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�نطقة  مـــكـــون  الــجــيــولــوجــي  املـــنـــتـــزه  ــل  ــك ــش ي  
للرتبية  املــتــحــدة  ـــم  األم منظمة  صنفته  والـــذي  ــــالل،  أزي
العاملية  الشبكة  ضمن  (الــيــونــســكــو)،  والثقافة  والــعــلــوم 
ـــرتا�  ـــة لــلــتــنــوع ال ــا وواجـــه ــي ــلــمــنــتــزهــات، تـــراثـــا عــامل ل
ــاره مجاال  ــب ــت ــاع ب بــنــي مــــالل- خــنــيــفــرة  لــجــهــة  والــبــيــئــي 
املحلية  لــلــســيــاحــة  ــة  ــي ــاس أس ورافـــعـــة  وبــيــئــيــا  طبيعيا 
ــد مـــن هـــواة  ــدي ــع ــقــطــاب ال ـــالل اســت ــة مـــن خ ــوي ــه ــج وال

السياحة اإليكولوجية والطبيعية. 
منتزه  الــبــيــئــي  ــاء  ــض ــف ال يــبــقــى  الــتــصــنــيــف،  وبـــهـــذا 
كلم   5700 مــســاحــة  ــىل  ع املــمــتــد  الــــرتا°  ــال  ــج امل ــون،  ــك م
ــ³ واملـــتـــوســـط ب±  ــب ــك مــربــع وســــط جــبــال األطـــلـــس ال
ـــازات املــهــمــة والــواعــدة  ـــج ــن اإلن ـــــالل، م بــنــي مـــالل وأزي
عملية  قــاعــدة  يــشــكــل  كــ·  ــة،  ــه ــج ال ــهــا  ب تتميز  ــي  ــت ال
ــلــزوار  ل يتيح  ــاء  ــض وف والــبــيــئــي،  العلمي  للبحث  مــالºــة 

والساكنة املحلية لحظات ترفيه واستج·م بامتياز.
ــي مـــكـــون، يف إطـــار  ــوج ــول ــي ــج ال ــتــزه  ــن امل ـــدرج  ـــن وي
ــة  ــي ــاف ــق ــث ــة وال ــي ــع ــي ــطــب ـــــــ¾وات ال املــحــافــظــة عـــىل ال
ـــ¾وات  ال ــة  ــ·ي وح ــزه،  ــت ــن امل هـــذا  يشغله  ـــذي  ال للمجال 
ــر الــســيــاحــة  ــوي ــط الــجــيــولــوجــيــة بــاملــنــطــقــة، وتــنــمــيــة وت
ـــرتاث  ـــاش ال ـــع ـــصـــادي، وإن ـــت ــج االق ــســي ــن ــة وال ــدام ــت ــس امل
ــلــمــنــتــزه  ـــــســـــاÄ ل الـــجـــيـــولـــوجـــي والــطــبــيــعــي واإلن

وتوظيفه يف مجال التنمية السياحية بالجهة. 
ـــة الـــعـــاملـــيـــة  ـــك ـــب ـــش ـــب ال ـــكـــت ــــد مـــنـــح م ــــع وي
ــع لــلــيــونــســكــو، خــالل  ــاب ــت ــون" ال ــي ــاس ــان Çــإ ــارك ــوب ــي ل"ج
التي  للمنتزهات  ــعــاملــي  ال للمؤÉر  ــة  ــادس ــس ال الــــدورة 
ــارك  ــوب ــي ج ــر،  ــام ــه ــي ــون ــســت ب  2014 ــرب  ــن شــت يف  عـــقـــدت 
ــون"  ــك ــع "م ــوق ــال جــيــوبــارك" مل ــوب ــل ــة "غ ــالم ــدا، ع ــن ــك ب
ــة  ــي أوروب دول  بسبع  تــقــع  ــدا  ــدي ج مــوقــعــا   11 ــ±  ب ــن  م

ـــارك،  Ïـــد ــا، الـــربتـــغـــال، ال ــي ــان ــب ـــ±، إس ـــص وآســـيـــويـــة (ال
مكوناته  ــوع  ــن وت غــنــى  ــىل  ع ــال  ــي دل  ، ــا)  ــس ــرن وف الــنــمــســا 
ــ±  ــاحــث ــب ــل ل قــبــلــة  أضـــحـــى  ــــ·  ك  ، الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة 
املــجــال  يف  والـــبـــاحـــثـــ±  واملــهــتــمــ±  ــ±  ــي ــوج ــول ــي ــج ال

البيئي وطنيا ودوليا. 
ـــع بــعــالمــة "غــلــوبــال  ـــوق ــل تــتــويــج امل ــك ــش ـــ· ي ك
عىل  Éــنــح  عـــالمـــة  أول  ــرب  ــت ــع ت ـــي  ـــت ال جــــيــــوبــــارك"، 
لتضافر  قــويــا  حـــافـــزا  والـــعـــر°،  اإلفــريــقــي  الــصــعــيــد 
ــد من  ــزي ــجــهــوي مل ــىل املــســتــوى ال ــل الــفــاعــلــ± ع ــود ك جــه
أو  الــوطــنــي  املــســتــوى  ــىل  ع إن  املنطقة  ــهــذه  ل االشــعــاع 

بصفة  اململكة  ــه  ب تــزخــر  ــا  مل رصيــحــا  واعـــرتافـــا   ، ــــدواي  ال
طبيعية  مــنــاظــر  ــن  م خنيفرة  ـــالل-  م بــنــي  وجــهــة  ــة،  ــام ع
ذات  تــاريــخــيــة  ــآثــر  وم  (... وبـــحـــ³ات  ــــان  ودي (جـــبـــال، 

حمولة ثقافية كب³ة. 
املصطفى  ــون  ــك م الــجــيــولــوجــي  ــزه  ــت ــن امل ــر  ــدي م وقــــال 
ــر° لــألنــبــاء،  ــع ــرب ال ــغ ــة امل ــال ــوك ــح ل ــرصي ـــاس، يف ت ـــب أوع
كب³  بشكل  يساهم  ــــرتا�  وال الــتــاريــخــي  ــع  ــوق امل هــذا  إن 
وتــوفــ³  ــئــي،  ــي ــب وال الطبيعي  ــال  ــج امل ــىل  ع املــحــافــظــة  يف 
للسياح  Ùــيــنــة  ــا  ــرص ف تــتــيــح  نــظــيــفــة  بــيــئــيــة  ـــضـــاءات  ف
ــه الــفــضــاء  ــر ب ــزخ ــا ي ـــب لــالســتــمــتــاع � ــة واألجـــان ــارب ــغ امل

ــرب،  ــغ امل يف  جبلية  سلسلة  وأكــــرب  ـــىل  أع يــعــتــرب  ــــذي  ال
ــة وثــقــافــيــة  ــي ــوج ــول ــي ـــؤهـــالت طــبــيــعــيــة وج ـــر � ـــزخ وي
ــــة، وعـــــىل مــــواقــــع جــيــوســيــاحــيــة، وأخـــــرى  ــــرشي وب
ــراث  ت ــىل  ع ــره  ــوف ت إىل  ــة  ــاف إض  ، وثــقــافــيــة  أركــيــولــوجــيــة 
بيولوجية  أهــمــيــة  ذات  ــع  ــواق (م ومــتــنــوع  غــنــي  طبيعي 
سطحية  ــة  ــي ــائ م مـــــوارد   – ـــات  ـــاب غ  – ــة  ــي ــوج ــول ــك واي

وجوفية مهمة).
إىل  ــهــدف  ي املــحــض  البيئي  الــفــضــاء  هـــذا  أن  وأضــــاف 
املــادي  ــكــون  امل فيه  ــا  � الــشــامــل  �فهومه  الـــرتاث  حــ·يــة 
 (Äاإلنـــســـا Äالــثــقــايف الــطــبــيــعــي الــعــمــرا) والــــالمــــادي
ـــوارد  امل منها  الــتــدخــل  ــاالت  ــج م تشمل  اســرتاتــيــجــيــة  ــرب  ع
الطبيعية،  بـــالـــكـــوارث  يــتــعــلــق  مـــا  وكـــل  الــطــبــيــعــيــة، 
ــل  ــمــي مـــن أج ــعــل ـــال ال ـــج ــة، وامل ــي ــاخ ــن ـــغـــ³ات امل ـــت وال
ـــاواة ما  ـــس ــايف، وامل ــق ــث ال ــال  ــج ــتــحــديــات يف امل ال مــواجــهــة 
مجال  وكــــذا  الــخــدمــات،  إىل  الـــولـــوج  يف  الــجــنــســ±  بــ± 
تقليدي  هــو  مــا  كــل  عــىل  واملــحــافــظــة  املــســتــدامــة  التنمية 
واملحافظة  ــاالت  ــج امل مختلف  يف  األجــــداد  عــن  ومــتــوارث 

عىل الرتاث الجيولوجي.
التنمية  تحقيق  إىل  أيــضــا  ــهــدف  ي املــنــتــزه  أن  وأبــــرز 
تشجيع  طــريــق  عـــن  ــة  ــي املــحــل لــلــســاكــنــة  ــة  ــدام ــت ــس امل
باملنطقة  الــســيــاحــة  وتنمية  بيئيا،  ــة  املــســؤول الــســيــاحــة 
ــب  ــان واألج ــة  ــارب ــغ امل للسياح  كــبــ³ا  ــوافــدا  ت ــعــرف  ت ــتــي  ال
وهيكلة  السياحي  املــنــتــوج  دعــم  يتوجب  أنــه  مضيفا   ،
ــىل خــلــق ســيــاحــة علمية  ـــادر ع ــد ق مــنــتــوج ســيــاحــي جــدي
ــة لــلــفــضــاء من  ــي ــاف ــد لــبــنــة إض ــع ــي ت ــت ــة ال ــوجــي ــول وجــي
ــاح املــهــتــمــ± �جال  ــســي ال ــــداد  ــب أع ــهــوض وجــل ــن ال أجـــل 

