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بيئة  بيئة 
بين مناحل إنزركي ووادي الجنة.. خبراء مغاربة ودوليون 

في جولة تعريفية بالمنتوج السياحي الفالحي بسوس

لجنة اإلشراف: مؤتمر مراكش عزز روح الدول األطراف من أجل المناخ

الرئاسة المغربية لمؤتمر األطراف بشأن التغيرات المناخية خالل 
سنة 2017.. مرحلة المشاريع الكبرى والتعبئة المالية 

لقاء حول برنامج »المدارس اإليكولوجية« إفران 

تقرير : الطلب على المياه في منطقة المتوسط سيتزايد بـ20 بالمائة في أفق 2025 

 < محمد التفراوتي
نظم  مشروع " االقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع اإلحيائي واملنظومات 
اإلنمائي، مؤخرا، جولة  املتحدة  األم��م  وبرنامج  ماسة"،  الزراعية بجهة س��وس 
للتعريف باملنتوج السياحي الفالحي البيئي بشراكة مع شبكة التنمية السياحة 
الوطني  املكتب  الداوتنان، وكذا  السياحي  االستقبال  فضاء  وجمعية  ال��ق��روي��ة 
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 
التعاون بني املغرب وبرنامج األمم  امل��غ��رب" في إط��ار  وال��زراع��ي��ة بسوس ماسة، 
سنة  منذ  الفالحية  للتنمية  الوطنية  الوكالة  عليه  وت��ش��رف  اإلن��م��ائ��ي،  املتحدة 
أفق  في  والدولي  الوطني  الصعيد  الشركاء على  2014، بمساهمة مجموعة من 

الحفاظ على املنظومة الزراعية بجهة سوس ماسة. 
آلية  باعتباره  البيئية  الخدمات  مقابل  الدفع  نظام  اعتماد  وينشد  املشروع 
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 
توصية  ل��أرك��ان،  الحيوي  باملجال  اإليكولوجي  املستوى  على  منجز  تشاركي 
باملنطقة  الفالحية  امل��درج��ات  وتأهيل  لترميم  املبذولة  امل��ج��ه��ودات  مقابل  ال��دف��ع 
الثقافي  و  الطبيعي  الرأسمال  للحفاظ على  العمل  مقابل   الدفع  وك��ذا  الجبلية، 

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 
أكادير  املغرب من ضمنها جهة  أمطار غزيرة بمواقع متفرقة من  بتوقع هطول 
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 
أغلبها شجر  باسقة  وأش��ج��ار  و جداول وخضرة  ودي��ان  من  الخالبة  مشاهدها 

األركان تحف املكان من كل جانب..
ب��ني ج��ذوع أشجار  السماء بأمطار خفيفة تنساب  ت��زخ  الفينة واألخ���رى  ب��ني 
النباتات. مما يمنح، بسخاء متدفق، مشهدا جماليا جذابا . األرك��ان ومختلف 
الهطول بهمة وهكذا دوال��ي��ك. مما يضفي  وس��رع��ان ما تتوقف، هنيهة، لتجدد 
هذه  استمرت  وهكذا  األخ��اذ.  كرم الطبيعة وجمالها  وبشائر  بهاء  الجولة  على 
األجواء اللطيفة، طيلة الجولة، بني وميض أشعة الشمس حينا وخفوتها حينا 

آخر.
نظرا  العسل،  طريق  مسار  اختيار  ه��م  متنوع  برنامج  وف��ق  الجولة  ونظمت 
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 50000  سائح. 
التنوع  ال��دائ��ري للحفاظ على  وأف��اد موحا ح��دوش منسق مشروع االقتصاد 
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 
البيئية املحلية ثم ضمان االستدامة في فضاء مصنف ضمن املحيط  املنظومة 

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. 
للحفاظ  ال��دائ��ري  "االقتصاد  مشروع  ومساعي  تطلعات  على  املشاركون  ووق��ف 
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 
تراعي  دقيقة  بمواصفات  للساكنة  مغسل  وتركيب  الصلبة  النفايات  وتحويل 
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.

ك���وب22، تم  التعريفية املعتمدة طرف  مؤتمر األط���راف  أن ه��ذه الجولة  يشار 
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.

أك���دت لجنة اإلش���راف ع��ل��ى م��ؤت��م��ر األم���م املتحدة 
إلى   7 م��ن  بمراكش  انعقد  ال��ذي  املناخية  للتغيرات 
18 نونبر املاضي، أن اإلنجازات التي تحققت خالل 
املؤتمر تعكس »االلتزام واملشاركة الفعالة والشفافة 
وال��ش��ام��ل��ة ل��ل��رئ��اس��ة امل��غ��رب��ي��ة ج��ن��ب��ا إل���ى ج��ن��ب مع 
األطراف وجميع املجموعات لتسريع وتعزيز العمل 

من أجل املناخ«. 
وأوض������ح ب�����الغ ل��ل��ج��ن��ة، ت���وص���ل���ت وك����ال����ة امل���غ���رب 
العربي لأنباء بنسخة منه، أن القرارات واملبادرات 
ال�22  الدورة  التي أطلقت بمراكش، خالل اجتماعات 
مل��ؤت��م��ر األط������راف ف���ي ات��ف��اق��ي��ة األم�����م امل���ت���ح���دة ح��ول 
امل���ن���اخ )ك����وب 22(، وال������دورة ال������12 مل��ؤت��م��ر األط����راف 
ف���ي ب���روت���وك���ول ك��ي��وت��و )س���ي إم ب���ي 12(، وال�����دورة 
األولى ملؤتمر األطراف في اتفاق باريس حول املناخ 
)س��ي إم أ أل��ف( ع��ززت روح ال���دول األط���راف، املعبأة 
فيه  رجعة  ال  عمل  إنشاء  تسريع  أج��ل  من  واملتحدة 

