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النادي املغريب للبيئة والتنمية يف ملتقى علمي حول مؤمتر قمة االرض ريو 20 +

التنمية املستدامة باملغرب من ريو  92إىل ريو 20 +
يستعد املجتمع الدويل لتنظيم املؤمتر الدويل حول
التنمية املستدامة يف يونيو  2012املقبل ( ريو +
عىل
 .)20ويف أفق التحضري لهذا املؤمتر الحاشد
املستويني الدويل والوطني ،وبغية تقديم ما تحقق من
وما سجل من معيقات
منجزات ومبادرات أساسية،
عىل مستوى التنمية املستدامة باملغرب يف العرشيات
األربع األخرية ،بادر النادي املغريب للبيئة والتنمية
حول موضوع
إىل تنظيم ملتقى علمي وتشاوري
«التنمية املستدامة باملغرب من ريو  92إىل ريو :20 +
املنجزات و املعيقات و اآلفاق».
تناول األستاذ محمد فتوحي ،رئيس النادي
املغريب للبيئة والتنمية ( ) CMEDخالل الجلسة
للتحضري لريو+
االفتتاحية سياق مبادرة النادي
 ،20وكذا مفهوماالقتصاد األخرض يف سياق الحفاظ
عىل البيئة ومحاربة أشكال الهشاشة والفقر وتحقيق
التنمية املستدامة  ،مذكرا برضورة تقييم مدى التقدم
املحرز يف مجال التنمية املستدامة عىل مستوى الدول
واملجتمعات املحلية .
وأوضح االستاذ الفتوحي أن دواعي انخراط النادي
ومواكبته لحدث املؤمتر الدويل ريو +20يندرج ضمن
انشغاالته ،وتتبعه ملجمل التزامات املغرب السياسية
وكذا منجزاته القطاعية يف هذا املسار دولة ومجتمعا
مدنيا منذ مؤمتر ريو ، 1992حيث سيشكل مؤمتر قمة
مناسبة جديدة لتقييم مفهوم التنمية
االرض ريو+20
املستدامة مجددا ،وأين تتموقع األمم املتحدة ومختلف
الفاعلني الدوليني ،ومنظامت املجتمع املدين سياسيا
إزاء رؤى وتصورات تطرح بإلحاح إعادة النظر يف
املفاهيم االقتصادية املهيمنة حتى اآلن ،والتي جعلتها
األزمات االقتصادية املتتالية عرضة للنقد واملعارضة
أكرث من أي وقت مىض.
ومن املتوقع أن يشهد املؤمتر يف موضوع االقتصاد
األخرض ،يضيف االستاذ الفتوحي  ،جداال حادا من
جهة،بني أنصار السوق الحرة الخرضاء (Green
 )businessاملدعومني من الرشكات املتعددة الجنسيات
والداعني إىل الزيادة يف إنتاج الرثوة ،وإحالل
الخرضاء(
الشغل
ومناصب
الخرضاء
التكنولوجية
يف إطار ما يسمى بالخطة الخرضاء الجديد( Green
تدريجيا محل التكنلوجية امللوثة
)new deal
والرافضني ألية دعوة للحد من النمو وتوزيع السلطة
والرثوة ،ومن جهة أخرى ،أنصار حق الشعوب يف
البقاء والعيش الكريم املدعومني مبنظامت املجتمع
املدين والداعني إىل ترشيد استغالل الرثوة ،وإعادة
للتنمية
النظر يف املفاهيم الكالسيكية الال أخالقية
االقتصادية غري املحدودة ،وتحقيق العدالة يف توزيع
الريع والرثوات عىل مختلف الشعوب بشكل ال يهدد