البحث العلمي والجيولوجي.
يحتلها  ــح  أصــب ــي  ــت ال ــهــامــة  ال ــة  املــكــان أوعــبــاس  ـــزا  وع
ـــي إىل  ـــق ـــري ـــر° واإلف ـــع ــن ال ــدي ــي ــع ــص ـــىل ال املـــنـــتـــزه ع
بالنظر  ــال  ــج امل عليها  يــتــوفــر  ــي  ــت ال ــ³ة  ــكــب ال املـــؤهـــالت 

يف  ــق  ــاط ــن امل ــل  ــم أج بـــ±  مـــن  يــصــنــف  ــاء  ــض ــف ال أن  إىل 
ملنظمة  الــعــاملــي  ــــــرتاف  االع ــة  ــي ــم أه مــــربزا   ،  âـــعـــا ال
ــاع  ــع ــم يف إش ــاه ــس ــســكــو لــهــذا املـــجـــال الــــذي ي ــون ــي ال
ــقــطــاع الــســيــاحــي  ــال ــوض ب ــه ــن ــعــمــل عـــىل ال ــطــقــة، وي املــن

سواء عىل املستوى املحيل أو الجهوي.
ــ± والــفــاعــلــ±  ــدخــل ــزه جــمــيــع املــت ــت ــن ــر امل ــدي ودعــــا م
ــاذ  ــخ ات ــــالل  خ ـــن  م الـــفـــضـــاء  ــة  هــيــكــل إىل  ـــال  ـــج امل يف 
الكفيلة  ــل  ــوســائ ال لــلــمــرشوع  تعطي  ــدة  ــدي ج إجـــــراءات 
الجهوية  الــتــنــمــيــة  ـــة  رشك خــلــق  عــرب  �ــهــامــه  ــه  الضــطــالع
ــ³  ــدب وت املـــــرشوع  ــ³  ــدب ت بتنفيذ  ــا  ــه ــي إل ســيــعــهــد  ــي  ــت ال
ــدى  ـــىل م ــة ع ــوي ــم ــن ــت ــه ال ــات ــط ــط ــخ ــه وم ــت ــي ــج ــي ــرتات إس

السنوات املقبلة. 
الجيولوجي  ــتــزه  املــن أن  املــحــلــيــون  الــفــاعــلــون  ـــرى  وي
السياحة  لتنمية  ــــب  األرح ــال  ــج امل يــعــد  الـــذي  ــون،  ــك م
يف  للجهة،  البيئية  الــوجــهــة  ــزز  ــع وي والــوطــنــيــة  املحلية 
وطنيا  ــه  ب ــعــريــف  ــت وال االهـــتـــ·م  ــن  م ــد  ــزي م إىل  ــة  ــاج ح
املستدامة  التنمية  تعزيز  يف  يساهم  بــاعــتــبــاره  ــا  ــي ودول
ــة والــــرتاث املــحــيل وتــثــمــ± الـــرتاث  ــغــاب ــىل ال ــاظ ع ــف ــح وال

املجايل.
لهذا  جــديــدة  ديــنــامــيــة  إعــطــاء  إطــــار  يف  ـــه  أن ــر  ــذك ي
ببني  ــيل  ــواص ت ــقــاء  ل مــؤخــرا،  انــعــقــد،  الطبيعي  الــفــضــاء 
املتاحة  ــل  ــائ ــوس وال ــات  ــي ــان ــك اإلم لـــتـــدارس  خــصــص  مـــالل 
يف  يساهم  حتى  املــنــتــزه  لــهــذا  ــدة  جــدي دينامية  ــطــاء  إلع
السياحة  ــ·  ــي والس بــالــجــهــة،  الــســيــاحــي  الــقــطــاع  انــتــعــاش 
ــأكــيــد عىل  ــت ــاء ال ــق ــل ـــذا ال ـــالل ه ـــم خ ــة. وت ــي ــوج ــول ــك اإلي
ووسيلة  ــــأداة  ك ــجــيــدة  ال الــحــكــامــة  ــدأ  ــب م تبني  رضورة 
ــزه الــجــيــولــوجــي  ــت ــن ــد لــهــذا امل ــي ــج ــ³ ال ــتــدب ــل ــة ل ــح ــاج ن
ــســاهــم يف الــتــنــمــيــة الــســوســيــو  ــى ي واألركـــيـــولـــوجـــي حــت
لتطوير  ــة  ــي ــاس األس البنية  وتهييئ  للجهة،  اقــتــصــاديــة 
ــرب إحـــداث  ـــك ع ــة، وذل ــروي ــق ــاش الــســيــاحــة خــاصــة ال ــع وإن

إدارة خاصة لتسي³ وتدب³ هذا املرشوع.
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فعاليات  إطـــار  ويف   ،  "COP 22"ــة ــاخــي ــن امل للتغي³ات  الـــدويل  للمؤÉر  ــدادا  ــع اســت
التحدي  جمعية  تنظم  املــعــاريــف،  مقاطعة  مجلس  ــرف  ط مــن  املنظم  املــعــاريــف  ربــيــع 
وبتنسيق  ــف،  ــاري ــع امل مقاطعة  مجلس  ــع  م ــتــعــاون  ب لــلــمــواطــنــة،  ــتــحــدي  ال ــز  ــرك وم للبيئة 
بالدا  غلف  درب  بحي   " جميلة  ــاء  ــي "أح شــعــار  تحت  بيئيا  ورشـــا  املنطقة،  جمعيات  ــع  م
الجمعة  غــد  ــوم  ي الحملة  ــذه  ه وستنطلق  ــاري.  ــج ال ابــريــل  و24   23-22 أيــام  وذلــك  البيضاء، 
الجمعية  ــدت  ــاش ون الــبــيــضــاء.  الــــدار  ـــوري.-  ـــزم ال عــبــدالــرحــ·ن  ـــارع  ش  8 بــزنــقــة  ــل   ــري اب  22
ــادرة  ــب امل هــذه  ــجــاح  إن يف  باملساهمة  الساكنة  ــمــوم  وع املحلي±  الفاعل±  جميع  باملناسبة 

من خالل املشاركة يف تزي± األزقة وواجهات املنازل. 

 ،2012 عـــام  يف  ــوا  ــات م شــخــص  مــلــيــون   12.6 أن  الــعــاملــيــة،  الــصــحــة  منظمة  أعــلــنــت 
بيان،  يف  الــعــاملــيــة،  املنظمة  ــت  ــال وق صــحــيــة".  غــ³  "بيئة  يف  العيش  أو  العمل  نتيجة 
عــام  يف  شــخــص  مــلــيــون   12.6 ــاة  ــوف ب تسبب  صــحــيــة،  ــ³  غ بيئة  يف  الــعــيــش  أو  ــعــمــل  "ال إن 
الخطر  ــل  ــوام ع أن  وأوضـــحـــت،  الــعــاملــيــة".  ــات  ــي ــوف ال مــجــمــوع  ربـــع  ــن  م يــقــرب  ــا  م أي   ،2012
وتغ³  ــة،  ــكــيــ·وي ال لــلــمــواد  ــعــرض  ــت وال الــرتبــة،  ــوث  ــل وت ــــاء،  وامل الـــهـــواء،  يف  املتمثلة  البيئية 
وقــالــت  األمـــــراض.  ــن  م نـــوع   100 ــن  م أكـــ¾  يف  ســاهــمــت  البنفسجية،  فـــوق  ــة  ــع واألش ــاخ،  ــن امل
عرش  خــالل  ــوث  ــل امل ــواء  ــه ال جـــراء  ــوا  ــات م شخص  مليون   8.2 مــن  "أكـــ¾  إن  بيانها،  يف  املنظمة 
الصحية"،  ــ³  غ "الــبــيــئــات  ــن  ع الناجمة  الــوفــيــات  مجموع  ثلثي  حـــوايل  أن  مــشــ³ة  ســنــوات"، 

كان سببها السكتة الدماغية، وأمراض القلب، والرسطان، واألمراض التنفسية املزمنة.

ـــان، مــــرشوع قــانــون  ـــربمل ال ــعــمــوم يف  ال ــدي إىل مــجــلــس  ــن ــهــول ال ــ·ل  ــع ال ـــدم حـــزب  ق
بحيث   ،2025 سنة  بعد  والــبــنــزيــن  ــزل  ــدي ال ــىل  ع العاملة  ــارات  ــســي ال مبيعات  بحظر 
املنتخب±  ــواب  ــن ال غالبية  وأيــــدت  الــكــهــربــائــيــة.  ــارات  ــي ــس ال إال  ذلـــك  بــعــد  ــالد  ــب ال يف  ــبــاع  ت ال 
قــانــون،  إىل  ــول  ــح وت أقـــر  وإذا  الـــربملـــان.  مــوافــقــة  إىل  يــحــتــاج  ــــراره  إق لــكــن  ــون،  ــان ــق ال ـــرشوع  م

.âفسيكون خطوة كب³ة نحو ترويج السيارات الكهربائية يف أنحاء العا
الطاقة  تشكل  حيث  هــولــنــدا،  يف  الــطــاقــة  مجمل  مــن  ــة  املــائ يف   29 النقل  قــطــاع  ويستهلك 
تصبح  فــســوف  الــقــانــون،  ــذا  ه تنفيذ  تــم  وإذا  الــطــاقــة.  مــزيــج  مــن  فقط  املــائــة  يف   10 املــتــجــددة 

