
االن���ط���اق م���ن ج��م��اع��ة ب���ودي���ن���ار إل����ى دوار 
»بومعاد« ثمن دوار« تيزة«. ال مناص من اختراق 
نهر أمقران الكبير. بقايا أشجار متناثرة، سيوالت 
ساكنة  ضحلة  مائية  برك  بسكون،  تنساب  مائية 
يائسة  مائية  نقط  وكأنها  تبدو  قصية،  زواي��ا  في 

وخجولة أمام  شساعة النهر الكبير.
يشق  مائي  شريط  مير  األيسر  اجلانب  على 
طريقه بعناد وسط النهر الضخم كأنه حية تسعى 
نحو مكان معلوم، ينساب بسخاء  يبدو أنه نابع 
بقوة  ومندفع  تائه  اجلبل،  بأعلى  رقراقة  عني  من 
يبدو أن ال ملجأ  له إال االرمت��اء في حضن البحر 

األبيض املتوسط. 
قطيع ماعز جميل املظهر مييزه لون بني داكن 
ومرعى  كأل  عن  تبحث  نهمة  موكبه خرفان  يؤثث 

يصد مامح الهزال  الذي بدا عليها.
وتستمر السيارتان رباعيتا الدفع  في اإلسراع 
لبلوغ  دوار بومعاد عبر الوادي أمقران مرة ذات 
اليمني وأخرى ذات الشمال بحثا عن مسلك ميسر 
لتعقبه  »بومعاذ«  دوار  إن��ه  املنشود:  الهدف  إل��ى 

زيارة دوار »تيزة« في اليوم املوالي.
وسط  ورم���ال  غربلة حصى  ف��ي  منهمك  رج��ل 
السيارات  ماهية  ليستكشف  رأس��ه  يرفع  النهر 
ال��ق��ادم��ة، إذ ل���م  ي��ج��م��ع ص��اح��ن��ا س���وى رك��ام��ني 

صغيرين من الرمل...
وأخ���ي���را، ب��ع��د م��ا ي��زي��د ع��ن خ��م��س وأرب��ع��ني 
أمقران، منفذ يخرجنا من  نهر  إال مبحاذاة  دقيقة 
لتبدأ  اجلبل  أعلى  نحو  ال��وادي  حافة  على  النهر 

م��ع��ان��اة االل���ت���واءات ت��ل��و االل���ت���واءات م��ع الغبار 
األحايني..  بعض  الرؤية  يحجب  املتناثر،  الكثيف 
الطريق  عبر  اجلبل  لتسلق  التمهل  ويستوجب 
القمة، حيث يقطن  ال��دوار/  إلى  الضيقة للوصول 
ساكنة ال���دوار ل��ي��ت��راءى  أخ��ي��را وليس آخ��را من 

األعلى شموخ  الوادي الكبير، نهر أمقران.

 دوار تيزة

م��زروع��ات  على  »ت��ي��زة«  دوار  ساكنة  يستند 
جبلية تقليدية عبر محاصيل سنوية من احلبوب 
وال��ب��ق��ول��ي��ات، أش��ج��ار ال��زي��ت��ون وأش��ج��ار بعض 
الفواكه وتربية املواشي. لكن تغير املناخ أثر سلبا 
ربحا   أق��ل  أضحت  حيث  التقليدية  ال��زراع��ة  على 

وأكثر تهديدا للنظام البيئي احمللي. 
التربة الطينية اخلصبة باملنطقة  إذ تدهورت 
اجلوفية  واملياه  األراض��ي  وملوحة  التعرية  بفعل 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ارت���ف���اع م��س��ت��وى ال��ب��ح��ر األب��ي��ض 

املتوسط.
إلى  الساكنة،  عيش  م��ورد  األرض،  وتتعرض 
مما  واجل��ف��اف  والفيضانات  التربة  ت��آك��ل   خطر 
تدمير  للزراعة ويسبب  الصاحلة  األراضي  يقلص 
والبنية  البيئي  احمليط  ومعه  النباتي،  الغطاء 
إل��ى تفشي الفقر  ال��ت��ال��ي  ي���ؤدي  األس��اس��ي��ة، مم��ا 
واللجوء إلى  الهجرة خاصة في صفوف الشباب.

