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روبورتاج

تسعى املندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر إلى
تعزيز مشاركة وتعبئة مختلف
الفاعلني واملجتمع املدني في
التدبير املستدام للغابات املغربية
في ظل مختلف التحديات البيئية
والسوسيو اقتصادية التي تهدد
املنظوماتاإليكولوجية.
وال مناص من مناقشة الوضع
الراهن للشراكة التي جتمع
املندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر واملجتمع املدني،
وكذا األهداف املستقبلية التي
جتمع مختلف الشركاء املعنيني
باحملافظة على املوروث الغابوي،

محمد التفراوتي

املندوبية ال�سامية للمياه والغابات
تعبئ فاعلني جمعويني ملواجهة
التحديات البيئية

تعزيز الشراكة من أجل تدبير مستدام للغابات املغربية
نظمت املندوبية السامية للمياه
والغابات ومحاربة التصحر ،بتنسيق
مع االحتاد االوروبي ،ورشة عمل
وطنية تهم الغابات املغربية ،حتت
شعار" تعزيز الشراكة من أجل تدبير
وتنمية مستدامني للغابات املغربية".
وأعرب فيليب ميكوس ،رئيس
التعاون مبندوبية االحتاد األوروبي
باملغرب ،خالل اجللسة االفتتاحية،
عن ترحيب االحتاد األوروبي مببادرة
املندوبية السامية في جمع لفيف
متنوع من الفاعلني بغية االنخراط في
التفكير وتبادل اآلراء بشأن قضية مهمة
بقطاع الغابات ،مع مشاركة املجتمع
املدني في تصميم و تنفيذ ورصد
السياسة الغابوية ،ذلك أن اجلميع
يدرك أن خصوصيات الغابة املغربية
جتعلها فضاء من الرهانات والضغوط
مما
واالقتصادية،
االجتماعية
يستوجب البحث عن أساليب جديدة
لتدبير الفضاءات الغابوية ،مع األخذ
بعني االعتبار أهمية السكان املقيمني
ومستوىمعيشتهم.
ويتميز التراث الطبيعي االستثنائي
في املغرب ،يضيف ميكوس ،بعدد كبير
من املناطق احملمية التي تعتبر املصدر
الرئيسي للثروة بالنسبة للمناطق
القروية واملغرب عامة .ولكنها مهددة
بشكل خطير جراء استمرار ممارسات
االستخدام غير الرشيد للموارد ،نتيجة
بعض الرهانات االقتصادية وتغير
املناخ ،مما يستدعي استجابة شاملة
وعاجلة لوقف تدهور املناطق الطبيعية.
وأكد ميكوس أن التشريع الغابوي
املغربي كان أورد منذ سنوات سبعينات
القرن املاضي مشاركة السكان في
استغالل وتنمية موارد غابات الدولة.
إذ أن القانون الذي صدر أخيرا بشأن
املناطق احملمية ،وفتح املجالس
اإلقليمية للغابات ملشاركة املجتمع
املدني واملهنيني ،وتعزيز مقاربات تهيئة
متفق عليها ،وتطوير الشراكات مع
اجلمعيات والتعاونيات ،كلها شهادات
عن إرادة اإلدارة لتكثيف وتنظيم
التعاون مع اجلهات املعنية األخرى
لضمان التنمية املستدامة للمناطق
الغابوية .وأفاد ميكوس أن الدعم املقدم
من االحتاد األوروبي منذ أكثر من 20
سنة جلهود املغرب في قطاع الغابات،
يعكس االهتمام املشترك والرغبة في
تعزيز التنمية القروية ،مع األخذ بعني
االعتبار متطلبات حماية البيئة.
وأفاد عبد العظيم احلافي ،املندوب
السامي للمياه والغابات ومحاربة
التصحر ،أن تعزيز مشاركة املجتمع
املدني في بلورة عناصر سياسة ،يروم
التمكن من امتالك مشاريع التنمية
احمللية من قبل مجموع املستعملني.
مستعرضا وفق رؤية حتليلية مسار
االستغالل الغابوي خالل  5عقود ،وما
صاحب ذلك من املشاريع الكبري التي
عبئ لها مختلف الفاعلني ،وكذا مبادئ
التنظيم املهني والتعاوني لتعقبه خالل
تسعينات القرن املاضي االنفتاح على