هولندا أيضا Ïوذجا لñ تدرس بلدان أخرى أثر السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية يف هولنداالتلوث البيئي يقتل ١٢٫٦ مليون شخص«أحياء جميلة» بالدار البيضاء
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اىل  ــبــاه  ــت االن للفت  لــنــدن  يف  الــشــهــ³ة  الت·ثيل  ــن  م عــدد  ـــوف  أن تغطية  إىل  بريطانيا  يف  "غرينبيس"  منظمة  ناشطو  عمد 
ونستون  ــال  ــث Éو بــاكــنــغــهــام،  ــرص  ق قـــرب  فــيــكــتــوريــا  املــلــكــة  ــال  Éــث ــنــاشــطــون  ال  òيست  âو بــريــطــانــيــا.  يف  الــهــواء  ــوث  ــل ت قضية 
ــــ³ال نلسون  ــال األم ــا لــألنــظــار Éــث ـــ¾ جــذب ـــان األك الـــربملـــان. وك ــاز قـــرب مبنى  ــغ ال ــن  ــا م ــي ــه قــنــاعــا واق ــوا ل ــع ـــذي وض ال تــرششــل 
ــن أجــهــزة  ـــرأى م ــىل م بــالــحــبــال ع نـــزال  ــم  ث ـــرتا،  تــرتــفــع 52 م ــتــي  ال الــتــمــثــال  ــدة  ــاع ق نــاشــطــان  ــغــار، إذ تسلق  ــرافــل ت بــطــل مــعــركــة 
من  "غرينبيس"  وأرادت  ــن.  ــري آخ أشــخــاص  Ùانية  ــرشطــة  ال ــت  ــف وأوق ــوهــ·.  ــف أوق ــا  م ـــان  رسع ــن  ــذي ال ــة  ــرشط ال ــارص  ــن وع ــاذ  ــق اإلن
عــرشة  منهم  بــريــطــانــيــا،  يف  شــخــص  ألـــف   40 لنحو  مــبــكــرة  ـــاة  وف يسبب  ـــذي  ال ــواء  ــه ال ــوث  ــل "ت إىل  ــار  ــظ األن لــفــت  الــتــحــرك  هـــذا 

آالف يف لندن"، وأن يشكل عامل ضغط عىل الرئيس املقبل لبلدية العاصمة الذي سينتخب يف 5 مايو) املقبل.
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نونرب  ـــذي سينظم يف  ال ــرب،  ــغ امل إن  ــاط،  ــرب ــال ب املـــايض  ــ±  ــن االث يــوم  ــر،  ــزي دي هــارلــيــم  ـــة،  ـــي األوروب لــلــشــؤون  الــفــرنــيس  ــة  ــدول ال كــاتــب  قــال 
املقبل �راكش القمة العاملية حول املناخ (كوب 22)، سيضطلع بدور اسرتاتيجي وأسايس يف مكافحة التغ³ات املناخية.

اســرتاتــيــجــي  بــــدور  االضـــطـــالع  ــن  م سيتمكن  "املـــغـــرب  أن  إىل  للمملكة،  زيـــارتـــه  ــش  ــام ه ــىل  ع ــايف  ــح ص ــاء  ــق ل خـــالل  ديـــزيـــر،  ــــار  وأش
وأسايس حتى ال تكون مكافحة التغ³ات املناخية مجرد إعالن بل تصبح فعال".

يتع±  ـــذي  ال ـــرض  األخ ــدوق  ــصــن ال ـــذا  وك الــتــمــويــالت  وجــمــع  ــس  ــاري ب ــاق  ــف ات تنفيذ  ــىل  ع بــاالنــكــبــاب  يتعلق  ـــر  األم فـــإن  ــر،  ــزي دي وحــســب 
إىل  فرنسا  ـــوف  وق عــىل  التأكيد  ــصــدد  ال هــذا  يف  ــجــددا  م  (2020 ــن  م ــداء  ــت اب سنويا  دوالر  مليار   100) ــه  ب املتعلقة  ــات  ــزام ــت االل تأكيد 

جانب املغرب إلنجاح مؤÉر (كوب 22) �راكش. 

عىل  للبيئة  صــديــق  للغولف  ملعب  أول  ــب،  ــذه ال -وادي  أورو  دي  ــو  ري الــداخــلــة  غــولــف  ــوج  ت
ـــال وجـــ·ل  ـــرم ـــزج بـــ± ســحــر ال É ــا ــوعــه ــة فـــريـــدة مـــن ن ــات عــاملــي ــف ــواص ــي، � ــن ــوط الــصــعــيــد ال

الطبيعة الخالبة لخليج وادي الذهب.
من  ــزء  ج هــكــتــارا،   34 مساحة  عــىل  Çتد  الـــذي  ــذهــب،  ال -وادي  أورو  دي  ــو  ري الــداخــلــة  غــولــف  ويشكل 
وإضــافــة  نوعية  قــفــزة  ويعترب  هــكــتــارا،   53 ب  تــقــدر  إجــ·لــيــة  مساحة  عــىل  املــمــتــدة  بيئية  قــريــة  مـــرشوع 

مهمة للسياحة املحلية، وهو مجمع ريايض راقي ذو أهمية سياحية عالية، ومحافظ عىل البيئة.
للغولف  ــ±  ــ·رس م شــبــاب  وتــكــويــن  ــاضــة  ــري ال تنمية  ـــذا  وك املــنــطــقــة،  اقــتــصــاد  تنشيط  يف  سيسهم  ــ·  ك

بإمكانهم املنافسة عىل مستوى عال.
ــظــمــة ضخ  وأن حــديــثــة  ري  ــظــمــة  وأن لــلــمــيــاه  تحلية  ــىل  ع ــه  ــات ــدم وخ ــكــولــف  ال أنــشــطــة  ــة  ــاف ك وتــعــتــمــد 
النظيفة  الكهربائية  الطاقة  إنــتــاج  خــالل  مــن  ــك  وذل امللعب،  مــرافــق  كافة  إنـــارة  عــن  ناهيك  للمياه  وتــدويــر 

والتي يتم توليدها بالخاليا الشمسية املمتدة يف محيط ملعب الجولف.

مخيمها  املــــايض،  ــوع  ــب األس الطبيعة،  ــة  ــ·ي وح اإليــكــولــوجــيــة  للسياحة  املــغــربــيــة  الجمعية  نظمت 
ـــران.  إف �ــديــنــة  اإليــكــولــوجــيــة  والــســيــاحــة  البيئية  ــيــة  الــرتب ــة  ــدرس � ـــك  وذل األوىل،  ــــه  دورت يف  ـــرض  األخ
الرتبية  ــة  ــدرس م ـــل  داخ اإلقــامــة  ــن  م أبــريــل)   16 إىل   11 (مـــن  الربيعية  عطلتهم  خـــالل  طــفــال   22 ــاد  ــف واســت
املخيم  هـــذا  ـــار  إط يف  ـــك  وذل ــي،  ــن ــوط ال الصعيد  ــىل  ع نــوعــهــا  ــن  م األوىل  ــة،  ــوجــي ــكــول اإلي والــســيــاحــة  البيئية 
لح·ية  مــبــادراتــهــا  الطبيعة  ــة  ــ·ي وح اإليــكــولــوجــيــة  للسياحة  املــغــربــيــة  الجمعية  ــه  ب دشــنــت  ـــذي  ال األخــــرض، 

البيئة والتحسيس بأهمية املحافظة عليها.
ب±  ــا  م زاوج  والــــذي  املــســتــفــيــديــن،  األطــفــال  لــفــائــدة  الجمعية  ــه  ــدت أع ـــذي  ال األنــشــطــة  بــرنــامــج  وتــضــمــن 
وترفيهية  تثقيفية  ومـــبـــادرات  ــرات  ــق ف عــدة  اإليــكــولــوجــي،  واملــحــيــط  ــجــال  امل واســتــكــشــاف  البيئة  عــىل  الــرتبــيــة 
ح·ية  ــىل  ع الــرتبــيــة  مــجــال  يف  بــاملــغــرب  نــوعــهــا  ــن  م تــجــربــة  أول  البيئية،  اإلقــامــة  هـــذه  مـــدة  طيلة  تستمر 

البيئة واملحافظة عىل املحيط اإليكولوجي.

الطاقة  ــدوق  ــن ص ــس  ــي رئ  Äاألرد املــعــدنــيــة  والـــــ¾وة  ــطــاقــة  ال وزيـــر  أكـــد 
ــعــة  ـــه تـــم تــخــصــيــص أرب ــف، أن ــي ــم س ــي ــراه ــة اب ــاق ــط ــد ال ــي ــرش ــددة وت ــج ــت امل
يف  شــمــســيــة  ــا  ــالي خ ــظــمــة  أن ــرتكــيــب  ل دوالر)  ــ±  ــالي م  5.6)  Äأرد ديـــنـــار  ــ±  ــالي م

املساجد لتوليد 4 ميغاواط كهرباء من طاقة الشمس. 
عىل  ــاء  ــكــهــرب ال فـــاتـــورة  كــلــفــة  تقليص  إىل  ــي  ــرم ي ـــاق  ـــف "االت أن  ــف:  ــي س وأكــــد 
إىل  وأشـــار  املــوازنــة".  عــن  الــعــبء  تخفيف  يف  يساهم  مــا  الــعــبــادة،  وبــيــوت  املساجد 
واملــؤســســات  املــــدارس  إىل  ــول  ــوص ال إىل  تسعى  الــصــنــدوق  خــالل  ومــن  "الـــــوزارة  أن 

العامة واملناطق النائية وتطبيق أÏاط جديدة لتوليد الكهرباء". 
الربنامج  هــذا  يــدعــم  لـــلـــوزارة،  التنفيذية  ــــذراع  ال وهــو  ــدوق،  ــن ــص "ال إن  ـــال  وق
سنويا  ــار  ــن دي ــ±  مــالي  8 إىل  تــصــل  ــي  ــت ال املــســاجــد  ــاء  كــهــرب فــاتــورة  لخفض  ــم  ــه امل

(11 مليون دوالر)".

