ــم ــــحــــراق ع ــــاول الـــبـــاحـــث ال ــــن وت
العمليات  كــل  تــشــمــل  والــتــي  املــال{ــة  الــتــكــنــولــوجــيــات 
ــن خــالل  ــمــور م ــت ــىل جـــودة ال ــحــفــاظ ع ــن ال ــي �ــكــن م ــت ال
ــدهــور  ت ــــؤدي إىل  ت الــتــي  الــعــوامــل  ــتــغــلــب عـــىل كـــل  ال
والتنظيف،  الـــفـــرز،  الــعــمــلــيــات  هـــذه  وتــشــمــل  ـــجـــودة.  ال
والتعليب  املــكــمــلــة  ــات  ــج ــال ــع امل ـــل  وك ــحــفــظ  ال ــــرق  وط
للتمور،  الــصــنــاعــي  الــتــحــويــل  مــســتــوى  وعـــىل  ــن.  ــخــزي ــت وال
ينتج  ــددة  ــع ــت وم متنوعة  التكنولوجية  العمليات  فـــإن 
ــخــدام  واســت لــلــتــمــور  ــل  ــحــوي وت املــنــتــجــات،  يف  ــوع  ــن ت عنها 

بقايا التمر.
التنمية  وكـــالـــة  عـــن  ادريـــــس،  بـــن  ــجــة  خــدي ــة  ــاحــث ــب ال
مــحــددة  نــوعــيــة  ــز  ــعــزي وت  µتثم ــن  ع تــحــدثــت  ــفــالحــيــة،  ال
ــظــمــة تــثــمــµ الـــجـــودة لــفــائــدة  ــمــور املــغــربــيــة وأن ــت ــن ال م

املنتج أو املستهلك. 

تغذية  يف  رئــيــســيــا  دورا  ــور  ــم ــت ال مــخــلــفــات  ــعــب  ــل وت
ــة. ولــهــذا  ــي ــات ــواح ــات داخــــل أنــظــمــة اإلنـــتـــاج ال ــوان ــي ــح ال
ـــن املــعــهــد  ــ  ع ــش ــب ـــن ال ـــاول الـــبـــاحـــث مــصــطــفــى ب ـــن ت
جــديــدة  طــريــقــة  بــالــرشــيــديــة  ـــزراعـــي  ال للبحث  ــي  ــوطــن ال
ذلــك  ــات.  ــوان ــي ــح ال تــغــذيــة  يف  ــمــور  ــت ال مــخــلــفــات   µلتثم
لكونها  أهــمــيــتــهــا  تستمد  الــعــلــفــيــة  املـــصـــادر  ـــذه  ه أن 
خالل  ــن  م ــك  ــذل وك مهمة  بكميات  متوفر  ثــانــويــا  منتوجا 
الجافة  بـــاملـــادة  غنيا  علفا  تعترب  إذ  ــيــة  الــغــذائ قيمتها 
التمور  مخلفات  اســتــعــ§ل  ــرف  ــع وي ــة.  ــاق ــط وال واأللـــيـــاف 
هيمنة  الــبــشــ ،  ــن  ب الــبــاحــث  يضيف  لــلــحــيــوانــات،  ــذاء  ــغ ك
يف  أو  قــبــلــيــة  ــجــة  مــعــال أيــــة  دون  املـــبـــارش  االســـتـــعـــ§ل 
القيمة   µتــحــســ Òــكــن  كـــ§  بــتــكــســ هــا.  ـــان  األحـــي ــعــض  ب
أو  طــحــنــهــا  أو  بــهــرســهــا  ـــا  إم ــور  ــم ــت ال ــوى  ــن ل ــة  ــي ــذائ ــغ ال

استنباتها أو حتى تخم ها.
ــور يف  ــم ــت ــ§ل مــخــلــفــات ال ــع ــت ـــن حــيــث مــعــيــقــات اس وم
فإنها  ــ ،  ــش ــب ال بــن  ــث  ــاح ــب ال قــــال،  ــات  ــوان ــي ــح ال ــة  ــغــذي ت
هضمها  ــف  ــع وض ــا  ــاجــه ــت إن مــوســمــيــة  يف  أســـاســـا  تــتــجــىل 
ـــؤدي إىل اخــتــالل  ــد ي ــ§ ق ـــة. م ـــي وافــتــقــارهــا لــلــمــواد اآلزوت
مخلفات  ــ§ل  ــع ــت اس ــم  ــت ي ــا  ــدم ــن ع ـــذا^  ـــغ ال ــام  ــظ ــن ال يف 

التمور بنسب متفاوتة داخل عالئق غ  متوازنة. 
ــذه  ه ــض  ــع ب لــتــجــاوز  ــ   ــش ــب ال ـــن  ب الــبــاحــث  وأوىص 
علفية''  ''بــلــوكــات  داخــل  التمور  مخلفات  بدمج  املعيقات 
ــض الـــنـــواقـــص وتــخــزيــن  ــع مـــ§ ســيــمــكــن مـــن تــصــحــيــح ب
مكنت  ــد  وق الــســنــة.  ــالل  خ أطـــول  ــدة  م واســتــعــ§لــه  العلف 
من  للعليقة  ــة  ــي اآلزوت القيمة  مــن  الــرفــع  مــن  التقنية  ــذه  ه
ــمــور داخــــل هـــذه الــبــلــوكــات  ــت ــــاج مــخــلــفــات ال خـــالل إدم
من  ســيــمــكــن  مـــ§  و٪۴۰   ۳۰  µـــ ب ـــا  م ـــــرتاوح  ت ــنــســب  ب