التي يواجهها مختلف الفاعلني واخلروج بعدة
توصيات من أجل تعزيز تدخلهم في املجال
الغابوي .
وقد أسفرت هذه الدراسة عن قاعدة بيانات
حتتوي على عناصر ومعايير حتدد مختلف
منظمات املجتمع املدني الناشطة في املجال
الغابوي ومختلف اجلهات الفاعلة في هذا
القطاع ،كما مكنت من حتليل متوقع وأدوار
هذه املنظمات في تفعيل السياسة الغابوية على
مستوى األقاليم التي شملتها الدراسة  .وسنحت
املقاربة التشاركية املتعلقة بالبرنامج العشري
 2014 2005لالنتقال من التدبير األحادي إلىالتدبير التشاركي ،في اتخاذ القرارات التي تتعلق
بإجناز مشاريع حماية و تنمية املجاالت الغابوية
وتثمني منتوجاتها مبا يخدم مشاريع التنمية
املستدامة مع حتسني ظروف عيش السكان
القرويني املجاورين للغابات .وإدماج املنتفعني في
تعاونيات وجمعيات رعوية ،وإبرام عدة اتفاقيات
شراكة مع اجلمعيات والسلطات احمللية وكافة
الفاعلني من أجل تدبير أفضل .وعليه مت خلق 136
تعاونية غابوية ،تضم  14مجموعة ذات النفع
االقتصادي ،وإبرام  116عقدة استفاد منها 7.600
منخرط مبدخول شهري يقدر بـ  2.000درهم لكل
التجارة اخلارجية .هو إذن تاريخ غني
باملبادرات واملقاربات ،يضيف احلافي،
وفق مناخ جيل جديد من املقاربات
وعليه قامت املندوبية السامية بإعداد
تصميم تهيئة الغابات وتعزيز عمليات
حتسني املراعي الغابوية ،خاصة
باملناطق اجلبلية ،والعمل على تنظيم
ذوي حقوق االنتفاع في شكل جمعيات
وتعاونيات لالستفادة في إطار تشاركي
وتعاقدي من القيمة املضافة الناجتة عن
استغالل وتسويق وحتويل املنتجات
الغابوية.
وأكد احلافي على أهمية دور املجتمع
املدني في مواكبة التوعية وتعزيز
مشاركة الساكنة في تدبير الغابات وفتح
النقاش مع املجتمع املدني بشأن السبل
الكفيلة لبلورة سياسة عمومية غابوية.
وعملت املندوبية السامية على جتديد
الترسانة القانونية للمياه والغابات
مبختلف مكوناتها كلما دعت الضرورة
إلى ذلك ،كظهير 15يونيو  2006بتنفيذ
القانون رقم  54.03القاضي بتغيير
وتتميم الظهير املتعلق مبراقبة القنص
لسنة  1923وظهير  16يوليوز 2010
بتنفيذ القانون رقم  22.07املتعلق
باملناطق احملمية .وظهير  2يوليوز
 2011بتنفيذ القانون رقم  29.05املتعلق
بحماية أنواع النباتات واحليوانات
املتوحشة ومراقبة االجتار فيها ،ومت
إعداد مشاريع قوانني تستهدف تطوير
وحتديث املنظومة القانونية احلالية
لقطاع املياه والغابات موضوع املخطط
التشريعي للحكومة برسم الوالية
التشريعية التاسعة (تغيير وتتميم
الظهير الشريف املتعلق بالصيد في
املناطق البرية والظهير الشريف املتعلق
باحملافظة على الغابات واستغاللها).
وفقد الغطاء الغابوي  33ألف هكتار
ما بني  1990وسنة  ،2000فقد ربح
حوالي  270ألف هكتار ما بني 2000
و 2010وهو ما يعادل منوا يقارب

البرنامج العشري

2024 -2015
بالنسبة للبرنامج العشري املقبل
 2024 2015فستواصل املندوبيةالسامية تطوير اآلليات التقنية
والتنظيمية للمقاربة التشاركية
ومواكبتها للخاصيات السوسيو
اقتصادية اجلهوية واحمللية .ومن أجل
ترسيخ مبدأ الشراكة في مختلف
برامجها ،ستقوم بـتدعيم أدوات
التحفيز ودعم برامج التحسيس
والتأطير وتأهيل إطار العمل ملواكبة
ديناميكية املقاربة التشاركية
واالندماج في السياسات القطاعية
عن طريق:
 بناء استراتيجية جديدة لتدبيراملراعي واستغالل احلطب عبر إدماج
املواطنني في التنمية اجلهوية و
احمللية قصد مواجهة التحديات
الراهنة واملستقبلية وذلك اعتمادا
على املقاربة السوسيو اقتصادية التي
تعتمد على العنصر البشري باالساس
لتحقيق تنمية مستدامة.
 تطوير أدوات ووسائل جديدة تعززالتواصل مع جميع الشركاء.
 االندماج مع املنظمات غير احلكوميةالعاملة في مجال حماية البيئة.
 دمج املنتخبني واملجتمع املدنيواجلمعيات املهنية في إدارة املشاريع
املتعلقة بالغابات ،من خالل إبرام
عقود واتفاقيات شراكة جديدة.
 بحث سبل التعاون مع املبادرةالوطنية للتنمية البشرية في كل
مايتعلق باملشاريع اخلاصة بتدبير
القطاع الغابوي.