كهرباء شمسية ملساجد األردنمخيم أخرض لفائدة األطفالغولف صديق للبيئة 

ملحق أسبوعي من إعداد: سم³ة الشناوي

ــ³ات  ــغ ــت ال ــيل حــــول  ــاع ــف لـــقـــاء ت ـــون يف  ـــارك ـــش ــــا امل دع
ــة  ــارب املــق إدمـــــاج  بـــالـــربـــاط، إىل  ــظــم مـــؤخـــرا  ن ــة،  ــي ــاخ ــن امل
لــلــتــغــ³ات  ــــــراف  ــة يف مـــفـــاوضـــات مـــؤÉـــر األط ــي ــوق ــق ــح ال
نــونــرب  يف  �ـــراكـــش  ــده  ــق ع املـــقـــرر   "٢٢ ــــوب  "ك ــة  ــي ــاخ ــن امل

.âالقادم، وإرساء العدالة البيئية �ختلف مناطق العا
والجمعيات  الهيئات  ــع  م والــرشاكــة  ــوار  ــح ال مــديــر  ـــال  وق
ــان،  ــس اإلن بــحــقــوق  املكلفة  ـــة  ـــوزاري ال بــاملــنــدوبــيــة  الــوطــنــيــة 
نظمته  ــاء  ــق ــل ال ـــذا  ه ـــالل  خ كــلــمــة  يف  بــن رشيــفــة،  حــامــيــد 
مــؤســســة إدريــــس بــنــزكــري لــحــقــوق اإلنــســان والــدÇــقــراطــيــة 
ـــول "الــتــغــ³ات املــنــاخــيــة والــعــدالــة الــبــيــئــيــة: مــن أجــل  ح
ـــراف  ــاوضــات مــؤÉــر األط ــف ــة الــحــقــوقــيــة يف م ــارب ــق ـــ·ل امل إع
توف³  ينبغي  إنـــه   ،"٢٢ كـــوب  ــش  ــراك � املــنــاخــيــة  لــلــتــغــ³ات 
إحــدى  الحقوقي  البعد  لجعل  ــة  ــالزم ال الــضــ·نــات  مختلف 
ـــود عــالقــة تــرابــطــيــة ب±  ـــربزا وج ــات، م ــاوض ــف ــز هـــذه امل ــائ رك

العدالة املناخية وحقوق اإلنسان وطنيا ودوليا.
لتفعيل  ــة  ــاســب مــن ســيــشــكــل   "٢٢ ــــوب  "ك أن  ـــــاف  وأض
ــىل عــاتــقــهــا يف  ــهــا ع ــي أخــذت ــت ــــدول األطـــــراف ال ــات ال ــزام ــت ال
ــجــازات  ـــايض، وإبــــراز إن ــعــام امل مــؤÉــر "كـــوب ٢١" بــبــاريــس ال
األوراش  خــالل  مــن  البيئة  عــىل  املحافظة  مــجــال  يف  املــغــرب 
ــاج  ــت ــحــو ان ــي ن ــج ــي ــرتات ــه االس ــوج ــت الـــكـــربى املــتــمــثــلــة يف ال
الشمسية  ــة  ــاق ــط ال عـــىل  بــاالعــتــ·د  املــتــجــددة  الــطــاقــات 

والريحية.
لحقوق  ــري  ــزك ــن ب ــــس  إدري مــؤســســة  ــس  ــي رئ ـــا  دع بـــــدوره، 
كلمة  يف  الـــســـمـــاليل،  ــن  ــس ح والـــدÇـــقـــراطـــيـــة،  اإلنـــســـان 
سياق  يف   Äاملـــد املــجــتــمــع  تعبئة  إىل  ــــه،  ذات ــاء  ــق ــل ال خـــالل 
املــشــرتك  الــتــفــكــ³  ــز  ــزي ــع وت  "٢٢ ــــوب  "ك ــر  Éــؤ مل الــتــحــضــ³ 
ـــع لض·ن  ـــرتاف ــال وال ــغ ــت ـــل االش ــود مــن أج ــه ــج ال وتــنــســيــق 
ــتــظــاهــرة  ــحــقــوقــيــة يف أشـــغـــال هـــذه ال ــ³ املــقــاربــة ال ــأث ت

الدولية.
ــول  ــي ح ــام ــن ــت ــي عـــاملـــي م ــوق ــق وأبـــــرز وجـــــود وعــــي ح
ـــا عىل  ـــاره ــة وآث ــرشي ــب ــاخــيــة عــىل ال ــ³ات املــن ــغ ــت مــخــاطــر ال

ــحــق يف الــحــيــاة  ــال ـــان األســاســيــة ك ـــس ــوق اإلن ــحــق الــتــمــتــع ب
والصحة والسكن.

إجــــراءات  إرســــاء  إىل  ــرمــي  ت البيئية  ــة  ــدال ــع ال أن  ــرب  ــت واع
مناطق  يف  البيئي  للتلوث  بـــؤر  نــشــوء  دون  تــحــول  قــانــونــيــة 
ــة  ــدال ــع ــشــمــل مــســتــويــ± يــتــعــلــقــان بــتــحــقــيــق ال مـــحـــددة وت
مستوى  عـــىل  وتــحــقــيــقــهــا  ــســه،  ــف ن ــل  ــجــي ال ــــل  داخ الــبــيــئــيــة 

مستقبيل يهم األجيال القادمة.
الوطنية،  الــجــويــة  ــــاد  األرص مــديــر  ــائــب  ن شـــدد  جــانــبــه  ــن  م
الــعــدالــة  إرســــاء  يكتسيها  الــتــي  األهــمــيــة  ــىل  ع الشفقي  عــمــر 
ـــذا الــســيــاق  ـــــدويل، مــوضــحــا يف ه املــنــاخــيــة عــىل الــصــعــيــد ال
املائة  يف   ١٠ عــىل  مــســؤول   âالــعــا دول  مــن  األفــقــر  النصف  أن 
ظــاهــرة  يف  املتسببة  الــدفــيــئــة  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات  ــن  م فــقــط 

االحتباس الحراري.
ملختلف  ــة  ــشــرتك امل ــة  ــي املــســؤول ــــاء  إرس ينبغي  ـــه  إن وقــــال 
أن  مضيفا  املــنــاخــيــة،  ــ³ات  ــغ ــت ال ــظــاهــرة  ب املعنية  األطــــراف 
Çكنها  وال  بيئيا  مــكــلــف  ــ³  غ ـــوا  Ï بــــارشت  الــنــامــيــة  ــــدول  ال
لــلــتــغــ³ات  الــســلــبــيــة  ـــــار  اآلث ـــة  ـــادي أح بــصــفــة  تــتــحــمــل  أن 

املناخية.
الوطنية  ــة  ــجــوي ال األرصـــــاد  أن  ـــر  ذك آخــــر،  صــعــيــد  ـــىل  وع
التي  الـــدراســـات  اىل  ــادا  ــن اســت ــوطــنــي،  ال الصعيد  ــىل  ع تــتــوقــع 
ــحــرارة  ال ـــات  درج يف  ــاع  ــف ارت تسجيل  ــأن،  ــش ال بــهــذا  بها  قــامــت 
ــة وتــغــ³ا يف  ــطــري ــتــســاقــطــات امل ــاض يف مــســتــويــات ال ــف ــخ وان
أهمية  يكتيس  الـــذي  ــع  ــي ــرب ال فــصــل  خـــالل  ســيــ·  ال  دورتـــهـــا 
الــقــصــوى"  ــر  ــواه ــظ "ال ــل  ــواص وت  ، الــفــالحــي  للمجال  بالنسبة 

مثل الحر الشديد.
التفاعيل  ــاء  ــق ــل ال ـــذا  ه يف  ــ±  ــارك ــش امل مـــداخـــالت  وركــــزت 
للتغ³  ــس  ــاري ب ــاق  ــف ات يف  ــــراءة  "ق ب  يتعلقان  مــحــوريــن  عــىل 
هــذا  ـــار  إط يف  ــرب  ــغ امل ــات  ــزام ــت ال ويف   ٢٠١٥ ــعــام  ل ــاخــي  املــن
ــرب الحــتــضــان مــؤÉــر مــراكــش  ــغ االتـــفـــاق" و"اســـتـــعـــدادات امل
الحقوقية  املــقــاربــة  ـــاج  إدم أجــل  مــن   Äاملـــد املجتمع  وتعبئة 

والعدالة املناخية يف هذه املفاوضات".

الخميس

21 أبريل 2016    
العدد: 7800

ــة  ــرصي ــة امل ــم ــاص ــع ــت ال ــضــن احــت
ــاء  ــالث ــث ــ± وال ــن ــي االث ــوم ــرة، ي ــاه ــق ال
السادسة  ــــدورة  ال ــال  أشــغ املــاضــيــ±، 
ـــة  ـــارق األف ــة  ــئ ــي ــب ال وزراء  ملـــؤÉـــر 
ــة  نــحــو 50 دول ــن  �ــشــاركــة وفـــود م
إفــريــقــيــة مــنــهــا املـــغـــرب، فــضــال عن 
التابعة  املــنــظــ·ت  ــن  م عــدد  ممثيل 
بقضايا  ــيــة  واملــعــن ــدة  ــح ــت امل ــم  ــألم ل

البيئة. 
ـــ·عـــات،  ــــذه االجـــت ـــدت ه ـــق وع
ــرباء،  ــخ ال ــات  ــ·ع ــت اج سبقتها  ــي  ــت ال
 ...2030 ـــدة  ـــن (أج عـــنـــوان  ــت  ــح ت
ـــن الــســيــاســات إىل  إفـــريـــقـــيـــا.. م

التنفيذ). 
مواضيع  عـــدة  ــــدورة  ال ونــاقــشــت 
منها  ــا  ــه أعــ·ل جـــدول  ــىل  ع ــة  ــدرج م
املستدامة)،  للتنمية   2030 (أجــنــدة 
للتغ³ات  ــس  ــاري ب ــر  Éــؤ م ــج  ــائ ــت و(ن
ــر  آخ إىل  ـــة  ـــاإلضـــاف ب ـــة)،  ـــاخـــي املـــن

ـــادر{  ـــب ـــخـــاصـــة � الــــتــــطــــورات ال
آثــار  مــع  والتكيف  املــتــجــددة  الطاقة 