ترشيد الكميات املتوفرة من هذا العلف.  
األغــذیــة  منظمة  خبیر  وهــبــي  الــلــه  عبد  الــبــاحــث  وعــالــج 
النخیل  ـــة  ـــای ووق إنـــتـــاج  يف  ــدة  ــح ــت امل ــم  ــألم ل والــــزراعــــة 
ــوق  ــس ــب مـــواصـــفـــات ال ــس ـــاج املـــجـــهـــول ح ـــت مـــجـــال إن
ــذي  ال األخـــرض  ــغــرب  امل مخطط  ـــاق  آف عــىل  ليؤكد  ــیــة  الــدول
ــة ۲۰۲۰  ســن ـــق  أف يف  نــخــلــة  ــن  ــی مــالی ــة  ــالث ث ـــرس  غ يــنــشــد 
ــري. م§  ــق ــف ــا ال ــوده ــم ــول ع ــه ــج ــث یــشــكــل صــنــف امل حــي
یفوق  ــا  م إىل  یــرتــفــع  الــتــمــور  ــن  م ــرب  ــغ امل ــاج  ــت إن سیجعل 

۳۰۰ الف طن وهي كمیة تفوق االستهالك املحيل. 
ما  یــنــتــج  ــا  ــی حــال املـــغـــرب  أن  ــي  ــب وه ــث  ــاح ــب ال ــــد  وأك  
من  طــن   ۴۰۰۰۰ معدله  مــا  ویــســتــورد  طــن   ۸۰۰۰۰ معدله 
لتسویق  سبل  ــن  ع بالبحث  ــزم  ــل "ی ــوضــع  ال وإذا  ــتــمــور.  ال
لدینا  ــر  ــوف ت إذا  إال  مــمــكــن  غــ   وإذا  دولـــیـــا.  ــض  ــائ ــف ال
عالیة  جــــودة  وذو  ــة  ــی ــدول ال املــواصــفــات  ــرتم  ــح ی مــنــتــج 
سبقتنا  دول  يف  املــنــتــجــة  ــور  ــم ــت ال مــنــافــســة  مـــن  �ــكــنــه 
وعليه  ــي.  ــب وه ــاحــث  ــب ال يضيف   " ــة  ــی ــدول ال ــوق  ــس ال اىل 
وهــو  للتصدیر  األول  ــح  ــرش امل ــو  ه املــجــهــول  صــنــف  فـــإن 
ــة والــتــي  ــی ــدول ــوق ال ــس ــة يف ال ــعــروف ــن أهـــم األصــنــاف امل م
ــوج  ول یمكن  وال  عــاملــیــا  عليها  مــتــعــارف  ــات  ــف ــواص م لــهــا 

السوق الدولیة دون توفرها.
مرافقة  عــىل  اآلن  مــن  العمل  إىل  وهــبــي  الــبــاحــث  ودعـــا 
الــجــیــدة  الــزراعــیــة  ـــات  ـــ§رس امل إىل  املــزارعــیــن  ـــــاد  وإرش
بتوفیر  الكفیلة  ــحــصــاد  ال بــعــد  ومـــا  ــحــصــاد  ال وعــمــلــیــات 
للمنافسة  تــؤهــلــه  ــي  ــت ال لــلــمــواصــفــات  يستجيب  مــنــتــج 

يف السوق الدولیة.
ــث وهـــبـــي، كــخــبــ  يف عـــدد مـــن الـــدول  ــاح ــب ــــر ال وذك
ـــارك فيها  ــي ش ــت ــة ال ــی ــدول ــاءات ال ــق ــل ــن خـــالل ال ــك م ــذل وك
الــعــرض  هـــذا  أن  املــنــتــج،  هـــذا  تــطــویــر  إىل  ــهــدف  ت ــي  ــت وال
تقوم  ـــذي  ال املــجــهــود  إىل  ـــرى  أخ لبنة  ــة  ــاف إض إىل  ــهــدف  ي
إطـــالع  ـــل  أج مـــن  ــري  ــح ــب ال ــد  ــی ــص وال ــة  ــالح ــف ال وزارة  بـــه 
إىل  ــول  ــه ــج امل صــنــف  وخــاصــة  ــور  ــم ــت ال منتجي  ـــــاد  وإرش
يستعملها  ــي  ــت ال ــحــصــاد  ال بــعــد  ـــا  وم ــحــصــاد  ال عــمــلــیــات 

بعض أهم املسوقین لتمور املجهول.
ـــجـــارب عــــدة دول  ــ  مــنــظــمــة "الــــفــــاو" ت ــب وعــــرض خ
ــات من  ــن ــی ــع ــعــض ال ــات ب ــی ــاص ـــــراز خ ــض الـــصـــور إلب ــع وب
ــــدويل  �ــــور املــجــهــول الـــتـــي عـــرضـــت خــــالل الــلــقــاء ال
عینات  مــع  ــا  ــه ــارن وق ــة،  ــی ــاض امل الــســنــة  بـــأرفـــود  لــلــتــمــور 
ـــدم بعض  ــة وق ــی ــدول ال ــوق  ــس ال ــروضــة يف  ــع امل ــتــمــور  ال ــن  م
ــج املــحــيل  ــت ــن ــــودة امل ــع مـــن ج ــرف ــل ــة ل ــام ــه ــات ال ــی ــوص ــت ال

وتحسین مواصفاته التسویقیة.
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خططها  دولــة   170 قدمت  للمناخ،  الــدولــيــة  بــاريــس  قمة  عــىل  أســبــوع  قبل 
يف  تطبيقها  املـــفـــرتض  ــة  ــئ ــي ــدف ال غـــــازات  ــات  ــاث ــع ــب ان تــقــلــيــص  اىل  الــرامــيــة 
للحد  املــطــلــوب  املــســتــوى  دون  زالـــت  مــا  الــتــعــهــدات  ــذه  ه أن  يــبــدو  لكن  عــقــد،  نحو 

من ارتفاع حرارة االرض عند مستوى درجتµ فقط.
يكون  ــن  ل وجـــه،  ــمــل  أك ــىل  ع هـــذه  بتعهداتها  فــعــال  ــــدول  ال ــزمــت  ــت ال حـــال  ويف 
 µمئويت  µــ ــت درج مــســتــوى  عــنــد  األرض  ــــرارة  ح يف  ـــاع  ـــف االرت ــن  م ــد  ــح ال ــان  ــك ــاإلم ب
ــك  وذل درجــــات،  ــالث  ث عند  ــل  ب الصناعية،  ــورة  ــث ال قبل  عليه  كــانــت  ــا  م مــع  مــقــارنــة 
 %  90 مــن   ëــ اك عــن  مــســؤولــة  والــســبــعــون  املــئــة  ـــدول  ال وهـــذه   .2100 ــعــام  ال بحلول 

من انبعاثات الغازات املسببة ملفعول الدفيئة.