على املستوى العاملي من أجل املناخ.
وذك����ر ال���ب���الغ ب����أن م��ؤت��م��ر ك����وب 22 »ي��ش��ك��ل أول 
مؤتمر من نوعه يتم فيه التفاوض حول 35 نتيجة/
ات����ف����اق، وب���رن���ام���ج ع��م��ل ش���ام���ل ألج����ل امل����ن����اخ، وك���ذا 
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي أط��ل��ق��ت م��ن ق��ب��ل فاعلني 
في املجتمع املدني وإعالن مراكش الذي تم اعتماده 
م��ن ق��ب��ل األط����راف ل��ل��ع��م��ل م��ن أج���ل امل��ن��اخ وال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���س���ت���دام���ة«، م��ش��ي��را إل����ى أن ه����ذه ال��ن��ت��ائ��ج »ت��ظ��ه��ر 
مدى اإلرادة السياسية القوية على أعلى املستويات 

وتنفيذه«. باريس  اتفاق  لتعزيز 
وق�����د ارت�����ك�����زت ه�����ذه األش�����غ�����ال ح�����ول ال���ع���دي���د م��ن 
ال��ق��ض��اي��ا ذات ال��ص��ل��ة ب��ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ م��ث��ل ال��ت��م��وي��ل، 
أفضت  حيث  والشفافية،  القدرات،  وبناء  والتكيف، 
امل���ش���اورات امل��ف��ت��وح��ة وال��ش��ف��اف��ة ب��ني األط����راف خ��الل 
م��رح��ل��ة م���ا ق��ب��ل م��ؤت��م��ر األط�����راف وخ����الل ك���وب 22، 
ب��ال��خ��ص��وص، ال���ى اع��ت��م��اد األط����راف إع���الن م��راك��ش 

وال������ذي ي���ه���دف إل����ى ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل م���ن أج����ل امل���ن���اخ 
والتنمية املستدامة، وإطالق مبادرة تكييف الزراعة 
ف��ي أف��ري��ق��ي��ا م��ع ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ، وخ��ل��ق ج��ائ��زة محمد 
ال��س��ادس ل��ل��م��ن��اخ وال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة وال��ت��ي تبلغ 

1 مليون دوالر. املالية  قيمتها 
ك����م����ا ت�����م خ������الل ه������ذه امل�����ح�����ط�����ات، إع��������الن ش����راك����ة 
م���راك���ش ل��ل��ع��م��ل امل��ن��اخ��ي ال��ع��امل��ي ال���خ���اص ب��ال��ف��ت��رة 
»ال��ط��ري��ق  وم����ب����ادرة   ،2020 إل����ى   2017 م���ن  امل���م���ت���دة 
ائ���ت���الف  ح���ش���د  إل�����ى  ت���ه���دف���ان  ال���ل���ت���ان   ،»2050 إل�����ى 
واس����ع ل��ل��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ش��رك��ات وامل��ن��ظ��م��ات 
ال��ت��ي يعتبر دوره���ا ح��اس��م��ا في  ال��وط��ن��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة 
الكربون،  ومنخفضة  مستدامة  تنمية  نحو  التحول 
بالطاقات  الخاصة  العاملية  مراكش  شراكة  وإط��الق 
امل��ت��ج��ددة ل��ت��ع��زي��ز ن��ت��ائ��ج ك���وب 21 وك����وب22 ف��ي ما 
أنظمة  إلى  التحول  وتسريع  الطاقة،  بقطاع  يتعلق 
املعلومات  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  النظيفة  للطاقة  عاملية 

العناصر  وتحديد  والشفافية،  التمويل  من  ومزيد 
العمومية. للسياسات  األساسية 

وتم كذلك خالل هذه االجتماعات -يضيف البالغ 
- اإلعالن عن إنشاء شبكة من املراكز الدولية للتميز 
ف���ي م��ج��ال ت��غ��ي��ر امل���ن���اخ وم���ؤس���س���ات ال��ف��ك��ر وال����رأي 
ال��ق��درات  ب��ن��اء  ج��ه��ود  تعزيز  هدفها  ال��ق��درات،  لبناء 
شمال-  والتعاون  جنوب  جنوب-  التعاون  إط��ار  في 
الهشة  للبلدان  املناخ  منتدى  أن  إلى  جنوب، مشيرا 
االحتباس  من ظاهرة  للحد  ات  إجراء باتخاذ  يلتزم 
ال���ح���راري ف��ي 1.5 درج���ة م��ئ��وي��ة ف���وق م��س��ت��وي��ات ما 
أنماط حياة  الصناعية، واالتجاه تحول  الفترة  قبل 

يعتمد 100 في املائة على الطاقات املتجددة.
وبخصوص العمل الدولي حتى عام 2020، أشار 
ال��ب��الغ إل��ى أن��ه ت��م ت��ع��زي��زه م��ن ط��رف األط����راف التي 
ش���ددت ع��ل��ى ال��ت��ص��دي��ق وت��ن��ف��ي��ذ ات��ف��اق ال���دوح���ة في 
أستراليا  وال���ذي ص��ادق��ت عليه  ك��ي��وت��و،  ب��روت��وك��ول 

خالل كوب 22 ، مبرزا أن الرئاسة املغربية للمؤتمر 
2017 مع  ف��ي ع��ام  ب��إج��راء م��ش��اورات شاملة  ستقوم 
جزر فيجي، التي ستتولى رئاسة كوب 23، لتحديد 
في  للتيسير  األول  ال��ح��وار  ب��إج��راء  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال��ط��رق 