التغ³ات املناخية بإفريقيا. 
ـــــداد  كـــ· تـــنـــاول املـــؤÉـــر اإلع
ـــــ22 يف مــراكــش  ال ــر األطـــــراف  Éــؤ مل
ومـــشـــاركـــة   ،2016 نـــوفـــمـــرب  يف 
 Äالـــثـــا ــــ·ع  ــــت االج يف  إفـــريـــقـــيـــا 

لجمعية األمم املتحدة للبيئة. 
ــــدول األعـــــ·ل أيــضــا  ــضــمــن ج وت
ــذ االســـرتاتـــيـــجـــيـــة  ــي ــف ــن ـــحـــث ت ب
ــجــال  م يف  املـــشـــرتكـــة  االفـــريـــقـــيـــة 
ــــرشوع  ـــ³ امل ــة االتــــجــــار غ ــح ــاف ــك م
ــة،  ــربي ال ــات  ــات ــب ــن وال ــات  ــوان ــي ــح ال يف 

وتنفيذ الربامج اإلقليمية الرائدة. 
ـــدورة  ــرب يف هـــذه ال ــغ وشــــارك امل
الحيطي،  احــكــيــمــة  ــة  ــاس ــرئ ب ــد  ــوف ب
الطاقة  وزيــر  ــدى  ل املنتدبة  ــرة  ــوزي ال
املكلفة  والــبــيــئــة،  واملــــاء  واملـــعـــادن 

بالبيئة. 

لــلــمــؤÉــر  ــة  ــث ــال ــث ال ــســخــة  ــن ال يف  ـــون  ـــشـــارك امل أوىص 
ــوال  ــب ــوم ـــــدويل حـــول االحــــــرتاق والــتــلــوث الـــجـــوي (ك ال
املــغــربــيــة  ــات  ــع ــام ــج ال بـــ±  الــتــنــســيــق  بـــــرضورة   (2016
البيئة  ــ³  ــدب وت ــواء  ــه ال ــودة  ــج ب املــرتــبــطــة  ــع  املــواضــي حـــول 
ــتــحــدث عن  ــربات لــلــدفــاع وال ــخ ــادل ال ــب ــاخ وتــعــزيــز ت ــن وامل

هذا املوضوع بصوت واحد.
ــات الــتــي أصــدرهــا  ــي ــوص ــت ـــر، يف ال Éـــؤ ـــ· حـــث امل ك
بالسعيدية،  ـــايض  امل ـــد  األح يـــوم  أشــغــالــه  اخــتــتــام  عــقــب 
ــىل تخصيص  ــاش، ع ــق ــن الـــدراســـة وال ــن  ـــام م أي ــة  ــالث ث بــعــد 
إلــغــاء  (مـــع  ــاالت  ــج امل هـــذه  يف  العلمي  للبحث  مــيــزانــيــة 
لتحس±  الــعــلــمــيــة)  املــعــدات  ــىل  ع ــبــة  الــرضي تخفيض  أو 

البحث والتدريب.
ـــوا يف  ــون الـــذيـــن شـــارك ــث ــاح ــب ــــد األكـــادÇـــيـــون وال وأك
ـــالم  اإلع وســائــل  إرشاك  إىل  ــة  ــاج ــح ال عــىل  املــؤÉــر  ـــذا  ه
االجت·عية)  والــشــبــكــات  الــبــرصيــة  والسمعية  (املــكــتــوبــة 
ــة الــبــيــئــيــة،  ــوم ــل ــع ــا يف نـــرش امل ــي ــاس ــا أس ــك بــصــفــتــهــا رشي
لــتــوعــيــة  ـــواصـــل  ـــت ال ــحــســ±  ت رضورة  ـــىل  ع مـــشـــدديـــن 
ــجــودة  ــبــطــة ب ــع املــرت ــي ــواض املــجــتــمــع املــــدÄ بــأهــمــيــة امل

الهواء.

وتــقــويــة  ـــم  دع إىل  املــؤÉــر  ـــا  دع ذاتــــه،  ــاق  ــي ــس ال ويف 
ــط  ورب للبيئة  ــقــة  ــصــدي وال ــددة  ــج ــت امل ــة  ــطــاق ال ــع  مــشــاري
ــة واالقــتــصــاد،  ــئ ــي ــب ــالــصــحــة وال ــــدراســــات الــعــلــمــيــة ب ال
ــيــم، من  ــعــل ــت ال ــال  ــج ــود يف م ــه ــج ال تــكــثــيــف  ــضــال عـــن  ف
ـــرب حــمــالت  ــة، ع ــع ــام ــج ــى ال ــت ـــة االبـــتـــدائـــيـــة ح ـــدرس امل

التوعية والتدريب املوجه. 
قــاºــة  إنـــشـــاء  رضورة  عـــىل  كـــذلـــك،  ـــر،  Éـــؤ امل وحـــث 
لــلــفــعــالــيــات املــخــتــلــفــة يف مــخــتــلــف املــنــاطــق  ــرجــع  ــم ك
ــعــات  ــجــام ـــ± ال ــات ب ــان ــي ــب ــكــة لــتــبــادل ال ـــاء شــب ـــش وإن
ــيــة وصـــنـــاع الـــقـــرار،  ــات املــعــن ــي ــع ــم ــج ــ± وال ــي ــاع ــصــن وال
السابقة  الــتــجــارب  ــن  م ــادة  ــف االســت إىل  السعي  عــن  فضال 

يف بلدان أخرى لترسيع املنجزات يف هذا املجال.
البيئية  ــظــاهــرة  ــت ال ـــذه  ه يف  املــشــاركــون  أوىص  كــ· 
ــيــة  اإلجــرائ البيئية  ــ±  ــوان ــق ال وتنفيذ  بتجديد  ــة  ــي ــدول ال
الــغــابــوي  ــال  ــج امل ــة  ــ·ي الـــواقـــع وح أرض  ــىل  ع وتــنــزيــلــهــا 
ــن يــشــاركــون  ــذي ـــــه وتــشــجــيــع الــفــاعــلــ± ال وتــحــســ± إدارت

يف تحس± نوعية الهواء والبيئة واملناخ.
لــلــمــؤÉــر  ــة  ــث ــال ــث ال ــســخــة  ــن ال ــات  ــي ــال ــع ـــــارك يف ف وش
ــوال  ــب ــوم ـــــدويل حـــول االحــــــرتاق والــتــلــوث الـــجـــوي (ك ال

املجال  يف  دويل  وصــنــاعــي  بــاحــث   100 ــن  م ـــد  أزي  (2016
البيئي.

األول  محمد  جــامــعــة  نظمته  الـــذي  املـــؤÉـــر،  وســعــى 
ــاون مع  ــع ــت ـــار بـــأورلـــيـــونـــس"، ب ـــك ــرب "إي بـــوجـــدة ومــخــت
ــة، إىل  ــي ــس ــرن ــف ـــيـــون ال ـــيـــونـــس ولــيــل ول ــات أورل ــع ــام ج
ــن أجل  ــارات م ــك ــت ـــر االب ــادل املــعــلــومــات واألفــكــار وآخ ــب ت

الحد من التلوث البيئي.
يف  ــام  ــه اإلس الــدولــيــة  البيئية  الــتــظــاهــرة  هــذه  ــوخــت  وت
ــن الــحــلــول املــالºــة  ــي إىل الــبــحــث ع ــرام ــاء الــنــقــاش ال ــن إغ
الكفيلة  ــات  ــي اآلل واقــــرتاح  بالبيئة  املرتبطة  لإلشكاليات 
امللوثة  ـــغـــازات  ال ــاث  ــع ــب وان الــبــيــئــة  ــور  ــده ت ــن  م بــالــحــد 
وإدمــــاج  مــســتــدامــة  تنمية  ــــاء  إلرس املــمــكــنــة  ــل  ــدائ ــب وال

احرتام البيئة يف التنمية االقتصادية واالجت·عية.
ــحــضــ³ ملــؤÉــر  ــت ـــر يف إطـــــار ال Éـــؤ ويـــنـــدرج هــــذا امل

(كوب 22) الذي ستحتضنه مراكش يف نونرب املقبل.
البيئية  ــظــاهــرة  ــت ال ـــذه  ه أتــاحــت  ذلــــك،  ــب  ــان ج إىل 
لالستفادة  ــة  املــغــارب الباحث±  للطلبة  الــفــرصــة  العاملية 
جسور  ومـــد  البيئي  ــال  ــج امل يف  الــعــاملــيــ±  الــبــاحــثــ±  ــن  م

التواصل والتعاون يف املستقبل.