 µمالي سبعة  ــحــو  (ن يـــورو   µــ ــالي م سبعة  ســتــقــدم  ــا  ــه أن ـــة  ـــي األوروب املــفــوضــيــة  أعــلــنــت   
وهي  ــون.  ــت ــزي ال ألشــجــار  ـــداً»  ج خــطــ اً  ــداً  ــدي ــه «ت تشكل  آفــة  حــول  ــحــاث  أب لتمويل  دوالر) 
 ،2013 ـــام  ع ــا  ــي إيــطــال يف  األوىل  ــلــمــرة  ل تفشيها  ســجــل  ــي  ــت ال ــوزا»  ــدي ــت ــس ف ــيــال  ــل «كــزي بــكــتــ يــا 
ـــراض  األم مسببات  أخــطــر  ــن  م بــأنــهــا  الــخــرباء  ويصفها  فــرنــســا،  ــوب  جــن يف  ذلـــك  بــعــد  واكــتــشــفــت 

.áللنباتات يف العا
ــتــشــارهــا إىل  ــة ملــكــافــحــة هـــذه الــبــكــتــ يــا قــبــل ان ــذول ــب ــجــهــود امل ـــأè هـــذا الــتــمــويــل ضــمــن ال وي
ومستهلك  منتج  أكـــرب  ــــا  أوروب ــعــد  وت أوروبـــــا.  ــاء  ــح أن يف  ــون  ــت ــزي ال تنتج  رئيسية  ـــرى  أخ مــنــاطــق 
األورو=  االتـــحـــاد  ـــإن  ف األوروبــــيــــة،  للمفوضية  ــا  ــق ووف  .áالـــعـــا مــســتــوى  ــىل  ع ــون  ــت ــزي ال ــت  ــزي ل

.áالذي يضم 28 دولة ينتج 73 يف املئة ويستهلك 66 يف املئة من زيت الزيتون يف العا

دوالر،  مــلــيــار   13 قيمتها  تــتــجــاوز  ــد  ق إùــائــيــة  مــشــاريــع  طــرح  ــرص  م تــعــتــزم   
املقبلة.  الــخــمــس  ــوات  ــن ــس ال مـــدى  ــىل  ع ــاص  ــخ ال ــقــطــاع  ال أمـــام  مــتــاحــة  ــون  ــك ت
و21   18  µــ ب أبــوظــبــي  يف   «2016 املستقبل  لــطــاقــة  الــعــاملــيــة  ــقــمــة  «ال خـــالل  ـــك  وذل
يف  ــة  ــطــاق ال مستقبل  ــدى  ــت ــن «م ــوان  ــن ــع ب ــا  ــاص خ ــاء  ــق ل ستشهد  ــي  ــت ال ــل،  ــب ــق امل يــنــايــر 
والــطــاقــة  ــاز  ــغ وال ــاه  ــي وامل الــكــهــربــاء  ــجــاالت  م يف  ــطــورات  ــت ال ــأحــدث  ب للتعريف  مــرص» 
ــر=.  ــع ال  áالــعــا يف  ــصــاد  ــت اق ـــرب  أك يف  ــات  ــاي ــف ــن ال وإدارة  الـــريـــاح  وطــاقــة  الــشــمــســيــة 
من  لتتضاعف  مــهــيــأة  ــرص  م يف  الــحــالــيــة  الــكــهــربــائــيــة  الــقــدرة  أن  ــرات  ــقــدي ــت ال ــشــ   وت

31 جيغاواط يف 2013 إىل 60 جيغاواط يف 2020.
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اليوم العاملي للمراحيض 

إن  املــتــحــدة  األمـــم  ــقــول  وت للمراحيض.  الــعــاملــي  بــالــيــوم  سنة  كــل  مــن  نوفمرب   19 يف   áــعــا ال يحتفل 
مليار  ــن  م  ëوأكـــ ــة،  ــال{ م صــحــي  رصف  ــات  ــدم خ ــىل  ع يــحــصــلــون  ال   áــا ــع ال حـــول  شــخــص  مــلــيــار   2.4
ومعظمهم  األشـــخـــاص   µــ ــالي م أن  إىل  ــت  ــت ــف ول ـــراء.  ـــع ال يف  حــاجــتــهــم  ــقــضــاء  ل ــرون  ــط ــض ي شــخــص 
املعيشية  والـــظـــروف  الــصــحــي  ـــرصف  ال ــســوء  ب مرتبطة  أمــــراض  ــن  م ــاً  ســنــوي حتفهم  يــلــقــون  ــال  ــف أط
للنساء  ونظيفة  آمــنــة  منشآت  تــوفــ   إىل  ودعـــت  نظيفة.  مــيــاه  ــــدادات  إم وجـــود  وعـــدم  الصحية  غــ  
ثالث  كــل  مــن  "واحــــدة  ــيــان:  ب يف  ــون  م ــان ,  ب املــتــحــدة  لــألمــم  الــعــام   µاألمـــ وقـــال  تــحــديــداً.  والفتيات 
األمـــراض  ــواجــهــن  ي ــك،  ــذل ل ونــتــيــجــة  ــة.  ــن آم ــاه  ــي م دورة  إىل  الـــوصـــول  تستطيع  ال   áــا ــع ال يف  ــســاء  ن