عام 2018.
اعتماد  الدولي،  بالعمل  يتعلق  ما  في  أيضا  وتم 
بشأن  نيروبي  عمل  خطة  إط��ار  في  جديدة  مجاالت 
اآلث�������ار وال����ت����أث����ر وال���ت���ك���ي���ف م����ع ت���غ���ي���ر امل����ن����اخ ال��ت��ي 
تضطلع بها الهيئات الفرعية في عام 2017 ، فضال 
ع���ن اع��ت��م��اد خ��ط��ة ع��م��ل م��دت��ه��ا خ��م��س س���ن���وات ف��ي 
إط����ار آل���ي���ات وارس�����و ال���دول���ي���ة ال��خ��اص��ة ب��ال��خ��س��ائ��ر 
واألض����رار امل��رت��ب��ط��ة ب��آث��ار ت��غ��ي��ر امل��ن��اخ، إل���ى جانب 
من  ت��وص��ي��ات  لصياغة  ف��ري��ق  تشكيل  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة 
أج���ل م��ق��ارب��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��وق��اي��ة وال��ح��د م��ن ال��ن��زوح 
البشري، والتي تمت املصادقة عليها أيضا من قبل 

التنفيذية. اللجنة 
وذك������ر ال����ب����الغ ب����أن����ه ت����م اع���ت���م���اد خ����ارط����ة ط��ري��ق 
ب��ح��ل��ول  م��ل��ي��ار دوالر   100 ق��ي��م��ت��ه��ا  امل���ن���اخ  ل��ت��م��وي��ل 
ع��ام 2020 ال��ى ج��ان��ب ق��رار ص��ن��دوق امل��ن��اخ األخضر 
الذي يتوخى تخصيص 3 ماليني دوالر إلى البلدان 
على  للتكيف  خطط  وضع  تستطيع  لكي  نموا  األقل 

الوطني. الصعيد 
ك��ب��ي��ر لتمكني  ت��ق��دم  ت��م تحقيق  أن���ه  ال��ب��الغ  وأب���رز 
صندوق التكيف، الذي تم خلقه في إطار بروتوكول 
كيوتو، ليصبح أداة من أدوات تنفيذ اتفاق باريس، 
م��ذك��را ب��ق��رار ع���دة دول ع��ن ت��ق��دي��م ت��ب��رع��ات خ��اص��ة 
ل��ه��ذا ال���ص���ن���دوق، ل��ي��ص��ل م��س��ت��وى األم�����وال امل��ت��اح��ة 
تركيز  وامل��واف��ق��ة على  80 مليار دوالر  م��ن  أك��ث��ر  إل��ى 
ل��ج��ن��ة ب��اري��س ع��ل��ى ب��ن��اء ال���ق���درات ف��ض��ال ع��ن إن��ش��اء 
لجنة تشمل املغرب واإلعالن عن إطالق خطة العمل 
من  امل��م��ت��دة  للفترة  وتقويتها  ال��ق��درات  ب��ن��اء  آلل��ي��ات 

2016 إلى 2020.
وخ���ل���ص ال���ب���الغ إل����ى أن����ه ت���م اإلع�����الن ع���ن ت��م��وي��ل 
القدرات  بناء  ملبادرة  موجه  دوالر  مليون   50 قيمته 
املؤسسية  القدرات  لتعزيز  الشفافية، وذلك  أجل  من 
تعزيز  متطلبات  لتلبية  النامية  للبلدان  والتقنية 
وكذا  باريس،  اتفاق  في  عليها  املنصوص  الشفافية 
أنه  الثاني ملدة سنتني مضيفا  ليما  اعتماد برنامج 
املحلية،  واملجتمعات  األصلية  الشعوب  بخصوص 
فقد تم إطالق العمل إلنشاء منصة تهدف إلى تبادل 

والحوار. املعلومات 

أك���د س��ف��ي��ر امل���غ���رب ب���ال���ب���رازي���ل، ن��ب��ي��ل ال��دغ��وغ��ي، 
االتفاقية  ف��ي  األط��راف  ملؤتمر  املغربية  ال��رئ��اس��ة  أن 
اإلط�����ار ل���أم���م امل���ت���ح���دة ب���ش���أن ال���ت���غ���ي���رات امل��ن��اخ��ي��ة 
املشاريع  أج��ل  م��ن  رئ��اس��ة  2017 ستكون  خ��الل سنة 

املالية. والتعبئة  الكبرى 
وق����������ال ال�����دي�����ب�����ل�����وم�����اس�����ي امل������غ������رب������ي، ف������ي ج���ل���س���ة 
ع��ل��ن��ي��ة ل��ل��ج��ن��ة امل��ش��ت��رك��ة ب��ش��أن ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة 
ع���ق���دت، خ���الل األس���ب���وع امل���اض���ي ب��م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 
مؤتمر  نظمت  التي  املغربية  "اململكة  إن  البرازيلي، 
22" ب��م��راك��ش، س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى أن ت��ك��ون  امل��ن��اخ "ك���وب 
2017، مل��ؤت��م��ر األط�����راف ف��ي  رئ��اس��ت��ه��ا، خ���الل س��ن��ة 
االت��ف��اق��ي��ة اإلط�����ار ل���أم���م امل���ت���ح���دة ب���ش���أن ال��ت��غ��ي��رات 
امل��ن��اخ��ي��ة، رئ���اس���ة ت��ش��ت��غ��ل ع��ل��ى امل���ش���اري���ع ال��ك��ب��رى 
وال��ت��ع��ب��ئ��ة امل���ال���ي���ة م���ن أج����ل ال��ت��ك��ي��ف م���ع ال��ت��غ��ي��رات 

املناخية".
نتائج  استعراض  خالل  املغربي،  السفير  واعتبر 
أن األخ��ي��رة  امل��اض��ي(  ن��ون��ب��ر   18-7( "22 "ك���وب  ق��م��ة 
التحدي  تمثل  حيث  األطراف"  متعدد  "زخما  أعطت 
أطلقتها  التي  الدينامية  على  الحفاظ  في  األساسي 
ات��ف��اق��ي��ة ب���اري���س، "وزخ���م���ا ق���اري���ا" م���ن خ����الل ج��ع��ل 
إف��ري��ق��ي��ا ف���ي ص��ل��ب وع���ي م��ن��اخ��ي ج���دي���د، و "زخ��م��ا 
وط���ن���ي���ا" م����ن خ�����الل إط������الق س��ل��س��ل��ة م����ن امل����ب����ادرات 

