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بيئة

بين مناحل إنزركي ووادي الجنة ..خبراء مغاربة ودوليون
في جولة تعريفية بالمنتوج السياحي الفالحي بسوس

وادي الجنة

> محمد التفراوتي
نظم مشروع " االقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع اإلحيائي واملنظومات
الزراعية بجهة س��وس ماسة" ،وبرنامج األم��م املتحدة اإلنمائي ،مؤخرا ،جولة
للتعريف باملنتوج السياحي الفالحي البيئي بشراكة مع شبكة التنمية السياحة
ال�ق��روي��ة وجمعية فضاء االستقبال السياحي الداوتنان ،وكذا املكتب الوطني
للسياحة املغربية والشركة املغربية للهندسة السياحية ،وذلك بغية إدماج آلية
الدفع مقابل الخدمات البيئية بالسياحة على طول طريق العسل ،ك�أداة للحافظ
على املوروث الطبيعي والثقافي.
ويندرج مشروع "مقاربة االقتصاد الدائري للحفاظ على املنظومة اإلحيائية
وال��زراع�ي��ة بسوس ماسة ،امل�غ��رب" في إط��ار التعاون بني املغرب وبرنامج األمم
املتحدة اإلن�م��ائ��ي ،وت�ش��رف عليه الوكالة الوطنية للتنمية الفالحية منذ سنة
 ،2014بمساهمة مجموعة من الشركاء على الصعيد الوطني والدولي في أفق
الحفاظ على املنظومة الزراعية بجهة سوس ماسة.
وينشد املشروع اعتماد نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية باعتباره آلية
ج��دي��دة ل�ت�ع��وي��ض ال �ض��رر اإلي �ك��ول��وج��ي مل �ج��ال األرك� ��ان .وص� ��در ع��ن تشخيص
تشاركي منجز على املستوى اإليكولوجي باملجال الحيوي ل��أرك��ان ،توصية
ال��دف��ع مقابل امل�ج�ه��ودات املبذولة لترميم وتأهيل امل��درج��ات الفالحية باملنطقة
الجبلية ،وك��ذا الدفع مقابل العمل للحفاظ على الرأسمال الطبيعي و الثقافي
بغية تشجيع السياحة اإليكولوجية.
وص� ��ادف أن أص� ��درت م��دي��ري��ة األرص � ��اد ال �ج��وي��ة ن�ش��رات�ه��ا ال�ط�ق�س�ي��ة مخبرة
بتوقع هطول أمطار غزيرة بمواقع متفرقة من املغرب من ضمنها جهة أكادير
ووجوب توخي الحذر ،وذلك بتزامن مع موعد انطالق الجولة التعريفية باملنتوج
السياحي الفالحي بطريق حوض واد تامراغت – ايموزار اداوتنان بأكادير .
فساد تخوف من الطقس الغائم وتساقط أمطار غزيرة ليلة موعد الجولة ،ليتبدد
صبيحتها مع انطالق قافلة تضم عدة خبراء ومهنيني عامليني وبعض وسائل
اإلعالم الوطنية والدولية ،وسيادة طقس يتأرجح بني أشعة الشمس الدافئة التي
سرعان ما تتوارى بفعل غيمات مفاجئة مصحوبة بزخات مطرية خفيفة ،ليتضح
جليا مشهد تغير املناخ في يوم واحد وبني ثنايا سويعاته .امتطى املشاركون
ع��دة س �ي��ارات رب��اع�ي��ة ال��دف��ع لتخترق ال�ه�ض��اب وال�س�ه��ول وم�س��ال��ك ج�ب��ال وع��رة
تأسر لباب عاشقي الطبيعة ،وترضي طموح مرتادي فجاجها وواحاتها وسحر
مشاهدها الخالبة من ودي��ان و جداول وخضرة وأش�ج��ار باسقة أغلبها شجر

