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تندرج في إطار مشروع مقاربة االقتصاد الدائري للحفاظ على املنظومة اإلحيائية والزراعية

جولة تعريفية باملنتوج السياحي الفالحي بسوس
ينشد المشروع اعتماد
نظام الدفع مقابل
الخدمات البيئية باعتباره
آلية جديدة لتعويض الضرر
اإليكولوجي لمجال األركان
محمد التفراوتي

ويندرج مشروع «مقاربة االقتصاد الدائري
نظم مشروع « االقتصاد الدائري للحفاظ على
التنوع اإلحيائي واملنظومات الزراعية بجهة للحفاظ على املنظومة اإلحيائية والزراعية
سوس ماسة» وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،بسوس ماسة ،املغرب» في إطار التعاون بني
أخيرا ،جولة للتعريف باملنتوج السياحي املغرب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،وتشرف
الفالحي البيئي بشراكة مع شبكة التنمية عليه الوكالة الوطنية للتنمية الفالحية منذ سنة
السياحة القروية وجمعية فضاء االستقبال  ،2014مبساهمة مجموعة من الشركاء على
السياحي الداوتنان ،وكذا املكتب الوطني الصعيد الوطني والدولي ،في أفق احلفاظ على
للسياحة املغربية والشركة املغربية للهندسة املنظومة الزراعية بجهة سوس ماسة.
وينشد املشروع اعتماد نظام الدفع مقابل
السياحية ،بغية إدماج آلية الدفع مقابل
اخلدمات البيئية بالسياحة على طول طريق اخلدمات البيئية باعتباره آلية جديدة لتعويض
العسل ،كـأداة للحفاظ على املوروث الطبيعي الضرر االيكولوجي ملجال األركان .وصدر
عن تشخيص تشاركي منجز على
والثقافي.
املستوى االيكولوجي باملجال
احليوي لألركان ،توصية
الدفع مقابل املجهودات
الجولة التعريفية
لترميم
املبذولة
وتأهيل املدرجات
معتمدة من
الفالحية باملنطقة
طرف قمة مؤتمر
اجلبلية ،وكذا الدفع
مقابل العمل للحفاظ
األطراف 22
على الرأسمال الطبيعي
والثقافي بغية تشجيع
السياحةاإليكولوجية.
أصدرت مديرية األرصاد اجلوية نشراتها
الطقسية مخبرة بتوقع هطول أمطار
غزيرة مبواقع متفرقة من املغرب ،من ضمنها
جهة أكادير ووجوب توخي احلذر ،وكان ذلك
خالل موعد انطالق اجلولة التعريفية باملنتوج
السياحي الفالحي بطريق حوض واد تامراغت
–اموزار اداوتنان بأكادير.
وساد تخوف من الطقس الغائم وتساقط
أمطار غزيرة ليلة موعد اجلولة ،ليتبدد
صبيحتها مع انطالق قافلة تضم عدة خبراء
ومهنيني عامليني وبعض وسائل اإلعالم
الوطنية والدولية ،وسيادة طقس يتأرجح بني
أشعة شمس دافئة سرعان ما تتواري بفعل
غيمات مفاجئة مصحوبة بزخات مطرية خفيفة،
ليتضح جليا مشهد تغير املناخ في يوم واحد
وبني ثنايا سويعاته.
امتطى املشاركون عدة سيارات رباعية الدفع
لتخترق الهضاب والسهول ومسالك جبال
وعرة تأسر لباب عاشقي الطبيعة ،وترضي
طموح مرتادي فجاجها وواحاتها وسحر
مشاهدها اخلالبة من وديان وجداول وخضرة
وأشجار باسقة ،أغلبها شجر األركان التي حتف
املكان من كل جانب.
بني الفينة واألخرى ،تزخ السماء بأمطار
خفيفة تنساب بني جذوع أشجار األركان
ومختلف النباتات .مما مينح ،بسخاء
متدفق ،مشهدا جماليا جذابا سرعان ما
تتوقف هنيهة ،لتجدد الهطول بهمة ،وهكذا