املتجددة. الطاقات  مجال  في  والخطوات 
وب��ع��دم��ا ذك���ر ب��اإلن��ج��ازات ال��ك��ب��رى ل��ق��م��ة م��راك��ش 
ل��ل��م��ن��اخ ال���ت���ي "أع���ط���ت دف���ع���ة ل���وع���ي م��ن��اخ��ي ج��دي��د 
ي����راد ل���ه أن ي���ك���ون م��س��ت��دام��ا وم��ت��ض��ام��ن��ا وع����ادال،" 
التي  املبادرات  مختلف  الدغوغي  السيد  استعرض 
أط��ل��ق��ت خ��الل ك��وب 22 ، الس��ي��م��ا امل��ب��ادرة اإلف��ري��ق��ي��ة 
ل���ل���ط���اق���ة امل���ت���ج���ددة وح���م���اي���ة امل���ح���ي���ط���ات، وإح�����داث 
املستدامة،  والتنمية  للمناخ  السادس  محمد  جائزة 
مكافأة  شأنها  من  دوالر  مليون  بقيمة  جائزة  وهي 

.23 كوب  من  اعتبارا  ابتكارا،  األكثر  املشاريع 
وخ���الل ه��ذا االج��ت��م��اع، ال���ذي ح��ض��ره أع��ض��اء من 
الدبلوماسية  البعثات  وممثلو  البرازيلي  البرملان 
ل��ل��ع��دي��د م���ن ال���ب���ل���دان اإلف��ري��ق��ي��ة واألوروب����ي����ة، أب���رز 
ال��س��ف��ي��ر امل���غ���رب���ي ال����ت����زام امل��م��ل��ك��ة م���ن أج����ل ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة ب��إف��ري��ق��ي��ا، ال��ق��ارة ال��ت��ي وض��ع��ت 

"ف����ي ق���ل���ب وع����ي م���ن���اخ���ي ج���دي���د" م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م 
برئاسة  اإلفريقية،  والحكومات  الدول  لرؤساء  قمة 

السادس. محمد  امللك  الجاللة  صاحب 
ب���ت���ب���ن���ي "م����ب����ادرة  ت����وج����ت  ال���ق���م���ة  وق������ال إن ه�����ذه 
ت��ك��ي��ف ال��ف��الح��ة االف��رق��ي��ي��ة" م��ع ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة، 
من  األولويات  رأس  على  الفالحة  جعل  تروم  والتي 
التنمية  أه���داف  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ق��دم  ت��ح��ق��ي��ق  أج��ل 

املستدامة.
مع  التضامن  روح  على  الضوء  الدغوغي  وسلط 
االجتماع،  هذا  ميزت  التي  هشاشة،  األكثر  البلدان 
العريضة  ال��خ��ط��وط  إل��ى  ال��س��ي��اق،  ف��ي ه��ذا  م��ت��ط��رق��ا، 
املتقدمة  الدول  التزام  يؤكد  الذي  مراكش"،  "إلعالن 
100 م��ل��ي��ار دوالر ف��ي أف��ق  ب��إح��داث ص��ن��دوق ب��ق��ي��م��ة 

.2020 سنة 
واع���ت���ب���ر أن ال��ن��ت��ائ��ج امل��ت��م��خ��ض��ة ع���ن ق��م��ة "ك���وب 
22" ت��ش��م��ل أي��ض��ا ت��ب��ن��ي م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ب��رمل��ان��ي��ني 
وم��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي ل��ق��ض��ي��ة امل���ن���اخ، م��ب��رزا، 
مواجهة  أجل  من  اململكة  التزامات  الصدد،  هذا  في 
ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة، وك����ذا امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة إل��ى 
ت��وف��ي��ر 52 ب��امل��ائ��ة م��ن ال��ط��اق��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن خ��الل 
وح���ظ���ر   2030 س���ن���ة  ب���ح���ل���ول  امل����ت����ج����ددة  ال����ط����اق����ات 
املغرب  في  البالستيكية  األكياس  وتسويق  تصنيع 

.2016 سنة  منذ 
وب��خ��ص��وص م��ؤت��م��ر األم����م امل��ت��ح��دة امل��ق��ب��ل ح��ول 
تحت  القادم  العام  الذي سينعقد  املناخية  التغيرات 
الدغوغي  ج��دد  وأملانيا،  لفيجي  املشتركة  الرئاسة 
أجل  من  البلدين  مع  بتنسيق  بالعمل  املغرب  التزام 
الظروف. أحسن  في  االجتماع  هذا  لعقد  التحضير 

م����ن ج���ان���ب���ه، أع������رب م���ق���رر ال���ل���ج���ن���ة، ال���س���ي���ن���ات���ور 
ف��رن��ان��دو ب��ي��زي��را ك��وي��ل��ي��و، ب��اس��م ال��وف��د ال��ب��رازي��ل��ي 
ال���ذي ش���ارك ف��ي ق��م��ة م��راك��ش، ع��ن أص���دق ت��ش��ك��رات��ه 
في  الجيدة  والقيادة  املمتاز  التنظيم  على  للمغرب 
أسس  بإرساء  سمح  الذي  امللتقى  هذا  أعمال  تدبير 

جديد. بيئي  وعي 
مؤتمر  حققه  ال��ذي  للنجاح  ارت��ي��اح��ه  ع��ن  وأع��رب 
22"، وال���ذي أع��ط��ى، ب��رأي��ه، دي��ن��ام��ي��ة ج��دي��دة  "ك���وب 
ل��ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة أك���دت أن���ه ل��ن 