األركان تحف املكان من كل جانب..
ب��ني الفينة واألخ ��رى ت��زخ السماء بأمطار خفيفة تنساب ب��ني ج��ذوع أشجار
األرك��ان ومختلف النباتات .مما يمنح ،بسخاء متدفق ،مشهدا جماليا جذابا .
وس��رع��ان ما تتوقف ،هنيهة ،لتجدد الهطول بهمة وهكذا دوال�ي��ك .مما يضفي
على الجولة بهاء وبشائر كرم الطبيعة وجمالها األخ��اذ .وهكذا استمرت هذه
األجواء اللطيفة ،طيلة الجولة ،بني وميض أشعة الشمس حينا وخفوتها حينا
آخر.
ونظمت الجولة وف��ق برنامج متنوع ه��م اختيار مسار طريق العسل ،نظرا
ملا يزخر به من مناظر طبيعية خالبة حيث يعتبر أحد العوامل األساسية الذي
يساهم في استقطاب السياح بالجهة التي ال تتعدى نسبة استقطابها في الوقت
الراهن  50000سائح.
وأف��اد موحا ح��دوش منسق مشروع االقتصاد ال��دائ��ري للحفاظ على التنوع
اإلح �ي��ائ��ي وامل�ن�ظ��وم��ات ال��زراع �ي��ة بجهة س��وس م��اس��ة " أن ه��ذه ال�ج��ول��ة تتغيا
التعريف باملؤهالت السياحية باملنطقة .وقدم حدوش تعريفا جغرافيا ومناخيا
واقتصاديا وزراعيا ملوقع الجولة ومحيطه ،مشيرا إلى مختلف خدمات املنظومة
البيئية للسلسلة االطلسية باملنطقة .وأبرز بعض مرامي هذه الجولة واملتمثلة
أساسا في البحث عن إمكانيات تؤهل املنطقة وساكنتها .فضال عن خلق رافعة
لتنمية املنتوجات املحلية ،وتمكني الساكنة من العيش بتناغم وتوازن تامني مع
املنظومة البيئية املحلية ثم ضمان االستدامة في فضاء مصنف ضمن املحيط
الحيوي من قبل اليونسكو و له بعد عاملي يستوجب املحافظة والتثمني.
وعاين املشاركون في الجولة نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية املنتظرة على
طول طريق العسل ،والتي تتجلى في جمالية املناظر الطبيعية في وادي الجنة.
ووق��ف املشاركون على تطلعات ومساعي مشروع "االقتصاد ال��دائ��ري للحفاظ
على ال�ت�ن��وع االح�ي��ائ��ي وامل�ن�ظ��وم��ات ال��زراع�ي��ة بجهة س��وس م��اس��ة" ،نحو جمع
وتحويل النفايات الصلبة وتركيب مغسل للساكنة بمواصفات دقيقة تراعي
البيئة واالستدامة والبعد االجتماعي وتمكن نساء املنطقة من غسل حاجياتهم
املنزلية دون تلويث ال��وادي بمواد التصبني ،ثم إع��ادة تأهيل مجال األرك��ان في
غابة ادمني ،والحفاظ على خدمات اللقاح من خالل إعادة تأهيل منحل انزركي.
يشار أن ه��ذه الجولة التعريفية املعتمدة طرف مؤتمر األط��راف ك��وب ،22تم
تنظيمها خالل األسبوع االخير من شهر نونبر املاضي ،وعرفت توزيع كتيبات
عن الجولة التعريفية بالفرنسية واإلنجليزية ،مع توفير الترجمة بلغة املدعوين،
اإلنجليزية واألملانية ،وتوجيه مهني في مجال البيئة ومجال األركان.