استمرار الحياة عىل الكوكب.
وأكد نائب عميد كلية علوم الرتبية ،األستاذ عالل
معالجة
بلعزمية ،عىل دور الجامعةو الباحثني يف
قضايا التنمية املستدامة واالقتصاد األخرض ،فضال
عن مشاركة مختلف األطراف الفاعلة املعنية من إدارات
وجمعيات وإعالميني وخرباء و باحثني يف تناول مثل
هذه القضايا الراهنةالتي ستعطي للموضوع دفعة
جديدة.
وقارب األستاذ محجوب الهيبة ،املندوب الوزاري
املكلف بحقوق اإلنسان  ،موضوع «املغرب من ريو 92
إىل ريو  ،« 20 +من زاوية حقوق اإلنسان ،حيث أبرز
أن تطور مفهوم التنمية املستدامة مر عرب مسار طويل
منذ مؤمتر األمم املتحدة حول البيئة ( ستوكهومل
 ،)1972مرورا من قمة األرض ) ريو  1992بالربازيل)
إىل مؤمتر جوهنسبورغ حول التنمية .2002
وركز الهيبة كذلك عىل رضورة تعميق التفكري
جميع
جديدة ،وكذا إرشاك
قصد إيجاد مقاربات
األطراف املعنية )Parties prenantes( ،مستعرضا
تعزيز
واملرتكزة عىل مبدأ
املقاربات املراد اعتامدها
دور املجتمع املدين واعتامد الدميقراطية التشاركية
عوض الدميقراطية التمثيلية ،ثم تبني نهج تفكري
ديد بغية إبرام عقد طبيعي(Contrat
ج
قانوين
عوض العقد االجتامعي القديم (Contrat
)naturel
 ،) socialمع إمكانية تناول مفهوم االقتصاد األخرض
كمدخل إلعادة العالقة بني الطبيعة واإلنسان  ،والربط
بني الحق والواجب /املسؤولية لتطوير مفهوم
الدميقراطية التشاركية مع دعم سبل االلتقائية بني
الجامعة و منظامت املجتمع املدين.
وحدد األستاذ الهيبة مجموعة من الخصائص متيز
تناول املشاكل البيئية من منظور التنمية املستدامة،
املشاكل خفية،
وحرصها يف ستة مؤرشات تتمثل يف
والتي هي صعبة التوقع ،وغري القابلة للتجزئة،
والتي تعاين من نقص عىل مستوى الحكامة ،ومن
عجز التحقيق إىل عجز عىل مستوى تنفيذ القرارات،
ثم التي تستلزم رضورة تجاوز اإلقناع إىل درجة
االقتناع.
جهته تناول عبد الكبري املدغري العلوي
ومن
املتحدة
(برنامجاألمم
والتنمية
البيئة
مستشار
محور مسلسل التحضري لريو +20والسياق
بالرباط)،
العام لهذا التحضري والتوجهات املميزة لعامل اليوم،
مثريا أهم التحديات البيئية القامئة وداعيا إىل
دعم مسلسل التنمية املستدامة .وذلك أمام الضغط
الدميوغرايف املتفاقم خاصة يف البلدان النامية ،وما
يشهده كوكبنا األريض من تغريات هائلة وكوارث
تقدر نتائجها الجسيمة باملليارات ،وما يعاين منه
من آفات خطرية كانتشار الفقر واملجاعات يف العديد
من بقاع املعمور ،وذلك يف زمان االقتصاد الليربايل
والثورة التكنولوجية..
واستعرض االستاذ عبد الكبري املدغري العلوي
االتجاه العاملي الحايل املتسم بالتحول عىل مستوى