ب��وم��ع��اد وت��ي��زا من  وت��ع��ان��ي س��اك��ن��ة دواري 
االستثنائية(  األمطار  )عواصف  الغزيرة  األمطار 
أمقران  لنهر  مدمرة  فيضانات  في  تسببت  التي 
الشهير الذي يعزل معظم دواوير جماعة بودينار 
املنطقة  تشهد  ذلك  مقابل  لكن  اجلماعة،  مركز  عن 
أي��ض��ا ف��ت��رات ج��ف��اف ش��دي��د ي��ؤث��ر ت��أث��ي��را سلبيا 
الطبيعية  امل��وارد  على  تعتمد  التي  الساكنة  على 

والزراعة. 

 التكيف مع التغيرات املناخية 
واحلفاظ على املوارد

مشروع  بحث  لفريق  ميدانية  دراس��ة  وكانت 
»أكما« قد سجلت وقع ارتفاع مستوى سطح البحر 
املياه اجلوفية  الهامة من حيث ملوحة  وتأثيراته 
مستوى  على  سيؤثر  مما  الساحليتني.  والتربة 
اإليكولوجي  النظام  وعلى   املنطقة  ساكنة  عيش 
وس���ي���زي���د م����ن ه���ش���اش���ة ال��ب��ن��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 

واالقتصادية للمنطقة.
وحتسني  املناخ  تغير  مع  التكيف  فإن  وهكذا 
في  و«ت����ي����زة«،  »ب���وم���ع���اد«  دواري  س��اك��ن��ة  ح��ي��اة 
)بني  الشرقي  الريف  منطقة  في  بودينار  جماعة 
البحر  ساحل  من  وبالقرب  وال��ن��اظ��ور،  احلسيمة 
األب��ي��ض امل��ت��وس��ط(، وف���ق ب��رن��ام��ج ت��ش��ارك��ي بني 
التأقلم  برنامج  وبني  املتباعدين  الدوارين  ساكنة 
األم��ط��ار،  مياه  جمع  عبر  املناخية  التغيرات  م��ع 
التربة،  تثبيت اجن��راف  امل��زارع وتقنيات  وتطوير 
شكل محورهذه الدراسة العلمية من قبل  مشروع 
وذلك   ،ACCMA املناخية  التغيرات  مع  التأقلم 
احمللية  اإليكولوجي  النظام  صمود  تعزيز  بغية 

وفك العزلة  وتعزيز القدرات احمللية.
اخلطابي،  اللطيف  عبد  البروفيسور  ويؤكد 
امل��درس��ة  وأس���ت���اذ   ACCMA م���ش���روع  م��ن��س��ق 
التوقعات  أن  للمهندسني،  ال��غ��اب��وي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
درجة  تزايد  على   تنص  املناخ  لتغير  املستقبلية 
احلرارة وانخفاض هطول األمطار وزيادة اجلفاف 
والطلب على  العرض  التوازن بني  عدم  بروز  مع  

املياه. وتقدر نسبة انخفاض هطول األمطار في 
 ،30% فصل الربيع في منطقة الدراسة بنحو 
الزراعة  على  كبير  بشكل  تؤثر  س��وف  والتي 
احمللية، وبالتالي على موارد املجتمع احمللي. 

الدراسة املنجزة، يضيف  ويهدف مشروع 
التأقلم  على  ال��ق��درة  حتسني  إل��ى  اخل��ط��اب��ي، 
للسكان احملليني وحتسني ظروف املعيشة من 
خال تكييف املمارسات الزراعية وإدارة املياه، 
وبناء القدرات عبر إجراءات تبادر إلى تطوير 

أنشطة املدرة للدخل. 

 نتائج ومنجزات 
لتدبير  دق��ي��ق��ة  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  وض��ع��ت 
اجلفاف  مع  تأقلم جيد  أجل  من  والتربة  امل��اء 
وال��ت��ع��ري��ة حيث اخ��ت��ي��رت مم��ارس��ات زراع��ي��ة 
بالتعاون  املناخ يتم تنفيذها  تتكيف مع تغير 
التحسني املستدام  أفق تعزيز  السكان في  مع 
اختيار  قبيل  م��ن  وذل���ك  املعيشية،  لظروفهم 
املياه  ن��درة  مع  تكييفها  يسهل  أشجار  أن��واع 
وملوحة التربة والتعرية  كالزيتون واخلروب 

بديلة  زراع��ي��ة  تقنيات  واع��ت��م��اد  وال��ت��ني.  وال��ل��وز 
عالية  قيمة  ذات  امل��زروع��ات  تنمية  على  تساعد 
املياه  خزان جلمع  إجناز  عن  ناهيك  هذا  مضافة. 
ونهج   أخرى  خزانات  وحفر  القرية،  في  املوجودة 
وتنفيذ  اختبار  ع��ن  فضا  بالتنقيط  ال��ري  نظام 

تقنيات للحفاظ على تربة مستدامة..