نحو اعتماد نظام الدفع مقابل الخدمات اإليكولوجية السياحة
في ظل غياب نظام الدفع مقابل الخدمات اإليكولوجية ،تعاني الشركات السياحية باملنطقة من تراجع من نسبة عائداتها ،حيث يعتبر قطاع السياحة
من أهم األنشطة التي تستفيد من جمال الطبيعة والتراث الطبيعي واالجتماعي والثقافي .ويمثل نظام الدفع مقابل الخدمات السياحية اإليكولوجية فرصة
للتعويض عن الجهود املبذولة للحفاظ على التراث الطبيعي وضمان شروط السياحة املستدامة.
ويستلهم مفهوم الدفع مقابل الخدمات البيئية من نماذج بعض الدول الرائدة كدولة كوستاريكا ،التي تعتبر من أولى الدول السباقة التي اعتمدت هذا
النظام منذ سنة  ،1990ذلك أن مجموعة من الوحدات الفندقية بكوستاريكا تشارك في نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية للحفاظ على األحواض السفحية.
وكل سنة ،يدفع أصحاب الوحدات الفندقية  45دوالرا أمريكيا لكل هكتار للمالك العقاريني املحليني و 7%من املصاريف اإلدارية لتسيير هذا النظام.
وعليه تتوجب االستجابة ،في املجال الحيوي لأركان ،لجميع الشروط العتماد مثل هذا النظام الذي يتطلب إشراك املؤسسات املعنية في هذا املشروع
ال��ذي يتماشى م��ع ال��رؤي��ة االستراتيجية للسياحة لسنة  .2020و يمكن لعقود ال�ب��رام��ج الجهوية وب��رن��ام��ج «قريتي» أن يعتمدا ال��دف��ع مقابل الخدمات
االيكولوجية كأداة إلشراك املنعشني في قطاع السياحة من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية البشرية.
ويعتبر نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية مصدرا لتمويل أنشطة حول املحافظة على الطبيعة على املدى املتوسط واملدى البعيد ،وكذلك األنشطة التي
تساهم في تطوير ظروف حياة الساكنة املحلية وتثمني الثروة الالمادية التي تزخر بها الجهة .

مدافعون عن البيئة يتعبأون إلعادة الحياة
لواد الجواهر بفاس

ت�ج�م��ع م��داف �ع��ون م�ت�ط��وع��ون ع��ن ال�ب�ي�ئ��ة ،ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي،
باملدينة العتيقة ل�ف��اس ف��ي م �ب��ادرة لتنظيف (واد ال�ج��واه��ر) ال��ذي
عانى لسنني طويلة من التلوث واإلهمال.
وتندرج هذه املبادرة التي أطلقها طلبة يمثلون معهد الدراسات
العليا للتسيير ب�ت�ع��اون م��ع (وك��ال��ة التنمية ورد االع�ت�ب��ار ملدينة
فاس) والجماعة الحضرية لفاس ،في سياق املبادرات املبرمجة على
الصعيد الوطني واملواكبة ملؤتمر املناخ (كوب  )22الذي نظم مؤخرا
بمدينة مراكش.
وحسب املنظمني ،فإن تنظيف موقع (واد الجواهر) سبقته حملة
تحسيسية شملت التجار والصناع التقليديني والساكنة املحلية
وزوار املدينة العتيقة ،بغرض صيانة هذا النهر الذي شكل ،تاريخيا،
إلى جانب (جنان السبيل) أبرز معالم املدينة العتيقة.