 ،5%وهذا إجناز مهم بفضل املجهودات َ
اجل َّبارة
التي تبذلها املندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر في إطار برنامجها العُ شاري
.2005-2014
وتناولت الورشة محورين تناوال بالدرس
والتحليل السياسة الغابوية ودور املجتمع املدني،
وكذا تقدمي نتائج ومقترحات منبثقة عن الدراسة
اخلرائطية ملنظمات املجتمع املدني في قطاع
الغابات .
وقاربت الورشة مجال تسهيل التبادل والشروع
في وضع أمناط عالقات جديدة بني الشركاء
واملجتمع املدني واإلدارة الغابوية واجلماعات
القروية ،كماعملت على بلورة وتنفيذ وتقييم
السياسة الغابوية على مختلف املستويات،
وتأهيل املجتمع املدني للمشاركة في عمليات
عروض ملشاريع تخص قطاع الغابات.
وحتدث املشاركون عن السياسة الغابوية
باملغرب واملجهودات املبذولة من أجل تفعيل دور
املجتمع املدني في تدبير وحماية الثروة الغابوية
من خالل عرض مفصل مت التركيز فيه على أهم
التوجهات املتبعة في استراتيجية املندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
لتدبير املجال الغابوي واملقاربة التشاركية في
قطاع الغابات احلصيلة والرهانات ثم أهم
مقومات برنامج دعم السياسة الغابوية املغربية
(.)PAPFM
يعتزم برنامج دعم السياسة الغابوية إطالق
"نداء املشاريع" كآلية مهمة من أجل بناء أرضية
متينة لشراكات جديدة ،والبحث عن حلول
مشتركة حول محاور أساسية مثل تقوية قدرات
منظمات املجتمع املدني ،وتسهيل التدخالت التي
تهتم بالنهوض باملجال الغابوي والتدبير املشترك
واملفوض خاصة باملناطق احملمية والغابات ذات
أهمية اقتصادية واجتماعية.
وتناقش املشاركون ،خالل احملور الثاني،
حول الدراسة امليدانية خلرائطية املجتمع املدني
التي أجنزتها املندوبية السامية للمياه والغابات
ومحاربة التصحر واالحتاد االوروبي سنة 2014
 ،من خالل برنامج "برنامج تسهيالت للمجتمع
املدني" مت تفعيله في كل من مدن تازة وخنيفرة
وشفشاون ،بهدف حتليل التحديات والرهانات

أسرة .كما أن عدد أيام العمل التي مت خلقها بلغ
في مجموعه مليوني يوم .هذا إضافة إلى أن عدد
اجلمعيات وصل في سنة  2014إلى  160جمعية
بعدما كان في سنة  2005اليتعدى  7جمعيات .كما
متت في هذا الصدد إعادة تصنيف حوالي 370
مقاولة غابوية بهدف احلصول على نتائج أكثر
فعالية ومردودية.
يذكر أن الورشة عرفت مشاركة أزيد من
 45منظمة للمجتمع املدني وممثلي الوزارات
احلكومية املهتمة ووكاالت التنمية والتعاون
املختلفة ،فضال عن خبراء وباحثني في مجال
احملافظة على الثروة الغابوية.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة املؤطرة من
طرف االحتاد األوروبي ينشد دعم سياسة القطاع
الغابوي باملغرب باعتبارها جزءا من برنامج
واسع النطاق خصص له غالف مالي يقدر بـ 410
ماليني درهم خالل الفترة املمتدة من  2013إلى
غاية سنة  .2017ويتغيا املساهمة في توطيد
احلكامة في السياسة الغابوية وأقلمتها مع تطور
السياسات الترابية ،ال سيما مع منظمات املجتمع
املدني .ومن املبرمج أن تسمح هذه اخلطة ،من
خالل املنح ،توفير الدعم العملي ملختلف مبادرات
املجتمع املدني في قطاع الغابات.