والخزي والعنف املحتمل أثناء سعيهن إىل إيجاد مكان لقضاء حاجتهن".
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 690 حـــوايل  حــيــاة  عــىل  املناخية  التقلبات  خطر  مــن  "يونيسيف"  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  حـــذرت 
حول  طفل  مليار   2.3 أصــل  مــن  طفل  مليون   530" أن  للمنظمة  تقرير  يف  وجـــاء   .áــا ــع ال حــول  طفل  مليون 
بين§  ــة  ــوي ــي اآلس الــقــارة  يف  يقطن  ومعظمهم  واألعـــاصـــ   الــفــيــضــانــات  ــهــددهــا  ت مــنــاطــق  يف  يعيشون   áــا ــع ال
نيكوالس  ــــاد  وأف ــا".  ــي ــق ــري إف يف  أغــلــبــهــم  حـــادا  جــفــافــا   ßــا ــع ت õــنــاطــق   áــا ــع ال حـــول  طــفــل  مــلــيــون   160 ينشأ 
يعانون  ـــدأوا  ب بعدما  مستقبال  املــنــاخــي  التغ   رضيــبــة  سيدفعون  ــال  ــف "األط ــأن  ب الــتــقــريــر،  مــعــدي  ــد  أح ريـــس، 

أرضاره". 

التي  الــســامــة  املعدنية  والــنــفــايــات   µالــطــ ســيــول  أن  الــربازيــلــيــة  البيئة  وزارة  أعلنت    
ــيس بــعــد قطع  ــل ــت إىل املــحــيــط األط ــوعــµ وصــل ــن أســب ــيــة قــبــل أكـــë م ــل ــة بــرازي ــري ــت ق ــن دف
كــيــلــومــرتات  تــســعــة  مــســافــة  إىل  �ــتــد  أن  ــن  ــك Òو دويس،  نــهــر  ــرى  ــج م عــىل  كــيــلــومــرت   600 نــحــو 

داخل املحيط.
للنفايات  ــد  س ــار  ــه ان عــنــدمــا  ــايل  ــح ال نــوفــمــرب  ــن  م الــخــامــس  يف  الــســامــة  املــــواد  هـــذه  وانــطــلــقــت 
ــة بــيــنــتــو رودريـــغـــز  ــري ـــس، مـــدمـــرا مــعــظــم ق ــاس جـــ اي ــن ــي ــــة م ــد يف والي ــدي ــح ـــام ال يف مــنــجــم خ
البيئة  معهد  ــيــس  رئ ـــد  وأك ــن.  ــري آخ  15 ــدان  ــق وف ــاص  ــخ أش عـــرشة  مقتل  يف  ومتسبباً  املـــجـــاورة، 
الزئبق  مــثــل  ســامــة  ـــواد  م ــىل  ع يــحــتــوي  ـــذي  ال ــوث  ــل امل  µالــطــ أن  إيــفــاريــســتــو  لوتشيانو  الـــربازيـــيل 
األســـ§ك  فيها  ــا  õ الــبــحــريــة،  ــات  ــوان ــحــي ال ــن  م كــبــ ة  ــــدادا  أع قــتــل  واملنغنيز  والـــكـــروم  ــخ  ــي ــزرن وال

 .µوالسالحف والدالف

بالستيكية  جــزيــئــة   700 نــحــو  ــاك  ــن ه أن   µــ ــص ال يف  ــون  ــاحــث ب اكــتــشــف   
ــاج  ــت إلن صــيــنــيــا  مــصــنــعــا   15 مــن  ــنــات  عــي يف  ــح  ــل امل مــن  ــرام  ــوغ ــل ــي ك كــل  يف 
كذلك  أخـــرى  ــدان  ــل ب يف  الــطــعــام  ملح  يــكــون  أن  وتــوقــعــوا  الــبــحــر.  مــيــاه  ــن  م املــلــح 
التي  البالستيكية  ــفــضــالت  ال ألن  ذلـــك  بالستيكية،  بــجــزيــئــات  ــضــا  أي ــوث  ــل ت ــد  ق
بكميات  ــطــات  ــي ــح وامل ــار  ــح ــب وال ـــار  ـــه واألن ــ ات  ــح ــب ال ــوث  ــل ت اإلنـــســـان  يخلفها 

كب ة.
التي  الــدقــيــقــة  البالستيكية  الــجــزيــئــات  ــالع  ــت اب ــب  ــواق ع ــن  م األطــبــاء  ــذر  ــح وي
أيضا  ــم  ت وقـــد  ــهــا.  ب واإلرضار  ــان  ــس اإلن جــســم  خــاليــا  إىل  ــول  ــدخ ال ــن  م تتمكن  ــد  ق
كــاملــيــاه  مـــرشوبـــات  ويف  الــعــســل  يف  ــ ة  ــغ ص بالستيكية  ــات  ــئ جــزي وجــــود  ــات  ــب إث

واملرطبات. املعدنية 

متنوعة  مــجــمــوعــة  ـــرب  أك الــجــنــوبــيــة  ــا  ــك ــري أم يف  األمــــــازون  مــنــطــقــة  ــوي  ــح ت
ــن نــصــف هــذه  ــن أن أكـــë م ــ§ء يـــحـــذرون م ــعــل ال ــن األشـــجـــار لــكــن  ــاá م ــع ال يف 
أو  ــلــزراعــة  ل االرض  لتمهيد  املستمر  ــغــابــات  ال إزالـــة  بسبب  ــار  ــدث ــاالن ب مــهــدد  ــــواع  األن
الحالية  الــتــوجــهــات  اســتــمــرت  اذا  إنـــه  بــاحــثــون  ـــال  وق ــــوايش.  امل تــربــيــة  مــــزارع  ــة  ــام إق
ان  ــدر  ــق ي ــي  ــت ال  – ـــــازون  األم ــات  ــاب غ ــن  م ــة  ــائ امل يف  و57   36  µــ ب ــــرتاوح  ي ــا  م سيصبح 
للمعاي   طبقا  ــار  ــدث ــاالن ب األرجــــح  ــىل  ع ــددة  ــه م األشـــجـــار-  ــن  م نـــوع   15000 نــحــو  بــهــا 
للحفاظ  ــــدويل  ال االتــحــاد  وهـــي  ـــرارات  ـــق ال هـــذه  ــن  ع ــة  ــؤول ــس امل الــجــهــة  تضعها  ــي  ــت ال
قطع  ــع  م ـــايض  امل ــرن  ــق ال خمسينات  مــنــذ  األمـــــازون  ــات  ــاب غ وتتقلص  الــطــبــيــعــة.  ــىل  ع
ومــد  ــة  ــي ــاش امل ــيــة  لــرتب ــــزارع  م وإقـــامـــة  ــة  ــزراع ــل ل األرض  لتمهيد  األشـــجـــار  ــان  ــك ــس ال

الطرق ومرشوعات التنمية.