وأض ��اف امل �ص��در أن ال�ط�ل�ب��ة واع ��ون ب��أن ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة وامل��واق��ع
التاريخية ك ��(واد ال�ج��واه��ر) ش��أن يهم كافة ساكنة ف��اس ،ويأملون
ف��ي إع ��ادة ال�ح�ي��اة ل �ه��ذا امل��وق��ع .وي��أت��ي دع��م ك��ل م��ن وك��ال��ة التنمية
ورد االعتبار ملدينة فاس والجماعة الحضرية لفاس لهذه املبادرة
لتشجيع العمل التطوعي وال�ن�ه��وض ب��امل�ب��ادرات امل��واط�ن��ة املماثلة
ح�ت��ى يتسنى ل�س��اك�ن��ة امل��دي�ن��ة العتيقة امل �ش��ارك��ة بشكل أف�ض��ل في
صيانة الفضاء العمومي املشترك.
وأوض ��ح رئ�ي��س املنتدى املغربي ل�ل�م�ب��ادرات البيئية ،عبد الحي
ال��راي��س ،أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل �ب��ادرات ال يمكن إال أن ي��دع��م عمليات
تحسيس ساكنة املدينة العتيقة بتميز األماكن التاريخية واملواقع
الطبيعية ال�ت��ي تحيط ب�ه��ا ،وح��ث ه��ذه الساكنة على امل�ش��ارك��ة في
الحفاظ على محيطها وضمان استمراريته.

مناحل إنزركي

إصدار« :التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير»
ص��در التقرير التاسع للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
(أف��د) حول التوقعات والتحديات في تحقيق أه��داف التنمية
املستدامة ،تحت عنوان “التنمية املستدامة في مناخ عربي
متغير».
و تنبني ه��ذه ال��وث�ي�ق��ة العلمية ع�ل��ى ال�ت�ق��اري��ر الثمانية
السابقة عن حالة البيئة العربية ،التي أنتجها املنتدى منذ
سنة .2008
وعالجت تقارير “أف��د” السنوية حتى اآلن قضايا بيئية
رئيسية في املنطقة العربية ،بما في ذلك املياه واألمن الغذائي
والطاقة واالقتصاد األخضر والبصمة البيئية واالستهالك
امل� �س� �ت ��دام وت �غ �ي��ر امل � �ن ��اخ ،ف ��ي ض� ��وء ال� �ت� �ط ��ورات ال�س�ي��اس�ي��ة
واالقتصادية واالجتماعية الجديدة.
وي �ل �ق��ي ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ال� �ض ��وء ع �ل��ى خ� �ي ��ارات ال �س �ي��اس��ات
املتوافرة للبلدان العربية كي تتمكن من تحقيق أهداف التنمية
املستدامة ،كما وضعها املجتمع العاملي ،بحلول سنة .2030
وي��وص��ي ت�ق��ري��ر «أف ��د» ب�م�ق��ارب��ة ب��دي�ل��ة ،ق��ائ�م��ة ع�ل��ى دم��ج
مبادئ التنمية املستدامة ضمن جهود إعادة اإلعمار املرتقبة.
وهو يدعو منظمات اإلغاثة املحلية واإلقليمية والدولية إلى
عدم حصر جهودها في توفير ضروريات السالمة والحاجات
األس��اس �ي��ة ب��امل �ت �ض��رري��ن ،ب ��ل ف ��ي اس �ت �ع �م��ال خ �ط��ط اإلغ��اث��ة
لترويج مقاربات جديدة للتنمية ،متجذرة في مرحلة انتقالية
إلى االقتصاد األخضر .وهكذا يتم العمل على تعزيز أهداف
التنمية امل�س�ت��دام��ة جنبًا إل��ى ج�ن��ب م��ع اإلغ��اث��ة وامل�س��اع��دات
الطارئة.
يذكر أن تقارير «أف��د» السنوية أضحت مصدرا رئيسيا
للمعلومات وم�ح��رك��ا أس��اس�ي��ا ل��إلص��الح��ات ف��ي ال�س�ي��اس��ات
البيئية واإلنمائية في البلدان العربية .وق��د بينت التقارير
األهمية املحورية للعالقة التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء،
خصوصا م��ع تنامي تأثير تغير امل �ن��اخ .وق��د رك��زت تقارير
«أف��د» تكرارا على أهمية تعزيز الحصول على الطاقة واملياه
والغذاء بكفاءة أفضل وبشكل عادل ،وخفض النفايات ،حيث
هناك حدود صارمة ملا يمكن للنظم اإليكولوجية العربية أن
تدعمه.