نوافذ

محمد التفراويت

املنجزات واملعيقات واآلفاق

الرأسمال
اإليكولوجي
في املغرب يظل
مهددا بفعل
النمو االقتصادي
والضغط
الدميوغرافي ،حيث
انتقل املغرب من
مستوى التحسيس
إلى مستوى العمل
باعتماده ملقاربات
متعددة اجلوانب
تهم املقاربة
الترابية

من أشغال امللتقى

الحفاظ عىل كوكب األرض مسؤولية الجميع
دميوقراطية
حركات
وبروز
الجيوسيايس،
التوازن
تروم الحرية واملساواة واالنصاف (الربيع العريب)،
وتجيل نزعة تتطلع إىل اعتامد بدائل تنموية جديدة
تقوم عىل أساس دعم التواصل التشاريك ،و وضع
محاربة الفقر يف صلب التنمية املستدامة ،وتبني
معايري ناجعة لقياس االستدامة االجتامعية ودعم
إرساء حكامة فعلية و فعالة و مرنة قصد االستجابة
لحاجيات التنمية املستدامة.
ووقف األستاذ عبد الكبري املدغري العلوي عىل
رضورة رفع التحديات لالستفادة من دروس ريو 92
عىل املستويني الشامل واملحيل ،واعتامد مقاربات
تنموية منصفة تراعي التقليص من الفقر ،وخلق فرص
الشغل ،ودعم الفرص بالنسبة للنساء والشباب وكذا
حامية األنظمة اإليكولوجية الحرجة من أجل ضامن
مستقبل بيئي سليم ،ثم ولوج الجميع إىل الطاقات
ميع مكونات املجتمع واحرتام
ج
املستدامة وتعبئة
االلتزامات.
السياسة البيئية باملغرب منذ ريو  ،92محور عالجه
بالتحليل االستاذ رشيد فريادي ،عن كتابة الدولة يف
املاء والبيئة  -قطاع البيئة ،ليتحدث عن الحكامة
البيئية باملغرب القامئة عىل أساس التشارك بني
مختلف الفاعلني من قطاع البيئة والجامعات املحلية
املدين،
املجتمع
وجمعيات
االقتصاديني
والفاعلني
مربزا جهود املغرب املبذولة عىل املستوى الترشيعي
ومستعرضا مختلف مراحل تطور القانون البيئي
الوطني إىل حدود .2009كام أبرز انشغال املغرب
يف
القوي واملتزايد باالنفتاح عىل التحديات البيئية
محيطه الجهوي والعاملي ،وذلك من خالل توقيعه عىل
العديد من املعاهدات واالتفاقيات ،معززا بذلك انخراط
اململكة عىل مستوى القانون الدويل للبيئة.
ولخص األستاذ رشيد فريادي مختلف األدوات
املعتمدة يف تعزيز القدرات الوطنية التي تعترب
الرافعة األساسية للسياسة البيئية باملغرب ،يف مجال
التعاون الدويل واملرصد الوطني للبيئة والتحسيس
والتواصل واإلعالم ،ودعم الجمعيات ثم التشارك مع
القطاع العام والقطاع الخاص.

وعرب االستاذ رشيد فريادي عن كون الرأسامل
اإليكولوجي يف املغرب يظل مهددا بفعل النمو
االقتصادي والضغط الدميوغرايف ،حيث انتقل املغرب
من مستوى التحسيس إىل مستوى العمل باعتامده
ملقاربات متعددة الجوانب تهم املقاربة الرتابية،
وهي توقيع اتفاقيات إطار مع الجهات الستة عرش،
ثم املقاربة التشاركية بني مختلف األطراف املعنية
للنفايات
الوطني
كالربنامج
الربنامجية
واملقاربة
املنزلية و ما يشابهها ،ذلك أن هذه املقاربات تتم
يف إطار وطني مساعد يتمثل يف امليثاق الوطني،
اسرتاتيجية التنمية تدمج البعد البيئي  ،ومكتسبات
مهمة كاللجنة الوطنية واللجان اإلقليمية.
أما محور البعد االجتامعي للتنمية املستدمية
فتناول من خالله األستاذ محمد عياد  ،باحث يف علم
االجتامع ،مجال التعامل مع البيئة كشأن قديم ،مقابل
وعي بيئي جاء متأخر بعد الحرب العاملية الثانية نظرا
الستمرار االستغالل الجائر للطبيعة ،و ما ينتج عن
ذلك من اختالل خطري يف التوازن البيئي ،مشريا إىل
أن الدول الصناعية املتقدمة هي املسؤولة عن تلوث
البيئة العاملية ،وال تزال تلوث .وميز األستاذ عياد بني
الدول املتقدمة التي تتحكم يف تلوث بيئتها الخاصة،
إذ هناك نوع من التطابق بني الحراك واملردودية ،بينام
نجد يف املقابل الدول النامية التي تعاين من اختالل
التوازن ومن عدم القدرة عىل تحقيق هذا التطابق.
وبالنسبة للمغرب ،أوضح األستاذ عياد أن دخول
منط االقتصاد العرصي منذ الفرتة االستعامرية،
أفىض إىل خلخلة البنيات االقتصادية واالجتامعية،
مام تسبب يف خلق نوع من الهشاشة ،وأدى إىل
ترييف املدن ،وتفاقم العمران العشوايئ ،وتعقيد
تدبري النفايات ،وكذا إىل تنامي مشكل التصحر
وتدهور الغطاء النبايت .وحاليا ،تفاقمت التحديات
البيئية حتى يف بعض امليادين الخاضعة لنظام
التدبري املفوض كالتدبري املفوض للنفايات يف املدن
الكربى ،مام يطرح رضورة مواكبة مثل هذه املشاريع.
وخلص األستاذ عياد إىل أن الهشاشة ناتجة عن عدم
النضج الحدايث ،أي النضج الدميقراطي ،حاثا عىل