غابات األمازون وخطر االندثارملح الطعام ملوث بالبالستيك نفايات سامة يف املحيط األطليس 

الحيطي توقع برنامج رشاكة مع املعهد العاملي للنمو األخرض

ملحق أسبوعي من إعداد: سم ة الشناوي

ندوة علمية حول التحكم يف الجودة والتثمµ األفضل للتمور

«املناخ يتغ  ونحن؟» 
تظاهرة بأنشطة متنوعة لتحسيس الجمهور البيضاوي بإشكالية التغ ات املناخية

لـ  الــرســمــي  والــرشيــك   ،áالــعــا يف  الـــرائـــدة  ــة  ــثــ§ري االســت املــؤســســات  ـــدى  إح تــعــد  ــتــي  ال ‹أكــســا›  تــعــهــدت مجموعة 
من  التخفيف  اىل  ــة  ــي رام ــات  ــزام ــت ال بــاتــخــاذ  داي»  فينانس  «كلي§يت  انــعــقــاد  õناسبة   2015 مــاي  يف   ،«21 ـــوب  «ك

حدة التغ  املناخي:
بحلول  بالفحم  املتصلة  األنــشــطــة  يف  مــشــاركــة   ëـــ األك ــات  ــرشك ال يف  املــجــمــوعــة  قــبــل  ــن  م املــمــلــوكــة  ــم  ــه األس بــيــع    >

نهاية عام õ 2015بلغ يتجاوز 500 مليون أورو. وحتى اآلن، تم تنفيذ أكë من ٪50 من الربنامج.
< مضاعفة بثالث مرات من حجم االستث§رات الخرضاء وكهدف تجاوز 3 مالي  أورو بحلول 2020.
< دمج املعاي  البيئية واالجت§عية والحوكمة (ESG) يف قرارات االستث§ر بحلول نهاية عام 2015.

فــيــه املجموعة  تــلــتــزم  ـــذي  ال ــحــدة،  ــت امل ــألمــم  ل الــتــابــع  بــلــيــدجــد»)  ــال  ــرتي ــون ــال» («م ــرتي ــون ـــد م ــىل «وع الــتــوقــيــع ع  >
االنــتــقــال  ــون  ــان ق متطلبات  ــك  ــذل ب لتستبق   ،2015 عـــام  ــا،  ــه ــ§رات ــث اســت يف  ــون  ــرب ــك ال كــثــافــة  ــن  ع ــفــصــح  وال بتقييم 

الطاقي للنمو األخرض الفرنيس.
 µواملــواطــنــ التحتية  البنيات  ـــدرة  ق تطوير  بغية  العمومي  الــقــطــاع  يف   µالفاعل ــع  م بفاعلية  ــا»  ــس «أك تشتغل   >

خاصة يف البلدان السائرة يف طريق النمو.
املبتكرة  الــحــلــول  مــن  ــدد  ع ــرب  أك اإلشــــارة  ــن  ره لتضع  ـــدويل  ال البنك  مــع  رشاكـــة  اتفاقية  للحلول  ــا»  ــس «أك وقــعــت   >

يف التأمµ املناخي التأش ي (أو الحدودي).

ــــايض بـــالـــربـــاط، تــنــظــيــم ورشـــة  تـــم، يـــوم االثـــنـــµ امل
املنتدبة  ـــــوزارة  ال  µــ ب رشاكـــة  ــامــج  ــرن ب إطـــالق  أجـــل  ــن  م
وهــو  ـــرض  األخ للنمو  ــعــاملــي  ال واملــعــهــد  بالبيئة  املكلفة 
ــنــمــو األخـــرض  ــال ــوض ب ــه ــن ــال ــفــة ب ــؤســســة دولـــيـــة املــكــل م

عىل املستوى العاملي.
ــيــات  ـــاس، لــتــحــديــد آل ـــاألس ـــة، ب ـــورش ـــذه ال وجـــــاءت ه
ــي لــلــنــمــو األخـــــرض، خــاصــة  ــامل ــع ـــة مـــع املــعــهــد ال ـــرشاك ال
مواكبة  ــن  م �ــكــن  ســيــاســات  ــــداد  وإع بــالــدعــم  يتعلق  ــا  م
وذلـــك  ــــرض،  أخ ùـــو  إىل  االنــتــقــال  مــســلــســل  يف  املـــغـــرب 

عرب تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.
بالبيئة  املكلفة  املنتدبة  ــرة  ــوزي ال ترأسته  الــذي  الــلــقــاء، 
ــي،  ــط ــي ــح ــة ال ــم ــي ــك ح
ـــور مــمــثــل  ـــض ـــح ب
العاملي  املعهد 
ــــو  ــــم ــــن ــــل ل
ــــــــــــرض  األخ
شــــــــان هــو 
ـــــــــــــــارك،  ب
ـــار  ـــش ـــت ـــس وم
ـــــــــارة  ســـــــــف
ــــــــــــــــارات  اإلم
ــــة  ــــي ــــرب ــــع ال
املــــتــــحــــدة يف 

ــا تــرسيــع  ــض ــى أي ــوخ ــي، ت ــب ــكــت ـــاط ســعــيــد مــحــمــد ال ـــرب ال
عرب  املــســتــدامــة  للتنمية  الــوطــنــيــة  االســرتاتــيــجــيــة  تفعيل 
إحـــداث  قبيل  ــن  م اقــتــصــاديــة  ســوســيــو-  أهــــداف  إدمــــاج 
ـــداف  ــة مـــع أه ــي ــ§ع ــت ــتــنــمــيــة االج ــشــغــل وال ــاصــب ال ــن م