ال�������وراء، وأن ك��ل  ال����ى  ل���ل���ع���ودة  ي���ك���ون ه���ن���اك م���ج���ال 
ال��ت��داب��ي��ر ال���الزم���ة س��ت��ت��خ��ذ ل��ت��ح��ق��ي��ق أه����داف ات��ف��اق 
ب����اري����س، ال�����ذي ي�����روم اح����ت����واء ظ����اه����رة االح���ت���ب���اس 
درجتني  دون  األرض  حرارة  ارتفاع  إلبقاء  الحراري 
في  االرتفاع  هذا  لجعل  الجهود  ومواصلة  مئويتني 

مئوية. درجة   1,5 حدود 
السيد  البرازيل،  في  فرنسا  اعتبر سفير  وبدوره، 
ل���وران ب��ي��ل��ي، أن امل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي وج��د ف��ي م��راك��ش 
21"، مشيدا  الروح التي ميزت مؤتمر باريس "كوب 

.22 كوب  لقمة  املغرب  قبل  من  الناجح  بالتنظيم 
التدفقات  "تعبئة  فإن  الفرنسي،  السفير  وحسب 
امل����ال����ي����ة ال���ع���م���وم���ي���ة وال����خ����اص����ة ل���ت���م���وي���ل االن���ت���ق���ال 
ال���ب���ي���ئ���ي وت���ع���زي���ز ت���ن���م���ي���ة االق����ت����ص����ادات م��ن��خ��ف��ض��ة 

مراكش". في  تحقق  قد  الكربون 
وم������ن ج���ه���ت���ه، أع�������رب س���ف���ي���ر ف���ي���ج���ي ب���ال���ب���رازي���ل 
ك��ام��ا ت��وك��ي��الك��ي��ال ت��وي��ل��وم��ا، ال���ذي ش���ارك أي��ض��ا في 
االج���ت���م���اع، ع���ن ام��ت��ن��ان ب����الده ل��ج��الل��ة امل��ل��ك م��ح��م��د 
ال��س��ادس ول��ل��ح��ك��وم��ة امل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى ك��ل امل��س��اع��دات 
الدعم  وعلى  مراكش  قمة  خالل  فيجي  لوفد  املقدمة 
ملؤتمر  املشتركة  الرئاسة  لتولي  ب��الده  تلقته  ال��ذي 
االم��م امل��ت��ح��دة ب��ش��أن ال��ت��غ��ي��رات امل��ن��اخ��ي��ة )ك���وب23(، 

بون. في  سيعقد  الذي 
م��ن��اس��ب��ة  س���ت���ك���ون   )23 )ك������وب  ق���م���ة  أن  وأض�������اف 
ل��ل��ت��أك��ي��د م���ج���ددا ع��ل��ى أن ال���ت���غ���ي���رات امل��ن��اخ��ي��ة ه��ي 
من  ال��ت��زام  وج��ود  ض��رورة  وعلى  الجميع  مسؤولية 
التي  الصغيرة  الجزرية  للدول  الدولي  املجتمع  قبل 

املناخية. بالتغيرات  تأثرا  األكثر  تعتبر 
يوهان  بالبرازيل،  أملانيا  سفير  أكد  جانبه،  ومن 
ج���ورج م��اي��ك��ل وي��ت��ش��ل، أن ق��م��ة م��راك��ش اس��ت��ج��اب��ت 
ل��ل��ت��ط��ل��ع��ات، و"ن���ح���ن س���ع���داء ل��ل��غ��اي��ة ب��ن��ت��ائ��ج ك��وب 
ق���د أط���ل���ق���ا ع��ل��ى  امل���غ���رب وأمل���ان���ي���ا  ب����أن  22"، م���ذك���را 
األكثر  بالبلدان  خاصا  صندوقا   "22 "ك��وب  هامش 

املناخية. التغيرات  إزاء  هشاشة 
التغيرات  بشأن  املشتركة  اللجنة  اجتماع  وتميز 
امل���ن���اخ���ي���ة ب���م���ش���ارك���ة س����ف����راء ال����غ����اب����ون وال���س���ن���غ���ال 
وال��ب��رت��غ��ال واسبانيا  وال��ك��ام��ي��رون  دي��ف��وار  وال��ك��وت 

والنرويج. األوروبي  واالتحاد 

ت���وق���ع ت��ق��ري��ر ن���ش���ره امل��ع��ه��د امل��ل��ك��ي 
أن يشهد  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ل���ل���دراس���ات 
الطلب على املياه على مستوى حوض 
بنحو  ن��م��وا  املتوسط  األب��ي��ض  البحر 

20 باملائة في أفق 2025.
وأوض�������ح ال���ت���ق���ري���ر االس���ت���رات���ي���ج���ي 
ع����ن����وان  ي���ح���م���ل  ال���������ذي   2017 ل���س���ن���ة 
رهانات  العالم:  في  املغرب  "بانوراما 
الكوكب في املحيط اإلحيائي" أن املياه 
تعد موردا نادرا، ال سيما في البلدان 
الجنوبية لحوض  الواقعة في الضفة 
ال���ب���ح���ر األب����ي����ض امل����ت����وس����ط، ال����ت����ي ال 
امل����وارد  م��ن  ب��امل��ائ��ة  تمتلك س���وى 3.4 
العالم،  في  العذبة  املياه  من  املتجددة 

بتوزيع غير متكافئ بني الضفتني.
وأش��ار التقرير، ال��ذي أب��رز التوزيع 
غ����ي����ر ال������ع������ادل ل�����ل�����م�����وارد امل����ائ����ي����ة ف��ي 
ال���ب���ح���ر  إل�������ى أن م���ن���ط���ق���ة  ال����ض����ف����ت����ني، 
األبيض املتوسط تضم 60 باملائة من 
ال��ع��ال��م ف��ي م��ا يسمى بالبلدان  س��ك��ان 
م��ن 1000 متر  )أق��ل  للماء  تفتقر  التي 