رضورة الرتكيز عىل االقتصاد االجتامعي الذي يشكل
رافعة التنمية عوض االقتصار عىل مقاربات مسكنة،
بحيث يجب البحث عن مقاربات جديدة من قبيل
تأسيس صندوق وطني للجمعيات ورضورة إنجاز
حصيلة نقدية من أجل التغيري..
وقدمت االستاذة مريم حوزير مستشارة التنمية
املستدامة ،مبؤسسة ّ( )Allia devخالل مداخلتها
حول التواصل االيجايب من أجل تعبئة الفاعلني يف
هيئات املجتمع املدين ،مرشوعا تواصليا يروم تعبئة
األجيال ودعم مسريتها نحو التنمية املستدامة ،مبينة
أهدافه ووسائله ومنهجية العمل املعتمدة لتعبئة
الفاعلني ،وتحليل التحديات ،وحثهم عىل االلتزام
وتسهيل التبادل والتواصل اإليجايب بني األطراف
الفاعلة يف مجال التنميةاملستدامة.
التباين الحاصل عىل
وأبرزت األستاذة حوزير
مستوى إدارة قطاع البيئة يف البلدان املتقدمة مقارنة
مع البلدان النامية ،أي إذا كانت إدارة البيئة نسبيا
قدمية يف دول العامل املتقدم ،فإنها تظل حديثة العهد
وتجريبية يف دول العامل النامي .وإذا كانت وزارات
البيئة هي املسؤولة مؤسساتيا عىل السياسة البيئية،
فإن تقييم الحصيلة يعترب من مسؤولية جميع األطراف
املعنية من إدارات ،جمعيات ،مناضلون ،جامعات...
وألحت االستاذة مريم حوزير عىل رضورة مراعاة
مجموعة من التحديات تهم أساسا وضع اإلنسان يف
تحديد أرضية مرجعية
قلب التنمية املستدامة ،ثم
حتى نتمكن من تقييم الحصيلة وكذا اعتامد مقاربات
تقوم عىل أساس دعم االلتقائية ،والتآزر والتشاور،
وذلك لتجنب الشعور بالفشل أثناء خالل املؤمترات
وبعدها بفعل عدم احرتام االلتزامات من قبل العديد
من الدول.
رشيط وثائقي حول
يذكر أن امللتقى شهد عرض
موضوع االقتصاد األخرض ،أبرز أهمية دور منظامت
املجتمع املدين باعتبارها أطرافا فاعلة يف مسلسل
التنمية املستدامة .وأشار إىل بعض التجارب الناجحة
يف مجال التنمية املستدامة.

دخول منط
االقتصاد العصري
منذ الفترة
االستعمارية،
أفضى إلى خلخلة
البنيات االقتصادية
واالجتماعية ،مما
تسبب في خلق
نوع من الهشاشة،
وأدى إلى ترييف
املدن ،وتفاقم
العمران العشوائي،
وتعقيد تدبير
النفايات ،وكذا
إلى تنامي مشكل
التصحر وتدهور
الغطاء النباتي