ح§ية البيئة.
ــة  ــرشاك ــ§ شــكــلــت هـــذه الـــورشـــة مــنــاســبــة لــتــعــزيــز ال ك
ــزام  ــت ال عــرب  وذلــــك   ،µاألســاســيــ  µــفــاعــلــ ال مختلف  مــع 
ــن األطـــــراف املــعــنــيــة، يف إطـــار تــعــاون  مــتــµ وتـــشـــار, م

وتنسيق فعال بµ الوزارات وبµ القطاعات.
بــاملــنــاســبــة،  ــمــة  ــي، يف كــل ــط ــي ــح ال ــــــرزت حــكــيــمــة  وأب
للنمو  ــي  ــامل ــع ال ــد  ــه ــع وامل الـــــــوزارة   µبـــ الـــتـــعـــاون  أن 
ــال من  ــق ــت ــح االن ــصــال ــة جـــديـــدة ل ــع ــقــدم دف األخــــرض ســي
ــة لــالســتــثــ§ر  ــجــي ــي ــحــو اســرتات ــة ن ــي ــحــال ــة ال ــي ــج ــي ــرتات االس
ـــوج لــوســائــل  ـــول ـــا لــلــمــغــرب ال ـــدوره ــخــول ب ــــرض ســت األخ
ــل األخـــرض  ــوي ــم ــت ــايل ال ــج ــة يف م ــاص الـــدعـــم الـــالزمـــة، خ

والتكنولوجيا الخرضاء.
ــىل أســـس إلقــامــة  ــرب يــتــوفــر حــالــيــا ع ــغ وأضــافــت أن امل
مجال  يف  ــة  ــجــي ــي االســرتات ــة  ــاص خ األخــــرض،  للنمو  ــز  ــرك م
عليها  ــؤكــد  ي ــي  ــت ال املــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  البيئة  ــة  حــ§ي
الوطني  بامليثاق  يتعلق  إطـــارا  ــا  وقــانــون  ،2011 ــور  دســت
اإلطـــار  هـــذا  أن  مــوضــحــة  ــدامــة،  املــســت والــتــنــمــيــة  للبيئة 
الــســيــاســات  ــة يف  ــدام ــت ــس الــتــنــمــيــة امل ــج  ــدم الــقــانــوß ي
الدينامية  صــلــب  يف  األخــــرض  الــنــمــو  ــع  ــض وي الــعــمــومــيــة 

االقتصادية.
لجنة  أن  إىل  ـــاه،  ـــج االت ـــذا  ه يف  الــــوزيــــرة،  ـــــارت  وأش
ستعقد  ــة  ــي ــن ــع امل األطـــــــراف  ــع  ــي ــم ج ــم  ــض ت ــرة  ــغ ــص م
مهام  ملــنــاقــشــة  الـــورشـــة  ـــذه  ه إطــــار  يف  لــهــا  ــا  ــ§ع اجــت
ــوى الــرشاكــة  ــت ــس õ ــة ــوه ــن ـــز، م ـــرك ــــــداف هــــذا امل وأه
ــو األخـــرض  ــم ــن ــل ـــعـــاملـــي ل ـــقـــا{ـــة بـــµ املــعــهــد ال ال

واإلمارات العربية املتحدة.
واســعــة  مهيكلة  مــشــاريــع  ــق  أطــل ــرب  ــغ امل أن  ــابــعــت  وت
داعــيــة  ــدامــة،  املــســت والتنمية  البيئة  مــجــال  يف  الــنــطــاق 
العاملي  املعهد  مــع  ــة  ــرشاك ال إطـــار  يف  املنخرطة  األطــــراف 
ــع  ــاري ــش ــمــزيــد مـــن املـــشـــاركـــة يف امل ــل ــــرض ل لــلــنــمــو األخ
التي  ــش  ــراك م مــديــنــة  يف  خــاصــة  املــمــلــكــة،  أطلقتها  ــتــي  ال
االتــفــاقــيــة  ــــراف  ألط ال22  املــؤ�ــر   2016 يف  ستحتضن 
ــوب  ــغــ ات املــنــاخــيــة (ك ــت ــألمــم املــتــحــدة حـــول ال اإلطــــار ل

.(22
املمتاز  بــاملــســتــوى  الــكــتــبــي  محمد  أشـــاد  ــه،  ــب جــان ــن  م
ـــــــارات الــعــربــيــة  ــة بـــµ املـــغـــرب واإلم ــا{ ــق ــات ال ــعــالق ــل ل
التي  ــع  ــاملــشــاري ب مــنــوهــا  املـــجـــاالت،  جميع  يف  ــحــدة  ــت امل
أطــلــقــتــهــا املــمــلــكــة لــتــقــويــة اســرتاتــيــجــيــتــهــا لــالســتــثــ§ر 

األخرض.
ــج  ــربام ـــم ال ــــالده دع ـــزم ب ــة، عـــن ع ــاســب ــاملــن ـــــرب، ب وأع
تشجع  ــتــي  ال اســرتاتــيــجــيــة  لتقوية  ــرب  ــغ امل أطلقها  ــتــي  ال

االنتقال نحو ùو أخرض.
ــعــاملــي  ال ــد  ــه ــع امل مــمــثــل  أبــــرز  الـــســـيـــاق،  ــس  ــف ن ويف 
طموحة  اســرتاتــيــجــيــة  ــه  ــدي ل ــرب  ــغ امل أن  األخــــرض  للنمو 
مش ا  ــة،  ــدام ــت ــس امل والــتــنــمــيــة  الــبــيــئــة  ــة  ــ§ي ح ــال  ــج م يف 
التي  األوىل  اإلفــريــقــيــة  ــلــدان  ــب ال  µــ ب ــن  م اململكة  أن  إىل 

وضعت سياسة يف هذا املجال.
املعهد  الـــتـــزام  ــىل  ع بــاملــنــاســبــة  الــتــأكــيــد  بــــارك  وجــــدد 
لتقديم  ــرب  ــغ امل أطلقها  ــتــي  ال ـــادرات  ـــب امل جميع  ــدعــم  ب
ــة واالجــتــ§عــيــة يف  ــئ ــي ــب ـــشـــغـــاالت ال ـــة تــالئــم االن أجـــوب

التنمية االقتصادية.
ــــرباء  ــــــارزة وخ ب ــات  ــي ــص ــخ الــــورشــــة ش وشــــاركــــت يف 
ــقــطــاعــات  ال مــخــتــلــف  مــمــثــيل  جــانــب  إىل  ـــون،  ومـــمـــول

الوزارية.