دواليك .مما يضفي على اجلولة بهاء وبشائر
كرم الطبيعة وجمالها األخاذ .وهكذا استمرت
هذه األجواء اللطيفة ،طيلة اجلولة ،بني وميض
أشعة الشمس حينا وخفوتها حينا آخر.
نظمت اجلولة وفق برنامج متنوع هم
اختيار مسار طريق العسل نظرا ملا يزخر
به من مناظر طبيعية خالبة ،حيث يعتبر
أحد العوامل األساسية الذي يساهم في
استقطاب السياح باجلهة ،التي ال تتعدى نسبة
استقطابها في الوقت الراهن  50.000سائح.
وأفاد موحا حدوش ،منسق مشروع
االقتصاد الدائري للحفاظ على التنوع االحيائي
واملنظومات الزراعية بجهة سوس ماسة أن هذه
اجلولة تبتغي التعريف باملؤهالت السياحية
باملنطقة.
وقدم حدوش تعريفا جغرافيا ومناخيا
واقتصاديا وزراعيا ملوقع اجلولة ومحيطه،
مشيرا إلى مختلف خدمات املنظومة البيئية
للسلسلة االطلسية باملنطقة .وأبرز بعض
مرامي هذه اجلولة واملتمثلة أساسا في البحث
عن إمكانيات تؤهل املنطقة وسكانها .فضال عن
خلق رافعة لتنمية املنتوجات احمللية ومتكني
السكان من العيش بتناغم وتوازن تامني مع
املنظومة البيئية احمللية ثم ضمان االستدامة
في فضاء مصنف ضمن احمليط احليوي من قبل
اليونسكو وله بعد عاملي يستوجب احملافظة
والتثمني.
وعاين املشاركون في اجلولة نظام الدفع
مقابل اخلدمات البيئية املنتظرة على طول
طريق العسل والتي تتجلى في جمالية املناظر
الطبيعية في وادي اجلنة .ووقف املشاركون
على تطلعات ومساعي مشروع «االقتصاد
الدائري للحفاظ على التنوع االحيائي
واملنظومات الزراعية بجهة سوس ماسة «
نحو جمع وحتويل النفايات الصلبة وتركيب
مغسل للساكنة مبواصفات دقيقة تراعي
البيئة واالستدامة والبعد االجتماعي ومتكن
نساء املنطقة من غسل حاجياتهم املنزلية دون
تلويت الوادي مبواد التصببني ،ثم تعويض
انبعاث ظاهرة االحتباس احلراري الناجمة عن
السياح الذين يزورون املنطقة من خالل إعادة
تأهيل مجال األركان في غابة ادمني ثم احلفاظ
على خدمات اللقاح من خالل إعادة تأهيل
منحل انزركي.
يشار أن هذه اجلولة التعريفية املعتمدة
طرف مؤمتر األطراف كوب  22مت تنظيمها من
 25إلى  29نونبر  ,2016وعرفت توزيع كتيبات
عن اجلولة التعريفية بالفرنسية واإلجنليزية
مع توفير الترجمة بلغة املدعوين االجنليزية
واألملانية وتوجيه مهني في مجال البيئة
ومجال األركان.

نحو اعتماد نظام الدفع مقابل اخلدمات
االيكولوجية السياحية
في ظل غياب نضام الدفع مقابل اخلدمات
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.
وميثل نظام الدفع مقابل اخلدمات السياحية
االيكولوجية فرصة للتعويض عن اجلهود
املبذولة للحفاظ على التراث الطبيعي وضمان
شروط السياحة املستدامة.
ويستلهم الدفع مقابل اخلدمات البيئية من مناذج
بعض الدول الرائدة كدولة كوستاريكا ،التي تعتبر
من اولى الدول السباقة التي اعتمدت هذا النظام
منذ سنة  ،1990ذلك أن مجموعة من الوحدات
الفندقية بكوستاريكا تشارك في نضام الدفع
مقابل اخلدمات البيئية للحفاظ على األحواض
السفحية .يدفع أصحاب الوحدات الفندقية كل سنة

 45دوالر أمريكي لكل هكتار للمالك العقاريني
احملليني و 7%من املصاريف اإلدارية لتسيير هذا
النظام .وعليه يجب االستجابة ،في املجال احليوي
لألركان ،جلميع الشروط العتماد مثل هذا النظام
الذي يتطلب إشراك املؤسسات املعنية في هذا
املشروع الذي يتماشى مع الرؤية االستراتيجية
للسياحة لسنة  .2020وميكن لعقود البرامج
اجلهوية وبرنامج قريتي أن يعتمدان الدفع مقابل
اخلدمات اإليكولوجية كأداة إلشراك املنعشني في
قطاع السياحة ،من أجل احلفاظ على البيئة والتنمية
البشرية .يعتبر نظام الدفع مقابل اخلدمات البيئية
مصدرا للتمويل انشطة حول احملافظة على الطبيعة
على املدى املتوسط واملدى البعيد وكذلك األنشطة
التي تساهم في تطوير ظروف حياة السكان
احملليني وتثمني الثروة الالمادية التي تزخر بها
اجلهة.

يساعد في التعرف على البيئة الطبيعية القطرية

«لكل ربيع زهرة» ضمن برامج حديقة القرآن النباتية

ف.ي

أعلنت حديقة القرآن النباتية ،عضو مؤسسة قطر،
رسمي ًا عن ضم برنامج «لكل ربيع زهرة» ،الذي
دشنته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر
في عام  ،1999ضمن برامج حديقة القرآن النباتية
التعليمية املتعددة مثل :برنامج «امرح وتع ّلم»
وبرنامج «الباحث اليافع» وبرنامج «مسابقة النبات»
وحملة «غرس» ،وكلها تتجلى من خالل أنشطة
متنوعة داعمة للمناهج التربوية في املدارس وعموم
املجتمع .وحول ذلك ،ع ّلقت فاطمة صالح اخلليفي،
مدير مشروع حديقة القرآن النباتية بالقول «يتسق
برنامج «لكل ربيع زهرة» مع أهداف حديقة القرآن

النباتية وتوجهاتها في مجاالت علم النبات والتربية
البيئية واحلفاظ على التراث البيئي والثقافي ،من
خالل نشر املعرفة حول النباتات واحلفاظ على البيئة
والتنوع البيولوجي في دولة قطر ،وبالتالي دعم
جهود مؤسسة قطر لتحقيق التنمية املستدامة».
وبهذا ،وجهت حديقة القرآن النباتية الدعوة
للمشاركة في فعاليات برنامج «لكل ربيع زهرة»
صباح كل يوم سبت ،حيث تستمر الفعاليات حتى
نهاية أبريل  ،2017مبقر معسكر البرنامج مبنطقة
رأس مطبخ في اخلور ،وقد مت اختيار نبات (اخلبيز)
لتسليط الضوء عليه في .2017