مكعب للفرد(.
وس���ج���ل ال���ت���ق���ري���ر ن���ق���ال ع����ن امل��ع��ه��د 
السكان  ع��دد  أن  للمتوسط  األوروب����ي 
ب��م��ن��ط��ق��ة ال���ب���ح���ر األب����ي����ض امل���ت���وس���ط 
انتقل من 180 مليون نسمة سنة 2010 
إلى 250 مليون نسمة سنة 2015، من 
في  يعيشون  نسمة  مليون   80 بينهم 
وضعية ن��درة املياه )أق��ل من 500 متر 

مكعب/ في السنة(.
البيولوجي،  بالتنوع  وفي ما يتعلق 
أب����رز ال��ت��ق��ري��ر أن ح��وال��ي 70 ب��امل��ائ��ة من 
امل���واط���ن األص��ل��ي��ة ت���م ت��ع��دي��ل��ه��ا م���ن قبل 
اإلنسان وأن 5 في املئة فقط من الغطاء 
م��م��ت��ازة، على  ح��ال��ة  ف��ي  يعتبر  النباتي 
الرغم من توطن النباتات بحوض البحر 

األبيض املتوسط.
البحرية  البيئة  أن  إل���ى  امل��ع��ه��د  ون��ب��ه 
باألبيض املتوسط تواجه خطرا، مشيرا 
إل���ى أن 81 ب��امل��ائ��ة م��ن األن����واع البحرية 
على األقل مهددة باالنقراض، من بينها 
الفقمة، والهامور أو السلحفاة البحرية 
. وأضاف أن "بعض النظم اإليكولوجية، 
البحرية،  )ال��ب��وزي��دون��ي��ا(  األع��ش��اب  مثل 
ال��ت��وازن  ف��ي  التي تلعب دورا هاما ج��دا 
ترى  املتوسط،  األبيض  بالبحر  البيئي 
باستمرار".  يتقلص  الطبيعي  وسطها 
وأوض��ح التقرير ذات��ه أن البحر األبيض 
امل����ت����وس����ط ي����ت����ل����وث ب���ش���ك���ل ي�����وم�����ي م��ن 
م��ي��اه ال���ص���رف ال��ص��ح��ي وت���س���رب امل����واد 
في  بنقص  يتسم  في سياق  الكيماوية، 
أن هذا  ال��س��اح��ل، مضيفا  تهيئة  ق��واع��د 
ال���ت���ل���وث ي���رج���ع ب����األس����اس إل�����ى ت��س��رب 
ب��امل��ائ��ة، وذل���ك بسبب  ال��ن��ف��ط بنسبة 16 

كثافة حركة املالحة التجارية.
وم����ن امل���رج���ح أن ي������زداد ه����ذا ال��ت��ل��وث 
املتوسط  األب��ي��ض  بالبحر  للقلق  املثير 
ا ف���ي امل��س��ت��ق��ب��ل، ت��ح��ت ت��أث��ي��ر ع��دة  س����وء

عوامل مصاحبة، من قبيل ازدهار السياحة 
م���ع ت���زاي���د ع����دد ال��س��ي��اح ف���ي امل��ن��ط��ق��ة )زائ����د 
أف��ق سنة 2030، ليصل إلى  ف��ي  ب��امل��ائ��ة(   50
500 م��ل��ي��ون س���ائ���ح، وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ح��ض��ري��ة 
املتسارعة، التي ستؤدي إلى زيادة التنمية 
على  م��ب��ان  تشييد  ستفرز  ال��ت��ي  الساحلية، 
م��ا بني  ال��س��واح��ل  م��ن  ط���ول 5000 كيلومتر 

2005 و2025.
ا بالنظر  وس���ت���زداد ه���ذه ال��وض��ع��ي��ة س���وء
إلى نقص مستوى شبكات الصرف الصحي، 
م��ع ح��وال��ي 44 ب��امل��ائ��ة م��ن امل���دن ال��ت��ي تضم 
أزيد من 10 آالف نسمة ال تتوفر على شبكات 
الصرف الصحي بجنوب املتوسط مقابل 11 
باملائة في الشمال، عالوة على زيادة أنشطة 
التي من شأنها أن  البحر  النفط وال��غ��از في 

ترتفع بنسبة 60 باملائة في سنة 2020.
وك��������������ان امل������ع������ه������د امل������ل������ك������ي ل�������ل�������دراس�������ات 
االستراتيجية أطلق في سنة 2015، سلسلة 
بعنوان  االستراتيجية،  التقارير  من  جديدة 
"ب���ان���ورام���ا امل���غ���رب ف���ي ال���ع���ال���م"، ال��ت��ي ت���روم 
تقديم وضعية شمولية معينة وذلك من أجل 

تحديد أفضل للرهانات املنهجية.
وخصص التقرير األول للتحوالت الكبرى 
وت���ط���رق   ،)2015( امل����غ����رب  ع���ل���ى  وت���أث���ي���ره���ا 
 ،)2016( للمملكة  الدولية  للعالقات  الثاني 
ف�����ي ح�����ني خ���ص���ص ال����ث����ال����ث إل������ى ال���ق���ض���اي���ا 
والتأثيرات  املناخ  تغير  قبيل  من  الحاسمة 
في  الكوكب  رهانات  ال سيما  اإليكولوجية، 

املحيط اإلحيائي.