ـــر الــطــاقــة واملـــعـــادن واملـــاء  ـــدت الـــوزيـــرة املــنــتــدبــة لـــدى وزي أك
 µــ ــن ــي، يــــوم االث ــط ــي ــح ــفــة بــالــبــيــئــة حــكــيــمــة ال ــة املــكــل ــئ ــي ــب وال
ــوفــد املـــغـــر= املـــشـــارك يف  ــل ــ ة ل ــب ــك بـــالـــربـــاط، عـــىل الــتــعــبــئــة ال
املتحدة  ــألمــم  ل اإلطــــار  لــالتــفــاقــيــة  ــن  ــعــرشي وال ــة  ــادي ــح ال الــــدورة 
الــعــاصــمــة  ستحتضنها  ــي  ــت ال ــــــوب21)  (ك املـــنـــاخ  ــ   ــغ ت ــأن  ــش ب

الفرنسية.
للوفد  تنسيقي  اجـــتـــ§ع  ــاح  ــت ــت اف ـــالل  خ الــــوزيــــرة،  وقـــالـــت 
 µواقــتــصــاديــ  µمــؤســســاتــيــ  µــ ــاعــل وف وزراء  يــضــم  الـــذي  ــر=  ــغ امل
ــ§ع  ــت االج ـــذا  ه إن   ،ßاملـــــد املــجــتــمــع  عـــن   µمــمــثــلــ ــب  ــان ج اىل 
ـــدادات الــخــاصــة  ـــع ـــت ــدم املـــحـــرز يف االس ــق ــت ــراض ال ــع ــت ــــروم اس ي
ــات  ــي ــخــصــوص آل ــرة، والــــتــــداول ب ــاه ــظ ــت ـــذه ال ــة يف ه ــارك ــش ــامل ب
ــــار املــفــاوضــات،  ــة، وخـــاصـــة يف إط ــي ــرب ــغ تــنــســيــق املــشــاركــة امل

والتظاهرات املواكبة وفضاءات العرض.
موقف  عــن  ــاع  ــدف ال يعتزم  املــغــر=  ــد  ــوف ال أن  الحيطي  ـــدت  وأك
اململكة  ــه  أحــرزت الـــذي  التقدم  وإبـــراز  ــاوضــات،  املــف ــالل  خ املــغــرب 
املــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  ــاخــي  ــن امل بــالــتــغــ   املتعلقة  الــســيــاســة  يف 
ــار  اإلط لالتفاقية   22 الــــدورة  تنظيم  ــق  أف يف  وذلـــك  عـــام،  بشكل 

لألمم املتحدة بشأن تغ  املناخ õراكش السنة املقبلة.
ــان  ــس ــحــقــوق االن ــي ل ــن ــوط ــس املــجــلــس ال ــي ــه رئ ــب ــه، ن مـــن جــهــت
بحقوق  الــتــمــتــع  ــدد  ــه ي املـــنـــاخ  ــغــ   ت أن  إىل  ــي  ــزم ــي ال ادريـــــس 
للمغرب  ـــقـــوي  ال االلــــتــــزام  اىل  مــشــ ا  ـــة،  األســـاســـي ـــان  ـــس االن

بإنجاح (كوب21) و(كوب 22).

املجتمع  مــســاهــمــة  تــعــزيــز  رضورة  ــىل  ع االطــــار  هـــذا  يف  وأكـــد 
ـــاء  ـــا Òــكــن مــن إذك õ» ـــول املــنــاخ ــــدويل ح ــاش ال ــق ــن املــــدß يف ال

الوعي بالرهانات البيئية واملناخية».
ـــصـــال  ـــعـــاون واالت ـــت ـــة وال ـــرشاك ــه، تــوقــف مــديــر ال ــت ــه مـــن ج
ــئــة مــحــمــد بــن يحيى  ــي ــب ـــادن واملــــاء وال ـــع ــة وامل ــاق ــط ال ـــــوزارة  ب
ــفــاق  االت أن  اىل  مــشــ ا  ــظــاهــرة،  ــت ال ــهــذه  ل التقني  الــجــانــب  عــنــد 
يف  إال  التطبيق  حــيــز  ــدخــل  ي ــن  ل ــاريــس  ــب ب لــــ(كـــوب21)  املــقــبــل 
مختلف  ــف  ــواق م يجسد  ــاق  ــف االت ــص  ن أن  ومــســجــال   ،2020 ســنــة 

األطراف ويقدم املقرتحات والخيارات املطروحة.
ــوجــي  ــول ــي ــب ـــوع ال ـــن ـــت ــة وال ــي ــاخ ــن ـــ ات امل ـــغ ـــت ــــا مـــديـــر ال أم
يتموقع،  ــرب  ــغ امل أن  فــاعــتــرب  ــو،  ــب ن مــحــمــد  األخــــرض  ــاد  ــص ــت واالق
العاملية  األجـــنـــدة  صــلــب  يف  ـــــوب21،  ك يف  مــشــاركــتــه  ـــالل  خ مــن 
ـــالث ســـنـــوات. كــ§ نــوه  ـــدى ث ــواصــل عــىل م ــت ــزام م ــت ــال لــلــمــنــاخ ب
ــة يف  ــام ــق ــمــغــرب يف ثــــالث فـــضـــاءات م ــل ـــوي ل ـــق ــور ال ــض ــح ــال ب
والــرتويــج،  للتنشيط  مــتــنــوع  ــج  ــام ــربن وب ــظــاهــرة،  ــت ال هـــذه  ـــار  إط
ــود  ــوف ــل ـــاح املـــغـــرب املــخــصــص ل خـــاصـــة عـــىل مــســتــوى جـــن
الحلول  õــعــرض  ــرب  ــغ امل ــاح  ــن وج  ( ــــوب22  (ك ورواق  الــرســمــيــة، 