الحيطي تشارك يف أشغال  مؤÉر وزراء البيئة 

األفارقة بالقاهرة 

مؤÉر السعيدية حول االحرتاق والتلوث الجوي يويص بالتنسيق 

بشأن جودة الهواء

> محمد التفراو\

من  االيــكــولــوجــيــة  النظم  ــات  ــدم "خ شــعــار  تحت 
مــرشوع  نظم  ــشــعــوب"،  ال ورفــاهــيــة  الطبيعة  أجــل 
ـــل الــحــفــاظ  ـــري مــن أج ـــدائ ــاد ال ــص ــت ــة االق ــارب ــق "م
يف  ــة  ــي ــزراع ال للمنظومات  االحـــيـــا[  ــوع  ــن ــت ال ــىل  ع
مــرة  ــر، وألول  ــادي ــأك ب ــرا  ــؤخ م ــة"،  ــاس م ســـوس  جــهــة 
ومقاربة  مفهوم  حــول  ــا  ــي دراس منتدى  ــغــرب،   ــامل ب
ــات الــنــظــم اإليــكــولــوجــيــة"،  ــدم "الـــدفـــع مــقــابــل خ

وذلك عىل هامش إحياء اليوم العاملي للغابات. 
ــات اســتــعــ·ل  ــدي ــح ـــرص وت ــدى ف ــت ــن ـــــدارس امل وت
ــ·ن الــحــفــاظ  ــض ــة ل ــي ــوج ــول ــك ــنــظــم االي خــدمــات ال
ــوارد الــطــبــيــعــيــة. ك·  ــم ــل ــدام ل ــت ــس ــ·ل امل ــع ــت واالس
ــاص  ــخ ــقــطــاعــ± الـــعـــام وال ـــرشاكـــة بـــ± ال تـــنـــاول ال
ــة لــدعــم  ــي ــوج ــول ــك ــظــم االي ــن ــاق خـــدمـــات ال ــي يف س
ــان.  ــألرك ــي ل ــوج ــول ــك ــظــام االي ــن ــاظ وتــثــمــ± ال ــحــف ال
مفهوم  وراء  ــن  ــام ــك ال املــبــدأ  تــعــريــف  ويــتــلــخــص 
ــة"، يف  ــوجــي ــكــول ــات الــنــظــم اإلي ــدم ـــع مــقــابــل خ "دف
البيئي  ــظــام  ــن ال ــن  م مــالــيــة  مــنــافــع  ــىل  ع ــحــصــول  ال

دون املساس بغنى التنوع البيولوجي. 
ــجــهــوي لـــوزارة  ــر ال ــدي ــــرو، امل ــهــل أبـــرو أه واســت
ـــار  وإط ــاق  ــي س إىل  ـــارة  ـــاإلش ب ــقــى  ــت ــل ــفــالحــة، امل ال
ــاظ عىل  ــف ــح ــة  نــاجــعــة تــــروم ال ــارب ــق ــم ــدى ك ــت ــن امل
ـــة  يف  ـــي ـــزراع ــلــمــنــظــومــات ال ـــا[ ل ـــي ــوع اإلح ــن ــت ال
ــ·ىش مع  ــت ــرب  وت ــغ ــامل ــاســة درعـــة ب جــهــة ســـوس م
ــم من  ــدع ــــرض، ب ــاد األخ ــص ــت ــات مــــرشوع االق ــوجــه ت
للبيئة  ـــدويل  ال ــدوق  ــصــن وال املــتــحــدة  االمـــم  بــرنــامــج 
يف  ويـــنـــدرج  ــري،  ــح ــب ال ــد  ــصــي وال ــالحــة  ــف ال ووزارة 
املــغــرب  يعرفها  الــتــي  الهيكلية  اإلصـــالحـــات  ـــار  إط
ـــ·عـــي  ــن االقــــتــــصــــادي واالجـــت ــدي ــي ــع ــص عــــىل ال
بــاملــغــرب.  الــفــالحــة  لتنمية  ــدة  ــدي ج كــاســرتاتــيــجــيــة 
ــالث  ـــىل ث ــضــيــف هـــــرو، ع ـــج، ي ـــام ـــربن ويــرتــكــز ال
ـــوازن  ـــت ال إعــــــادة  تــتــمــثــل يف  ـــاور أســاســيــة  ـــح م
ــجــددة،  ــت ــة امل ــي ــائ ــاه واملـــــوارد امل ــي ــ·الت امل ــع ــت الس
تشهد  الــجــهــة  وأن  خــصــوصــا  ــل،  ــالس ــس ال وتــنــمــيــة 
بــات  ـــذي  ال األركــــان  صعيد  ــىل  ع مضاعفة  ــودا  ــه ج
وزارة  ــة  ــي ــج ــي ــرتات اس يف  ــىل  ــث م ــة  ــي ــأهــم ب ــحــظــى  ي
ــث ســيــتــم غــرس  ــد الــبــحــري، حــي ــي ــص ــة وال ــالح ــف ال
وهــو  بــالــتــنــقــيــط،  األركــــــان  مـــن  ــار  ــت هــك أالف   5
�نطقة  مــنــه  جـــزء  تنفيذ  انــطــلــق  الـــذي  ــــرشوع  امل
 500 ضــمــن  هــكــتــار   50 ـــرس  غ ـــالل  خ مــن  تــزنــيــت 
ــغــرس  ــار مــربمــجــة بــاملــنــطــقــة، وســيــســتــمــر ال ــت هــك
باقي  تــأهــيــل  ــن  ع فــضــال  هـــذا  ــق.  ــاط ــن امل ــي  ــاق ب يف 
ــــار هــرو  ـــــان. وأش ــال األرك ــج ــة مل ــوي ــغــاب ــاطــق ال ــن امل
فرص  ــة  ــدراس ل بالغة  أهمية  يــويل  املــنــتــدى  أن  إىل 
ــة،  ــوجــي ــكــول ــات االي ــدم ــخ ــ·ل ال ــع ــت ــات اس ــدي ــح وت
الطبيعي  ــ·ل  ــرأس ــل ل ــدام  ــســت م ــعــ·ل  اســت ــ·ن  ــض ل
االقتصادية  األهــمــيــة  ذات  القيم  بسالسل  املــرتــبــط 
مجايل  ــاع   ــط ق قبيل  ــن  م والــبــيــئــيــة،  ــة  ــي ــ·ع واالجــت
ــة واألشـــجـــار  ــعــطــري ــات ال ــات ــب ــن ـــــان وال شــجــر األرك
ملا  البيئية،  والــســيــاحــة  الجبلية  باملناطق  املــثــمــرة 

له من وقع عىل انعاش املنتوجات املحلية.
ــ³ ومــســتــشــار  ــب ـــدالوي، خ ـــب ـــع ــــارس ال وأفـــــاد ي
الجلسة  خـــالل  اإلÏـــــا[،  ــحــدة  ــت امل األمــــم  ــج  ــام ــرن ب
لتحديد  فــرصــة  هـــو  ــقــى  ــت املــل أن  ــة،  ــي ــاح ــت ــت االف
مقابل  األداء  مــفــهــوم  ــة  �ــقــارب املــعــرفــة  ــيــق  ــدق وت
ـــــوازن أحــســن ب±  ــن مـــن ت ــك É الــخــدمــات الــتــي
مــقــاربــة  أن  ـــم  رغ ــا،  ــه ــت ــ·ي وح الــبــيــئــة  ــالل  ــغ ــت اس
املنطلق  هـــذا  ومـــن  مــعــقــدة.  تبقى  عملها  طـــرق 
املعنية  املــصــالــح  ــع  م املــتــحــدة  ـــم  األم بــرنــامــج  ـــادر  ب
ــربات،  ــخ ال لــتــبــادل  ــ±،  ــي ــدول وال املحلي±  والــفــاعــلــ± 
تتجىل  مــهــمــة  أهـــــداف  مــجــمــوعــة  ــوغ  ــل ب ـــق  أف يف 
املحلي±  ــ±  ــل ــاع ــف ال ـــــدرات  ق ــز  ــزي ــع ت يف  أســـاســـا 
األســاســيــة  ــة  ــارب ــق امل ـــذه  ه مــع  الــتــأقــلــم  لتحقيق 
امللتقى  وهــــذا  الــخــدمــات.  مــقــابــل  األداء  ـــي  وه
كيفية  سيوضح  ـــذي  ال املبتغى  هــذا  ضمن  ــدرج  ــن ي
ــد عــلــمــي إلنـــجـــاح املــــرشوع  ــع االشـــتـــغـــال وفــــق ب

�نطقة سوس ماسة.
ــى،  يــضــيــف يـــارس الــعــبــدالوي،   ــق ــت ــل ويــعــد امل
بــطــريــقــة  املــــــرشوع  تـــطـــور  ــا يف  ــي ــ· ومــفــصــل ــه م
مشاريع  ــامــة  إق إىل  كــذلــك  يــهــدف  حيث  متكاملة  
مقابل  األداء  ومــفــهــوم  ــة  مــقــارب ــوضــح  ت Ïــوذجــيــة 
ــذه  تــعــمــيــم ه أفــــق  ــا، يف  ــه ــت ــي ــم الـــخـــدمـــات وأه
ــل  ــوى الـــوطـــنـــي، ومــــن أج ــت ــس الـــتـــجـــارب عـــىل امل
يف  الطبيعية   ـــــوارد  وامل االحـــيـــا[  ــعــدد  ــت ال ــة  حــ·ي
ــال عىل  ــغ ــت ـــذا فــضــال عــن وجــــوب االش املـــغـــرب. ه
عىل  يــســاعــد  عـــام  ــاخ  ــن م لخلق   Äــو ــان ــق ال ــجــانــب  ال

االشتغال عىل مثل هذه املقاربات. 
ــل  ــواص ــت ال ــار  ــض ــح ــت اس إىل  ـــدالوي  ـــعـــب ال ودعــــا 

ــة لــدمــجــهــا تــلــقــائــيــا يف  ــارب ــق ــح امل ــوضــي وت

ــوفــ³  ــا ت ــغــي ــت ــه ي ــي ــل ـــتـــدبـــ³يـــة. وع ــة ال ــاس ــي ــس ال
دوالر)،  ــون   ــي ــل م  2 (حــــويل  ــرشوع  ــم ــل ل ــة  ــي ــزان ــي م
ــوى الــربمــجــة  ــ³ عـــىل مــســت ــأث ــت ــة  ال ــي ــاس بــصــفــة أس
والـــســـيـــاســـات والـــتـــصـــورات واالســرتاتــيــجــيــات 

عىل املستوى الوطني.
أن  يف  يتمثل  لــلــمــرشوع  ــد  ــع األب ــدف  ــه ال أن  ــ·  ك
الوسائل  أحــد  االعــتــبــار  بع±  تــأخــذ  املــقــاربــة  هــذه 
ــا[  ــي ــة الــبــيــئــيــة والــتــعــدد اإلح ــحــ·ي األســاســيــة ل
ـــاص، يـــؤكـــد يــــارس الـــعـــبـــدالوي،  ـــن ـــال م ــه ف ــي ــل وع
ـــزام جــمــيــع املــســتــفــيــديــن مـــن املــنــظــومــة  ـــت مـــن ال
ــوازن  ــت ال لتحقيق  الــبــيــئــة  بــحــ·يــة  ــة  ــوجــي ــكــول اإلي
الطبيعية  املـــوارد  تــدهــور  لتفادي  وذلـــك  املــطــلــوب، 
ــوج  ــت ــن ـــر حــتــ· عـــىل امل ـــؤث ــة الـــــذي ي ــي ــئ ــي ــب وال