مواجهة  على  املجتمع  ق��درة  تعزيز  أجل  ومن 
اآلثار السلبية لتغير املناخ عمل مشروع »أكما« على 
للساكنة املستهدفة  إج��راء ورش��ات عمل تدريبية  
الكتساب اخلبرات واملعارف املتعلقة بتغير املناخ 
مياه  خزانات  وصيانة  املياه،  إدارة  مستوى  على 
األمطار، وتنفيذ صيانة املستدامة للزراعات احمللية 
كل ذلك من أجل حتسني مستويات معيشة السكان 
واحلد من الفقر والهشاشة لدى األسر واحلد، أو 
ومواجهة  امل��دن  إل��ى  الهجرة  من  تقليل،  باألحرى 
مخاطر تآكل التربة وبالتالي حماية النظام البيئي 

والزراعة احمللية. 

 مثبطات وحواجز 

ال تتيسر املمارسات اجلماعية  في موقع دوار 
»تيزة«، وذلك لتباعد املنازل لكن ميكن التغلب 
املكثفة  التعبئة  طريق  ع��ن  العقبة  ه��ذه  على 
مم��ارس��ات  أس���اس  على  احمللية  للمجتمعات 
ثقافي  حاجز  أيضا  وهناك  للتضامن.  محلية 
يتمثل ف��ي ال��ع��رف احمل��ل��ي ف��ي ع���دم إش���راك 
إدارة  في  رئيسيا  دورا  تلعب  أنها  رغم  امل��رأة 
املوارد الطبيعية ومعرضة جدا لتأثيرات تغير 
التنمية  »تافضنة من أجل  لكن جمعية  املناخ. 
والتضامن« احمللية باتت  تعمل على تشجيع 
متنوعة  مناسبات  في  للمرأة،  أنشطة  وتنظيم 

ومع فعاليات نسوية مختلفة.

دوار »بومعاد« ومعاناة املرأة 
من التغيرات املناخية

 في مجتمع زراعي
»أك��م��ا« نساء  م��ش��روع  دراس���ة  وتستهدف 
تكيف  على  قدرتهن  وتعزيز  »ب��وم��ع��اد«   دوار 
التغيرات  آثار  مع  احمللي  الزراعي  مجتمعهن 
امل���وارد  تناقص  حت��دي  خ��ص��وص��ا   املناخية 
التربة  وفقدان  النباتي  الغطاء  وتدمير  املائية 
والبنية  البيئة  وتدمير  واملاشية،  واحملاصيل 
حتسني  على  امل��ش��روع  وسيساعد  األساسية. 
إدارة وتخزين املوارد املائية. من خال تسهيل 
احلصول على املوارد املائية للنساء واحلد من 
عملهن الشاق جللب املياه، وحتسني ظروفهن 
الذين  امل��زارع��ني  استفادة  عن  فضا  املعيشية 

سيتم تسهيل إمداداهم مبياه للري. 
ومتثل النساء حوالي %75 من سكان الدوار، 
مؤقت  بشكل  املهجر،  في  ال��رج��ال  معظم  ألن  ذل��ك 
للبحث عن عمل في مكان آخر. وتستند  دائ��م،  أو 
سبل العيش على الزراعة التقليدية عبر احملاصيل 
زراعية واسعة  أنشطة  الدوار  سنوية كما لساكنة 
ت��رب��ي��ة األغ��ن��ام وال��ن��ح��ل،  متنوعة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
ومصائد األسماك والتجارة، تساهم بدرجة أقل في  
مصادر الدخل. حيث أن املرأة تسهم إسهاما كبيرا 
ال��زراع��ة:  ف��ي  اإلن��ت��اج الفاحي مبختلف م��راح��ل 
واحلفاظ  الضارة  األعشاب  وإزال��ة  والري  الزراعة 
للمنتجات  وال��ت��خ��زي��ن  واحل��ص��اد  احل��ق��ول  ع��ل��ى 