املخصص للقطاع الخاص.
مسلسل  يف  أســـاســـيـــة  ــة  ــط ــح م بـــاريـــس  ـــر  ـــؤ� م ويــشــكــل 
عن  يتمخض  أن  املــرتــقــب  ومـــن  ــاخ،  ــن ــامل ب املتعلقة  ــات  ــاوض ــف امل
ــاء  ــق ــدان ويــتــيــح اإلب ــل ــب ال ــة  ــاف ــىل ك ـــرسي ع ــد ي ــاق دويل جــدي ــف ات

 .µعىل ارتفاع درجة حرارة األرض يف مستوى أقل من درجت

اجت§ع تنسيقي للوفد املغر= املشارك 

يف (كوب21) بباريس
ــحــفــاظ عىل  ــن أجـــل ال ــــدويل م ــن االتـــحـــاد ال ــل  أع
مالية  ملنحة  تــقــدÒــه  ــن  ع بـــإفـــران،  ــرا  ــؤخ م الــبــيــئــة، 
مشاريع  عــرش  لــفــائــدة  درهـــم  مليون   2.79 بقيمة 

بيئية باملغرب.
خــالل  ــة،  ــي ــدول ال الهيئة  ــهــذه  ب ــؤول  ــس م وأوضــــح 
أن  املستفيدين  لــفــائــدة  نظمت  تكوينية  ـــة  ورش
ـــار بــرنــامــج دعــم  ــدرج يف إط ــن ـــايل ي ــم امل ــدع هـــذا ال
 ßــظــ§ت املــجــتــمــع املـــد ــن ــ ة مل ــغ ــص املــــبــــادرات ال

بش§ل إفريقيا الذي أطلقه االتحاد.
ــي  ــوطــن ــق ال ــس ــن ـــذه املــنــاســبــة، أشـــــار امل ـــه وب
ــغــرب ابــراهــيــم  ــامل ــصــغــ ة ب ـــادرات ال ـــب ــج امل ــام ــربن ل
عىل  تعتمد  ــع  ــاري ــش امل هـــذه  أن  اىل  ــعــبــاس  ال أبـــو 
ــحــفــاظ  ــة وال ــي ــطــب ــة وال ــعــطــري تــثــمــµ األعـــشـــاب ال
ــزه  ــن عـــىل تــنــوعــهــا الــطــبــيــعــي (مـــــرشوع شـــ§ل امل
ــة - مــكــنــاس) وخــلــق  ــئ ــي ــب ال ـــة  لــلــتــنــمــيــة وحـــ§ي
املــســتــدامــة  والــتــنــمــيــة  البيئية  لــلــرتبــيــة  ديــنــامــيــة 
جمعية   ) ــــون  زره بـــدائـــرة  ــة  ــروي ــق ال ــالــجــ§عــات  ب

افك  للرتبية عىل البيئة والتنمية املستدامة).
يشمل  الــدعــم  ـــذا  ه أن  ــاس  ــب ــع ال ـــو  أب وأضــــاف 
الطبيعية  ـــــوارد  امل عـــىل  ــاظ  ــف ــح ال مــــرشوع  ــا  ــض أي
ــ  (جــمــعــيــة  ــغ ــص بـــواحـــات إفـــــران واألطـــلـــس ال
الطبيعي  الــتــنــوع  ــىل  ع الــحــفــاظ  ومــــرشوع  ــــراق)  أف
ــة  ــاح ــي ــس ــة ال ــي ــم ــن ــس عــــرب ت ــي ــف ــي ــن لـــضـــايـــة اخ

االيكولوجية (شبكة جمعية أخنيفيس).
تربية  عـــىل  ــاظ  ــف ــح ال ــخــص  ت ــع  ــاري ــش م ــشــمــل  وت
منظومة  وحـــ§يـــة  األصـــفـــر  الـــصـــحـــراوي  ــحــل  ــن ال
وكبتي  ــورة  ــك س طيبة  (جمعية  بــبــســكــورة  ــة  ــواح ال
ــز اهــتــ§مــهــا عىل  ــرك ــد طــنــجــة) ت ــرص ــة مل ــاب ــغ مــا ال

ح§ية البيئة واملآثر التاريخية باملنطقة. 
الصيد  تشجيع  تــهــم  ـــرى  أخ مــشــاريــع  دعـــم  وتـــم 
ــة الــبــيــئــيــة  ــاح ــي ــس ــال ــوض ب ــه ــن ــل االيـــكـــولـــوجـــي ل

أكــلــ§م  لــضــايــة  الطبيعي  ــوع  ــن ــت ال ــىل  ع ــاظ  ــف ــح وال
وخلق  ــي)،  ــه ــي ــرتف ال للصيد  املــغــربــيــة  ــة  ــي ــدرال ــف (ال
بــاإلضــافــة  ــي،  ــه ــي ــرتف ال الــســمــك  لــصــيــد  ــار  ــس م أول 
ح§ية  ــة  ــدم خ يف  الــبــيــئــيــة  ــة  ــي ــرتب ال ــع  ــاري ــش م اىل 
من  للشباب  املغربية  (الجمعية  الطبيعي  التنوع 
وتشجيع  البيئة  ــىل  ع ــاظ  ــف ــح وال الــتــنــمــيــة)،  أجـــل 
ــول،  ــف مــل ــي ــة بــهــضــبــة أس ــي ــوج ــول ــك ــاحــة االي ــســي ال

وح§ية البح ات (جمعية أغبالو). 
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