االقتصادي واالجت·عي.
ــاس  ــن ــئ االســت وجــــوب  إىل  ـــدالوي  ـــعـــب ال ـــــار  وأش
مقابل  "األداء  ــة  ــارب ــق امل ـــذه  ه مـــع  واالنــــخــــراط 
اآلن،  ــة  ــادي ع ــ³  غ تــبــدو  الــتــي  البيئية"،  الــخــدمــات 
ــــا مع  ــــه ــا ورضورت ــه ــت ــجــىل أهــمــي ــت ــن ســــوف ت ــك ل
ــع مــفــهــوم "تغ³  ــأن م ــش ــو ال ــ· ه ــن ك ــزم مــــرور ال
ــة ســابــقــة  ــل ــرح ـــاخ" الــــذي كــــان مــبــهــ· يف م ـــن امل
ثبوتها  يف  ــــدال  ج ال  حــقــيــقــة  األن  ــح  ــب أص لــكــنــه 
ــة  ــي ــائ Ïاإل ــات  ــاس ــي ــس ال يف  مــلــحــة  رضورة  ــــات  وب
هذه  بتعميم  ــدالوي  ــعــب ال طــالــب  وعليه  الــوطــنــيــة. 
وطنيا  ــا  ــرشوع م لتصبح  عنها  ـــدفـــاع  وال ــة  ــارب ــق امل

رائدا.
مقابل  الــدفــع  ــة  ــارب ــق م أن  الــعــبــدالوي  وقــــال 
لخطاب  ــارشة  ــب وم حقيقية  ــة  إجــاب "هــي  الــخــدمــات 
ـــول "الـــرأســـ·ل  ــك مــحــمــد الـــســـادس ح ــل ــة امل ــالل ج
ـــا[  ـــي االح لــلــتــعــدد  يف  ــال  ــث ــم ــت م الـــــالمـــــادي" 
ــعــد رأســـــ·ل كب³  الــبــيــئــيــة، والـــــذي ي ــــــ¾وات  وال
ــاحــي  ــســي ــي وال ــالح ــف ــوى ال ــت ــس ــمــغــرب عـــىل امل ــل ل
وحــب  األرض  مــع  اإلنـــســـان  وعــالقــة  ــي،  ــاع ــن ــص وال

الوطن.
عن  ـــيس،  ـــدل االن ــم  ــري م ــت  ــاف أض جهتها  ومـــن 

اعــتــ·د  ــم  ت أنـــه  الــفــالحــيــة،  التنمية  ــة  ــال وك
الـــوكـــالـــة مـــن لــــدن "الـــصـــنـــدوق األخـــرض 

ــودات  ــه ــج ــم ــل ــج ل ــوي ــت ــت ـــمـــنـــاخ"، ك ـــل ل
ــق  ـــــرض، وف ــة لــلــمــخــطــط األخ ــوس ــم ــل امل

ــة، م·  ــي ــامل ــع ــة ال ــاخــي ــن املــتــغــ³ات امل
Éــويــالت  ــن  م ــادة  ــف ــت االس ــن  م سيمكن 
أغلفتها  ــز  ــاه ــن ت ـــ³ة،  ـــب ك ــع  ــاري ــش م

 ñأمــريــ دوالر  مــلــيــون   50 املــالــيــة 
للمرشوع الواحد.

ــاج،  ــح ـــت ال ـــرحـــ·ن أي ــد ال وأكــــد عــب
مناطق  لتنمية  الــوطــنــيــة  ــة  ــال ــوك ال عـــن" 

الواحات و شجر األركان، 
ـــري  ـــدائ ــة مـــــرشوع االقـــتـــصـــاد ال ــي ــم ـــىل أه ع

ــات عــىل مــســتــوى غــابــات  ــدم ــخ والـــدفـــع مــقــابــل ال
يستدعي  ــــذي  ال ــه  مــجــال ــات  وخــصــوصــي األركــــــان  
ــثــ·ره  واســت عليه  للمحافظة  ــل  ــواص ــت امل ــار  ــك ــت االب
ـــدور ومــهــمــة  و شجر  ب ـــر  الــســاكــنــة. وذك لــفــائــدة 
ــة لخلق  ــي تــعــد وســيــلــة وآل ــتــي  ال ــــان  األرك

وإطــــــــار مـــــجـــــال 

ــ±، وعــلــيــه  ــل ــاع ــف ــق بـــ± ال ــســي ــن ــت ــة وال ــي ــائ ــق ــت االل
ــيــجــة خــصــوصــيــة  ــت ــــأ\ ن ــة ت ــي ــائ ــق ــت فــــــرضورة االل
ــقــطــاعــات  ــب ال ــس ــ± ح ــل ــدخ ــت ـــعـــدد امل املـــجـــال وت

لبلورة إطار شامل ومندمج للتنمية.
جمعيات  شبكة  ــن  ع أزرهـــــون،  مــيــلــود  الــبــاحــث 
ــر،  ــادي ــأك ــوي ب ــي ــح ـــــان لــلــمــحــيــط ال مــحــمــيــات أرك
الحيوي  املــحــيــط  "محمية  حـــول  مــداخــلــتــه  ـــالل  وخ
عىل  الــحــفــاظ  ورهــــانــــات  تــحــديــات   : ـــان  ـــألرك ل
يعد  ــرب  ــغ امل بـــأن  ذكـــر  ـــان"،  ـــألرك ل البيئي  ــال  ــج امل
ــذي  ال افــريــقــيــا  شـــ·ل  يف  القليلة  ــدان  ــل ــب ال ــ±  ب ــن  م
ــنــظــم اإليــكــولــوجــيــة  يــتــوفــر عــىل مــجــمــوعــة مــن ال
ــحــوظ. لكن  ــل ــوع بــيــولــوجــي م ــن املــســتــوطــنــة مــع ت
خط³  بشكل  ــددة  ــه م اإليــكــولــوجــيــة  الــنــظــم  هـــذه 
قبيل  ــن  م الــقــطــاعــات  بــعــض  ــور  ــط وت ــوســع  ت بفعل 
ألهمية  وإدراكـــــا  ـــة.  ـــزراع وال والــســيــاحــة  ــران  ــم ــع ال
املستدامة،  التنمية  يف  اإليــكــولــوجــيــة  النظم  هــذه 
ضمن  األركـــــان  ــرة  ــج ش الــيــونــســكــو  منظمة  ــزت  ــي م
ــا ضمن  ــه مــجــال الــعــاملــي وصــنــف  ـــرتاث  ـــة ال ºـــا ق
ـــي تــقــع يف  ـــت ـــوي"، وال ـــي ـــح ــط ال ــي ــح ــة امل ــي ــم ــح "م
الرغبة  اىل  ــا  ــه إحــداث ــنــم  وي ــرب.  ــغ امل غـــرب  جــنــوب 
للقيم  ــيــولــوجــيــة  ــب ال املــــــوارد  صـــون  يف  ـــدة  ـــي األك
ــوازن  ــت ال ــىل  ع ــحــفــاظ  ال ــم  ث والــثــقــافــيــة  الطبيعية 
التنمية  يف  ــة  ــم ــاه ــس وامل ــة  ــي ــوج ــول ــك اإلي ــم  ــظ ــن وال

املحلية واإلقليمية.
وأداء  ــزات  ــج ــن م عـــن  ــضــال  ف ــــــون،  أزره ـــــرز  وأب
للمحيط  ـــــان  أرك ــات  مــحــمــي ــات  جــمــعــي ــة  ــك ــب "ش

املـــــحـــــاور الــــحــــيــــوي"، مــخــتــلــف 
املـــتـــعـــلـــقـــة 

والــتــي   2030، أفـــق  يف  الــتــنــمــويــة  بــاالســرتاتــيــجــيــة 
ــة  ــدام ــت ــس امل ــة  ــي ــم ــن ــت ال يف  ــمــســاهــمــة  ــل ل ــى  ــســع ت

للمحيط الحيوي لغابات األركان.
ــد عــيل  ــم ــح ـــور م ـــت ـــدك ــه دعـــــا ال ــت ــه ومـــــن ج
والـــزراعـــة  األغـــذيـــة  �نظمة  ــق  ســاب إطـــار  مـــكـــوار، 
"الــنــظــام  يف  أركــــان  شــجــرة  تصنيف  إىل  ــة،   ــعــاملــي ال
 ،(SIPAM)  " ــعــاملــي   ال الـــزراعـــي  ــرتاث  ــل ل املبتكر 
تكتيس  ــي  ــت ــة ال ــي ــزراع ــم ال ــظ ــن ال ـــاق   ســـي يف  أي 
ــكــون عرب  ت إنــســانــيــا  ــا  ــراث ت تــعــد  إذ  أهــمــيــة عــاملــيــة. 
املرتاكمة  ــارف  ــع امل مــن  ثـــروة  ويشكل  السن±  آالف 
ــوجــي ولـــذلـــك يــتــعــ± املــحــافــظــة  ــول ــي ــب ــوع ال ــن ــت وال