الزراعية.
ويعاني دوار »بومعاد »من عدم صلته بشبكة 
 1.5 بعد  على  املنازل  وتقع بعض  ال��ش��روب،  امل��اء 
تنفق  أن  للمرأة  وميكن  امل��اء  مصدر  من  كيلومتر 
اليوم  في  الوقت  من  ونصف  ساعة  إل��ى  يصل  ما 
الشرب  في  االستخدام  قصد  املياه.  الواحد جللب 

واألعمال املنزلية، والزراعة و الري. 
ويوضح البروفسور عبد اللطيف اخلطابي أن 
انعكاس  بفعل  كثيرا  تعاني  بومعاد  ب��دوار  امل��رأة 
املناخية على حياتها مباشرة وذلك من  التغيرات 
فهي  وبالتالي  الطبيعية،  للموارد  إدارت��ه��ا  خ��ال 

الشاق  بعملها  امل��ن��اخ.  تغير  آلث��ار  تصديا  األكثر 
املياه من مسالك طبيعية وعرة مما يقلص  بجمع 

أنشطتها أخرى.

ذل��ك أن امل��رأة، على عكس ال��رج��ال، ال ميكنها 
مغادرة القرية للبحث عن مداخيل معيشية األخرى  
فهي تعتمد على امل��وارد احمللية  أم��ام  انخفاض 
أن  عن  فضا  احمللية  الزراعية  احملاصيل  إنتاج  
اهتمام  استرعى  مما  للتعليم،  ضئيلة  فرصا  لها 
مشروع« أكما« جللب دعم  فرص  كبيرة  للساكنة 
خصوصا املرأة  لتطوير مهارات جديدة وأنشطة 
وسيساعد  محلية.  جمعيات  مبشاركة  متنوعة  
التعامل مع جميع هذه  النساء على  املشروع  هذا 
العوامل مختلفة من الهشاشة.. من خال برنامج 
وإنشاء  القرية.  من  والفتيات  للنساء  األمية  محو 
واملياه  امل��ص��در  م��ن  امل��ي��اه  الستقبال  أنابيب  خ��ط 
صغير  ح���وض  تشييد  ث��م  ال���ري  ف��ي  املستخدمة 
ب��ال��ق��رب م��ن م��ص��ادر امل��ي��اه. ث��م ن��ه��ج  نظم ال��ري 
بالتنقيط على قطع جتريبية من أجل تعزيز إدارة 
املياه املتناقصة. وكذا فسح املجال للنساء لتحسني 
الزراعية  التقنيات  وتنفيذ  املناخ  بتغير  معرفتهن 
التجارب  تبادل  خ��ال  من  املياه  وإدارة  الرشيدة 

ومعلومات عبر زيارات ملواقع املشاريع األخرى..

                                                                                                                  ربورتاج
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محمد التفراوتي

الرباط تحتضن المؤتمر الدولي األول حول تغير المناخ والبيئة
ثنائية سبب ونتيجة تغير املناخ وتأثيراته على املوارد الطبيعية، تغير املناخ والطاقة والقضايا االقتصادية وإدارة املوارد الطبيعية في ظل حتديات البيئة  
والتنمية املستدامة، شكلت محور 132 ورقة علمية قدمت في إطار اشغال املؤمتر الدولي األول حول تغير املناخ والبيئة املنظم مؤخرا بالرباط من قبل اجلمعية 

املغربية للبيئة والتنمية املستدامة )AMEDD( و كلية العلوم.
التنمية  وضمان  اجلفاف  مؤشر  وحساب  املستقبل  وسيناريوهات  املغرب  في  املناخية  والتغيرات  البيئة  قضايا  عاجلت  وملصقات،  ومداخات  عروض 

املستدامة وكذا اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية ومختلف دراسات التأقلم البيئي من زوايا  اجتماعية واقتصادية..
وشكل محور »مشروع التأقلم مع التغيرات املناخية في املغرب« محور اهتمام عام وبالغ من لدن املشاركني من حيث كثافة املداخات )8 عروض شفوية و 5 

ملصقات(. 
وتناول الباحث كيمافو أنومو، عن املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني  )ENFI( تدابير إعادة تأهيل ضعف الكثبان الساحلية وتعزيز القدرة على التكيف 
مع آثار تغير املناخ. كما استعرض بالتحليل نتائج دراسة أجنزت حول الهشاشة التي متيز املجال  وتدابير احلماية على اخلط الساحلي لبحيرة الناظور 