دع��������ا م�����ش�����ارك�����ون ف������ي ل�����ق�����اء ن�����ظ�����م، ي����وم 
ال��خ��م��ي��س ب����إف����ران، ل��ب��ح��ث وم��ن��اق��ش��ة س��ب��ل 
ت��ف��ع��ي��ل ب���رن���ام���ج »امل�������دارس اإلي��ك��ول��وج��ي��ة« 
ب���امل���دارس االب��ت��دائ��ي��ة ب��اإلق��ل��ي��م إل���ى تثمني 
وت��ح��ف��ي��ز وت��ش��ج��ي��ع امل�����دارس امل��ن��خ��رط��ة في 
ه����ذا ال���ب���رن���ام���ج ب���ه���دف االرت����ق����اء ب��امل��درس��ة 

للمتعلمني.  جذابا  فضاء  لجعلها 
وط��ال��ب امل��ش��ارك��ون ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ال��ذي 
التربية  ل����وزارة  اإلق��ل��ي��م��ي��ة  امل��دي��ري��ة  نظمته 
بضرورة  بإفران  املهني  والتكوين  الوطنية 
ت��ف��ع��ي��ل ه����ذا ال���ب���رن���ام���ج م���ن خ����الل االرت���ك���از 
ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة ال��ك��ف��اي��ات وت��ش��ج��ي��ع األن��ش��ط��ة 
ال��ف��ن��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ب��ه��دف ترسيخ 
ق��ي��م ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة م���ن خ����الل ح��م��اي��ة 

البيئية.  املنظومات 
وث��م��ن امل��ت��دخ��ل��ون ف���ي خ��ت��ام أش���غ���ال ه��ذا 
ال���ل���ق���اء ال�����ذي ح���ض���ره م��م��ث��ل��ون ع���ن األن���دي���ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل�������17 م����درس����ة اب���ت���دائ���ي���ة ع��م��وم��ي��ة 
وخ��ص��وص��ي��ة ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة 
البرنامج،  هذا  حققها  التي  النتائج  بإفران 
م���ش���ي���ري���ن إل������ى أه����م����ي����ة ت���ع���ب���ئ���ة امل���ن���س���ق���ات 
وامل��ن��س��ق��ني ال���ج���دد مل��ي��ث��اق ال���ول���وج ل��ب��واب��ة 

البيئة.  لحماية  السادس  مؤسسة محمد 
وأك���������دوا ع���ل���ى ض��������رورة ت���ن���ظ���ي���م زي�������ارات 
م��ي��دان��ي��ة ل���ل���م���دارس ال��ح��اص��ل��ة ع��ل��ى ش���ارة 
ال�����ل�����واء األخ����ض����ر ق���ص���د ت���ق���اس���م ال���ت���ج���ارب 
ال��ن��اج��ح��ة م���ع ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة 
إرس������������اء ال����ش����ب����ك����ة اإلق����ل����ي����م����ي����ة ل�����ل�����م�����دارس 
اإلي���ك���ول���وج���ي���ة إل�����ى ج���ان���ب ت���ك���ري���م م���دي���ري 
اإليكولوجية  امل��دارس  ومنسقات  ومنسقي 

التقاعد.  على  املحالني 
وكان أحمد املريني املدير اإلقليمي لوزارة 
ال��ت��رب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ت��ك��وي��ن امل��ه��ن��ي ب��إف��ران 
ب��داي��ة ه��ذا االجتماع أن برنامج  ف��ي  أك��د  ق��د 
»امل����دارس اإلي��ك��ول��وج��ي��ة« ال���ذي ي��ت��م إن��ج��ازه 
التربية  وزارة  بني  متميزة  شراكة  إط��ار  في 
محمد  ومؤسسة  املهني  والتكوين  الوطنية 
ي��ع��ت��م��د منهجية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ح��م��اي��ة  ال���س���ادس 
وأه�����داف�����ا ت��ن��س��ج��م ك���ل���ي���ا وب���ش���ك���ل م��ت��ن��اغ��م 
االستراتيجية  ال��رؤي��ة  م��ش��اري��ع  أه���داف  م��ع 

لإلصالح التربوي 2030/2015. 

وأضاف أن هذا البرنامج التربوي البيئي 
لجعلها  باملدرسة  االرت��ق��اء  ب��األس��اس  ي��روم 
ف��ض��اء ج���ذاب���ا م���ن خ���الل ت��ش��ج��ي��ع األن��ش��ط��ة 
ال���ف���ن���ي���ة وال���ب���ي���ئ���ي���ة وال���ع���ل���م���ي���ة ب��م��خ��ت��ل��ف 
امل���ؤس���س���ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وب��ال��ت��ال��ي ت��رس��ي��خ 
ق��ي��م ال��ت��ن��م��ي��ة امل��س��ت��دام��ة م��ع امل��ح��اف��ظ��ة على 
التأثيرات  م��ن  وال��ح��د  اإلي��ك��ول��وج��ي  املحيط 

الحالية.  العيش  ألنماط  السلبية 
وأكد أن من بني األهداف التي يسعى هذا 
املتعلمات  إلى تحقيقها تحسيس  البرنامج 
وتوعيتهم  البيئية  ب��ال��ره��ان��ات  واملتعلمني 
إش��راك  م��ع  البيئة  على  سلوكياتهم  بتأثير 
أجل  من  ومحيطها  املدرسة  مكونات  جميع 
دع����م امل����ب����ادرات ال��ع��م��ل��ي��ة ل��ل��ت��دب��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ي 
ال���ج���ي���د إل����ى ج���ان���ب ت���رس���ي���خ ال���ت���رب���ي���ة ع��ل��ى 
امل��واط��ن��ة ع��ب��ر ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رب��ي��ة وإك��س��اب 
ال����ن����اش����ئ����ة م������ه������ارات امل�����م�����ارس�����ات ال���ب���ي���ئ���ي���ة 

السليمة. 
واس������ت������ع������رض امل������ري������ن������ي م����ج����م����وع����ة م���ن 
ات التي اطلقتها املديرية  املبادرات واإلجراء
البيئية  التربية  مجال  في  بإفران  اإلقليمية 
املاضي عن  اإلع��الن خالل شهر ماي  ومنها 
ك��ون ك��ل م��دارس مدينة إف��ران ه��ي »م��دارس 
إيكولوجية« وذلك بعد فوزها باستحقاقات 
ب���رن���ام���ج امل��������دارس اإلي���ك���ول���وج���ي���ة، م��ش��ي��دا 
ب�����ج�����دي�����ة اش�����ت�����غ�����ال م�������دي�������ري وم����ن����ش����ط����ات 
املؤسسات  لهذه  البيئية  األندية  ومنشطي 
على  الحاصلة  امل��ؤس��س��ات  وك��ذا  التعليمية 