عليها، وإتاحة الفرصة لنموها.
ــزراعــي  ال الـــرتاث  نظم  مـــرشوع  أطــلــق  أن  وســبــق 
ــل مــنــظــمــة األغــذيــة  ــب ــ± مـــن ق ــي ــل ــســكــان األص ــل ل
القمة  خـــالل  ـــاو)  ـــف (ال ــحــدة  ــت امل ــم  ــألم ل ـــة  ـــزراع وال
ويهدف   ،2002 سنة  املــســتــدامــة  للتنمية  العاملية 
الـــزراعـــي  ــــــرتاث  ال ــم  ــظ ــن ب دويل  ــــــرتاف  اع إىل 
ــ± وصــيــانــتــهــا وإدارتـــهـــا بــصــورة  ــي ــل لــلــســكــان األص
بيولوجي  ــوع  ــن ت ــن  م بــهــا  يــرتــبــط  ومـــا  مــســتــدامــة، 
ـــاâ. ك·  ـــع ال أنـــحـــاء  ــم مــعــرفــيــة يف مــخــتــلــف  ــظ ون
للشعوب  ــة  ــي ــزراع ال الــنــظــم  تــــراث  ــادرة  ــب ــزز م ــع ت
ـــرارا  ــه، وÉــثــل إق ــي ــام  ووع ــع األصــلــيــة فهم الـــرأي ال

وطنيا ودوليا بقيمة نظم الرتاث الزراعي.
ـــات ومـــعـــايـــ³  ـــي ـــوص ـــص ــــوار خ ــــك ــــــــرز م وأب
ـــي   ـــزراع ال الـــــرتاث  ــتــصــنــيــف يف مـــوقـــع "نـــظـــم  ال
تخصيص   ـــم  ت ــــه  أن إىل  مـــشـــ³ا   ،  (SIPAM)"
من  دولــة    15 مــن  ــي  ــزراع ال الـــرتاث  لنظم  36مــوقــعــا 
سنة  إىل   2010 ســنــة  ــن  م  âــا ــع ال مــنــاطــق  مختلف 
األطــلــس  واحـــة  نــظــم  ضمنها  ــن  م  ،2015

باملغرب يف سنة 2011.
فشجرة  ــيــه  وعــل
األركــــــــــان 

ـــن نــوعــهــا  ـــدة م ـــري ــرب ف ــت ــع ـــي ت ـــت املــغــربــيــة، وال
ــيــعــيــة وتــنــظــيــمــهــا  ــا الــطــب ــصــه ـــن خــــالل خــصــائ م
ــة مــجــالــهــا  ــط ــش ــز أن ــك ــرت ـــي ت ـــت ـــي وال ـــ·ع االجـــت
ــــوايش، ستكون  امل وتــربــيــة  الـــزراعـــة  ــىل  ع ــاجــي  ــت اإلن
نظم  ــع  ــواق م قــبــل  ــن  م للتصنيف  مــثــالــيــا  مــرشــحــا 
تستجيب  أنــهــا  ذلــك   ،(SIPAM) الــزراعــي  الـــرتاث 
ــوجــي  ــول ــي ــب ــا ال ــه ــوع ــن ــ³ االخـــتـــيـــار أمـــــام ت ــاي ــع مل
ــا من  ــه ــون ــك ــة نــظــامــهــا اإليــكــولــوجــي، ول ــف ــي ووظ
ـــوازاة  ــمــرة واملــســتــوطــنــة، م األنــــواع الــغــابــويــة املــث
�ناظر  يتميز  ــد  ــري ف رعــــوي  زراعــــي  ــام  ــظ ن ـــع   م
للمغرب  ـــربى  ك أهــمــيــة  لــه  عـــاديـــة،  غــ³  طبيعية 
ضمن  تصنيفه  ـــربر  ي ـــ·   م ــاء،  ــع ــم ج ــيــة  ــإلنــســان ول

.(SIPAM) موقع نظم الرتاث الزراعي
مجموعة  ــــدويل  ال ــدى  ــت ــن امل هـــذا  ــال  ــغ أش وأطـــر 
ـــيـــ±، ســاهــمــوا  ـــدول ــ± وال ــي ــوطــن ــ± ال ــدخــل مـــن املــت
تقديم  ـــم  وت ــة،  ــق ــي دق ـــورات  ـــص وت وازنــــة  ــار  ــك ــأف ب
دويل،  ســـيـــايس  ســـيـــاق  يف  ــــة،  ــــام ه ــــــروض  ع
مقابل  الــدفــع  نــظــام  ــول  ح النظر  وجــهــات  ــدارســت  ت
العمل  ـــة  ورش نــقــاشــات  حــســب  البيئية  ــخــدمــات  ال
فرنسا  �ونبيليي-   املنظم    PESMIX ــة   ــي ــدول ال
الــدكــتــور  ــعــرض  ل بالنسبة  ــأن  ــش ال ــو  ه ــ·  ك  ،2014

أالن كارسينتي.
الوطني  املعهد  ــن  ع ــز،  ــال س ميشيل  جــون  وقــيــم 
البيئية  الــخــدمــات  مــجــال  بفرنسا  ــي  ــزارع ال للبحث 
تعميم  مــحــور  أمــــا  ـــادي.  ـــص ـــت االق ــب  ــان ــج ال مـــن 
ــنــظــام اإليــكــولــوجــي  ــنــوع اإلحــيــا[ وخــدمــات ال ــت ال
واتــخــاذ  والـــخـــاصـــة  ــة  ــي ــمــوم ــع ال ــات  ــاس ــي ــس ال يف 
باحث  ـــودي،  ه جــويــل  الــدكــتــور  فعالجه  الـــقـــرارات 

بجامعة بريتوريا جنوب إفريقيا.
الخب³  ــري"،  ــاك ــي ل ــك  ــوي ــودف ل ــور"  ــت ــدك ال وقــــدم 
ــر  ــاظ ــن الـــغـــابـــات وامل ــة  ــي ــال م الــــــدويل يف مـــجـــال 
مكافحة  اتفاقية  العاملية  ــة  ــي اآلل لــدى  الطبيعية 
 (  FLRM) ـــزراعـــة  وال األغــذيــة  ومنظمة  التصحر 
عالقته  "و  األرايض  تــدهــور  ــاد  ــي ح  " صــنــدوق   ،

باألداء مقابل النظم االيكولوجية.
اســتــعــرض  الـــوطـــنـــي،  ــايس  ــي ــس ال ــاق  ــي ــس ال ويف 
باملندوبية  غـــابـــوي   مــهــنــدس  ــشــقــرون،  ــن ب فــيــصــل 
التصحر،  ــة  ــارب ــح وم ــات  ــاب ــغ وال لــلــمــيــاه  الــســامــيــة 
ــات الــنــظــم  ــدم ــخ مــحــور الــتــقــيــيــم االقـــتـــصـــادي ل

اإليكولوجية يف مجال األركان.
ــــيش، أســتــاذ  ــور أحــمــد دروي ــت ــدك ــج ال ــ± عــال يف ح
التحليل  مــعــهــد  ــد  ــي وعــم االقــتــصــاديــة،  ــوم  ــل ــع ال
بجامعة  ــة  ــي ــرشاف ــت االس والــــدراســــات  االقــتــصــادي 
ــري  ــشــرتك ملــيــاه ال ــخــدام امل ــــران، االســت األخــويــن- إف
البيئية  النظم  وتــقــويــة  املــغــرب  يف  ــزمــن  ال ــر  م عــىل 
ــام الــــري يف  ــظ ـــــط الــتــنــمــيــة وســــاق Ïــــوذج ن ورواب

سوس ماسة.
الـــدكـــتـــور عبد  ــل  ــي ــحــل ــت وال ـــدرس  ـــال ب ـــاول  ـــن وت
ــف خـــطـــا°، رئـــيـــس الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة  ــطــي ــل ال
الوطنية  ــة  ــدرس ــامل ب ـــاذ   ـــت وأس الــجــهــويــة  لــلــعــلــوم 
التكيف  مـــرشوع  تــجــربــة  للمهندس±،  ــة  ــوي ــغــاب ال
املــغــرب،  يف  تانسيفت  حـــوض  يف  ــاخ  ــن امل تــغــ³  ــع  م
محور  ــا  أم البيئية.  الــخــدمــات  مقابل  الــدفــع  ونــظــام 
نظام  تصميم  لتوجيه  ــارات  ــي ــت االخ اخــتــبــار  "نــهــج 
عىل  لــلــحــفــاظ  البيئية  ــات  ــدم ــخ ال مــقــابــل  ــع  ــدف ال
امللكية  ــوق  ــق ح ــاق  ــي س يف  املـــيـــاه  مــســتــجــمــعــات 
املــقــدم،  املحسن  عبد  ــدكــتــور  ال فعرضه  املــشــرتكــة" 
ــاÄ لــلــزراعــة  ــث ــث يف مــعــهــد الــحــســن ال ــاح ــاذ ب ــت أس

والبيطرة، 
مــقــابــل  لــلــدفــع  Ïـــــوذج  وضــــع  اتـــجـــاه  ويف 

الخدمات البيئية خاص بالسياحة، استعرض 
تنمية  شبكة  رئــيــس  ــوطــيــب،  أب حــســن  ــور   ــت ــدك ال
مختلف  ودرعــــة  ــاســة  م ســـوس  ــة  ــروي ــق ال الــســيــاحــة 

الرؤى يف املوضوع.
املـــشـــاركـــون الحــقــا عـــىل 4 ورشــــات  ـــــوزع  وت
ـــل وفــق  ـــأم ـــت ـــارب وال ـــج ـــت لـــتـــبـــادل ال
ـــحـــددة تـــــروم مـــدارســـة  ـــحـــاور م م
مقابل  األداء  مــواضــيــع  مختلف 
ـــا وتــصــورات  الــخــدمــات مــن زواي
"الجوانب  قبيل  مــن  مختلفة 
ــة واملــؤســســيــة"،  ــي ــون ــان ــق ال
ــة الــبــيــئــيــة"،  ــاح ــي ــس و"ال
ــحــل  ــن ـــة ال ـــي ـــرب و"ت
ـــــات  ـــــات ـــــب ـــــن وال
ـــــة  ـــــري ـــــط ـــــع ال
والـــــطـــــبـــــيـــــة"، 
ــل  ــي ــأه و"إعـــــــــادة ت
ــــــــــــان"،  شـــــجـــــرة أرك

و"التعويض البيئي".
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