وتدابير التكيف مع سبل اقتراح سبل إعادة التأهيل املناسبة. 
وقدم  البروفسور عبد اللطيف اخلطابي منسق املشروع التأقلم مع التغيرات املناخية  ACCMA جتربة التدخل  على مستوى ساحل البحر املتوسط 

.ACCMA الشرقي. مبنطقتي الناظور وبركان. ثم قدم موجزا جلميع الدراسات التي أجريت في املشروع
وتناول الباحث سمير تابركانيت خطة عمل اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية في سياق تغير املناخ، حيث متكن املشاركون من االطاع على اخلطوات 

العامة لعمل مشروع »أكما« للتغيرات املناخية،  ملواجهة آثار تغير املناخ في أقاليم الناظور وبركان. 
ومن جهته تناول الباحث لويس باتريك ديالو إشكالة التعرية وتآكل الوسط الطبيعي باجلماعة القروية بني شيكر وتصاميم وتدابير التكيف مع الوضعية 

التي أجريت مع حتديد أولويات مجاالت التدخل، مبديا مقترحات التخاذ تدابير التأقلم للتخفيف من اآلثار التي يسببها تفاقم تآكل التربة وتغير املناخ.
واستعرضت الباحثة  منار متاح إشكالية تعرض النساء آلثار تغير املناخ ودراسة صعوبة  احلصول على املوارد املائية وتدابير التكيف في حالة دواوير 

جماعة بودينار )شمال املغرب(.
وقدم فريق بحث  ACCMA ثاثة ملصقات قاربت جانب  حتسني مرونة النظام اإليكولوجي الساحلي وبناء القدرة على التكيف  االجتماعي لصيادي منطقة 

»تيبودا« وساحل السعيدية، وآخر بشأن هشاشة الوسط الطبيعي جلماعة بودينار اما التأثيرات املناخية  املتطرفة.
ويذكر أن مشروع التكيف مع التغيرات املناخية  ACCMA أجرى عدة  دراسات علمية دقيقية االجتماعية واالقتصادية لتغير املناخ على املستوى  الزراعي 
والصيد التقليدي، والسياحة، ممتد  لفترة ثاث سنوات )2010-2007( يروم حتسني املعرفة والوعي بشأن تغير املناخ وبناء القدرات لتقييم سرعة التأثر بتغير 
املناخ، ومختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية في املغرب )املناطق الساحلية بركان والناظور(  وكذا  تطوير البحوث وبناء القدرات من أجل التكيف مع 

تغير املناخ واضعي السياسات ، وبناء القدرات للتفاعل في عملية صنع القرار. 
يشار إلى أن امللتقى  شهد مشاركة عدة بلدان أجنبية حيث جتاوز عدد املشاركني املائة. 

االحتاد األوروبي يدعو إلى تطبيق سريع لقواعد رفع 
املخزون السمكي في البحر املتوسط 

املخزون  لتراجع  الشديد  استيائه  الثاثاء عن  يوم  األوروب��ي  أعرب االحتاد 
السمكي في البحر املتوسط بعدما أظهر بحث علمي أن اإلفراط في عمليات الصيد 
لرفع  أق��رت  لقواعد  سريع  تطبيق  إلى  داعيا  املخزون،  من   54 من  أكثر  استهلك 
لقواعد  »تطبيق سريع  إلى  االحتاد  أعضاء  األوروبية  املفوضية  ودعت  املخزون. 
أقرت في وقت سابق بهدف إعادة املخزون السمكي بالبحر املتوسط إلى املستوى 

الصحي«.
وكان االحتاد األوروبي اعتمد مجموعة قواعد عام 2006 بهدف تصحيح هذا 
القيام بعمليات صيد األسماك  أجل  إدارة مصايد األسماك من  الوضع وحتسني 
إلى  السمكي  امل��خ��زون  وإع���ادة  الهشة  البحرية  البيئة  وحماية  مستدام  بشكل 

مستويات صحية في البحر املتوسط.