الدولية. اللواء األخضر  شارة 
ك�����م�����ا ح�������ث ج����م����ي����ع م��������دي��������رات وم������دي������ري 
وم���ن���ش���ط���ات وم���ن���ش���ط���ي األن�����دي�����ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ب�����امل�����دارس االب���ت���دائ���ي���ة امل���ن���خ���رط���ة ف����ي ه���ذا 
تشاركية  مقاربة  وفق  العمل  على  البرنامج 
الفوز  وب��ال��ت��ال��ي  امل��رج��وة  األه���داف  لتحقيق 

 .2017 لسنة  البرنامج  باستحقاقات 
وت��م��ي��ز ه���ذا ال��ل��ق��اء ب��ت��ق��دي��م ع���رض تحت 
اإليكولوجية واقع  املدارس  عنوان »برنامج 
وآف�������اق« ت��ض��م��ن م��ع��ط��ي��ات ح����ول م��ن��ه��ج��ي��ة 
الكفيلة  التصورات  البرنامج ومراحله وكذا 
االبتدائية  ب��امل��دارس  العمل  وآف��اق  بتفعيله 

إفران.  إلقليم 

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، 
ال��ذي  ال��ج��واه��ر(  )واد  لتنظيف  م��ب��ادرة  ف��ي  ل��ف��اس  العتيقة  باملدينة 

عانى لسنني طويلة من التلوث واإلهمال.
وتندرج هذه املبادرة التي أطلقها طلبة يمثلون معهد الدراسات 
ملدينة  االع��ت��ب��ار  ورد  التنمية  )وك��ال��ة  م��ع  ب��ت��ع��اون  للتسيير  العليا 
فاس( والجماعة الحضرية لفاس، في سياق املبادرات املبرمجة على 
الصعيد الوطني واملواكبة ملؤتمر املناخ )كوب 22( الذي نظم مؤخرا 

بمدينة مراكش.
وحسب املنظمني، فإن تنظيف موقع )واد الجواهر( سبقته حملة 
املحلية  والساكنة  التقليديني  والصناع  التجار  شملت  تحسيسية 
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 
ف��اس، ويأملون  ال��ج��واه��ر( ش��أن يهم كافة ساكنة  )واد  ك���� التاريخية 
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 
املبادرة  لهذه  لفاس  الحضرية  والجماعة  فاس  ملدينة  االعتبار  ورد 
املماثلة  امل��واط��ن��ة  ب��امل��ب��ادرات  وال��ن��ه��وض  التطوعي  العمل  لتشجيع 
أف��ض��ل في  امل��ش��ارك��ة بشكل  العتيقة  امل��دي��ن��ة  ل��س��اك��ن��ة  ح��ت��ى يتسنى 

صيانة الفضاء العمومي املشترك.
الحي  عبد  البيئية،  ل��ل��م��ب��ادرات  املغربي  املنتدى  رئ��ي��س  وأوض���ح 
ال��راي��س، أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل���ب���ادرات ال يمكن إال أن ي��دع��م عمليات 
التاريخية واملواقع  األماكن  العتيقة بتميز  املدينة  تحسيس ساكنة 
امل��ش��ارك��ة في  الساكنة على  ب��ه��ا، وح��ث ه��ذه  ال��ت��ي تحيط  الطبيعية 

الحفاظ على محيطها وضمان استمراريته.

والتنمية  للبيئة  العربي  للمنتدى  التاسع  التقرير  ص��در 
)أف��د( حول التوقعات والتحديات في تحقيق أه��داف التنمية 
عربي  مناخ  في  املستدامة  “التنمية  عنوان  تحت  املستدامة، 

متغير«.
الثمانية  ال��ت��ق��اري��ر  ع��ل��ى  العلمية  ال��وث��ي��ق��ة  ه���ذه  تنبني  و   
منذ  املنتدى  أنتجها  التي  العربية،  البيئة  حالة  عن  السابقة 

سنة 2008.
بيئية  قضايا  اآلن  السنوية حتى  “أف���د”  تقارير  وعالجت   
رئيسية في املنطقة العربية، بما في ذلك املياه واألمن الغذائي 
واالستهالك  البيئية  والبصمة  األخضر  واالقتصاد  والطاقة 
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.
رئيسيا  السنوية أضحت مصدرا  »أف��د«  تقارير  أن   يذكر   
ال��س��ي��اس��ات  ل��إلص��الح��ات ف��ي  للمعلومات وم��ح��رك��ا أس��اس��ي��ا 
التقارير  بينت  وق��د  العربية.  البلدان  في  واإلنمائية  البيئية 
األهمية املحورية للعالقة التالزمية بني الطاقة واملياه والغذاء، 
تقارير  رك���زت  وق��د  امل��ن��اخ.  تغير  تأثير  تنامي  م��ع  خصوصا 
»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.

إصدار: »التنمية المستدامة في مناخ عربي متغير«
مدافعون عن البيئة يتعبأون إلعادة الحياة 

لواد الجواهر بفاس

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 1990، ذلك أن  مجموعة من الوحدات الفندقية بكوستاريكا تشارك في نظام الدفع مقابل الخدمات البيئية للحفاظ على األحواض السفحية. 

وكل سنة، يدفع أصحاب الوحدات الفندقية 45 دوالرا 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 
الخدمات  مقابل  ال��دف��ع  يعتمدا  »قريتي« أن  وب��رن��ام��ج  الجهوية  ال��ب��رام��ج  لعقود  يمكن  و   .2020 للسياحة  لسنة  االستراتيجية  ال��رؤي��ة  م��ع  يتماشى  ال��ذي 

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 

مناحل إنزركيتساهم في تطوير ظروف حياة الساكنة املحلية وتثمني الثروة الالمادية التي تزخر بها الجهة .

وادي الجنة
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