وزارة السياحة تطلق حملة للتحسيس
 بحماية البيئة 

يونيو   5 من  ابتداء  التقليدية،  والصناعة  السياحة  وزارة  أطلقت 
البيئة  بحماية  والتحسيس  للتوعية  حملة  أسبوع،  مدى  وعلى  اجل��اري 
حتسيسية  عمليات  تنظيم  عن  فضا  و  للبيئة.  العاملي  اليوم  مبناسبة 
وتوعوية موجهة للمنعشني السياحيني، عبأت وزارة السياحة موظفيها 
لفائدة احلفاظ على البيئة عبر عمليات للتحسيس والتوعية ونشر دليل 

إلكتروني يوضح املمارسات اإليكولوجية املائمة للمكاتب. 
ومن أجل تأكيد التزامها لفائدة حماية البيئة وإعطائها بعدا ملموسا، 
وقعت وزارة السياحة مؤخرا ميثاقا من أجل حماية البيئة مع )بروغريس 
هوية  ولها  اقتصادية  مصلحة  ذات  مجموعة  وهي  سيتوايني(  أكسيون 

بيئية.

نحو إصدار قانون أمريكي حول بقعة النفط 
أعلنت رئيسة مجلس النواب األميركي نانسي بيلوسي الثاثاء 
ملكافحة  قانون  إلى مشروع  التوصل  في  ترغب  أنها  اللجان  لرؤساء 
بقعة النفط والرد على أزمة خليج املكسيك »بشكل سريع«، وذلك قبل 
يوليوز املقبل ليتم  عرض مشروع القانون الكامل أمام مجلس النواب 
ككل بحلول شهر غشت. وحددت بيلوسي هذه املهلة في الوقت الذي 
رد فيه الرئيس االميركي باراك اوباما بحدة الثاثاء على االنتقادات 
أنه تناقش مع اخلبراء »ألنهم  إدارت��ه أتى متأخرا. وأوض��ح  بان رد 
اإلج��راءات  ومن ضمن  عقابه«.  يجب  من  يقولوا  ان  على  ق��درة  أكثر 
انتقدت  التي  امل��وارد املنجمية  إدارة  ال��درس، إعادة هيكلة هيئة  قيد 
التي  ه��وراي��زون  ووت��ر  دي��ب  ملنصة  معاينتها  خ��ال  تساهلها  على 
التعويضات املتوجبة على  النفط، ورفع سقف  إلى بقعة  أدى غرقها 
الشركات النفطية والبالغ 75 مليون دوالر في حال وقوع أضرار بيئية 

واقتصادية.

ملتقيات فرنسية مغاربية حول »املدن املستدامة« 
تعد الطاقة والبناء اإليكولوجي والتهيئة املستدامة والتنقل احلضري والتنوع البيولوجي وتدبير 
السيول ومكافحة الفيضانات، التحديات التي تواجه املدن، سواء في الشمال أو اجلنوب، والتي ستشكل 

محور امللتقيات األولى الفرنسية املغاربية في أكادير يومي 10 و11 يونيو اجلاري.
وتنظم هذه التظاهرة كل من وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزارة البيئة والطاقة والتنمية 
مدى  على  امللتقيات،  املناخية«. وستتطرق  والتغيرات  »املدن  الفرنسية، حتت شعار  والبحر  املستدامة 
يومني، لقضايا احلد من املخاطر والتكيف مع التغيرات املناخية والطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية 

والتنقل املستدام على مستوى املدن والبناء اإليكولوجي والتهيئة املستدامة.
 ،2011 سنة  خال  واجلزائر  تونس  من  بكل  أكادير،  بعد  املستدامة«،  »امل��دن  ملتقيات  وتتواصل 
بريو  األرض  لقمة  العشرين  الذكرى  مع  تتزامن  التي   ،2012 بفرنسا سنة  ملتقى  تنظيم  إلى  للوصول 
)البرازيل(. وينشط خبراء وجامعيون وممثلو هيئات دولية ومنتخبون ومسؤولون محليون، من مختلف 
بلدان املغرب العربي وفرنسا، نقاشات هذا امللتقى بهدف اقتراح طرق للعمل وحلول ملموسة للمشاكل 

البيئية والرهانات الكبرى لاستدامة التي تواجهها املدن املتوسطية.

املجتمعات الزراعية في املناطق النائية تتأثر بكيفية شديدة بالتغيرات املناخية

 الدكتور اخلطابي يؤطر ورشة لفائدة ساكنة دوار بومعاد.

 نساء املنطقة يواجهن 
صعوبات في االستفادة 

من املوارد الطبيعية 
واجلهود التنموية

التأقلم مع  التغيرات املناخية من خالل جمع مياه األمطار ; وتطوير املزارع وتقنيات تثبيت التربة من التآكل


