
بجهة  املستدامة   والتنمية  للبيئة  الجهوي  املرصد  شهد 
التكيف مع  مراكش تانسيفت الحوز مؤخرا انطالق مشروع 
ودفع  املائية  للموارد  املتكاملة  اإلدارة  خللالل  من  املناخ  تغير 

.)GIREPSE( مقابل الخدمات البيئية
عبد  البروفسور  ذكللر  للورشة  االفتتاحية  الجلسة  وخللالل 
الفاعلني  مختلف  بلللدور  املللشللروع  منسق  الللخللطللابللي  اللطيف 
االنتظارات  الحيوي، وكللذا  كللمللورد  امللليللاه  فللي تدبير إشكالية 
والنتائج  املمارسات  أفضل  ضمان  إلللى  الرامية  والتوجهات 
الحاسمة، وذلك في أفق ضمان استدامة املوارد والحفاظ على 
وظائف النظم اإليكولوجية، دون املساس بقدرة الساكنة في 

تلبية احتياجاتهم.
الللورشللة على عللدة مللداخللالت همت مجال تدخل  واشتملت 
كل مؤسسة حسب تخصصها العلمي في سبر أغوار محاور 
اليعقوبي،  الدكتور محمد  وقللدم  املللشللروع من رؤى مختلفة. 
أسللتللاذ بللاحللث، جللامللعللة الللقللاضللي علليللاض كجامعة كللبلليللرة في 
مجال  العلوم  واملعرفة بجهات الجنوب وإشعاعها العلمي 

واالكاديمي.
واسللتللعللرض الللدكللتللور عللبللد الللنللبللي زيلللن الللعللابللديللن، أسللتللاذ 
بللاحللث، مللهللام امللللدرسلللة الللوطللنلليللة للللللغللابللويللة املللهللنللدسللني التي  
أنللشللئللت فلللي علللام 1968، واللللتلللي تللكللون األطللللر الللعللللليللا ملصالح 
الللتللنللملليللة واملللحللافللظللة علللللى املللللللوارد الللغللابللويللة بللاملللغللرب حيث 
يتخرج منها  ما يقارب 30 إطار في كل فوج من ضمنهم 30 

في املائة طلبة من خارج املغرب.
األرصللاد  الللدريللوش عن مديرية  الدكتورة فاطمة  وتناولت 
باملغرب ومجاالت   الللجللوي  الللرصللد  وظللائللف  الوطنية  الجوية 
امللللراقلللبلللة واللللتلللنلللبلللؤ، وملللللدى مللسللاهللمللة امللللديلللريلللة فلللي الللتللنللملليللة 
االقلللتلللصلللاديلللة واالجلللتلللملللاعللليلللة ملللن خللللالل تلللللبلليللة االحللتلليللاجللات 
ومللعللطلليللات الللطللقللس وامللللنلللاخ وامللللعلللللللوملللات الللبلليللئلليللة ملختلف 

القطاعات.
وأبرزت الدريوش مختلف دراسات الغالف الجوي والبحث 
واألرصللاد الجوية  التي تباشرها املديرية وأدائها في مجال 

علم املناخ على املستوى النظري والتجريبي والتطبيقي.
وأشللللار الللدكللتللور محمد املللسللولللي  إللللى أن الللحللوض املللائللي 
تانسيفت يعرف تدهورا كبيرا لنظمه اإليكولوجية الغابوية، 
والعامليني  املحليني  للسياح  مهما  وارتللليلللادا  كثيفة  وتللعللريللة 
خلللاصلللة خلللللالل فلللصلللل اللللصللليلللف، وتلللطلللويلللرا للللللبللنللى الللتللحللتلليللة 
الللسلليللاحلليللة الللصللغلليللرة علللللى طلللول مللجللرى نللهللر وادي أوريللكللا، 
املنطقة شاهد على  للفيضانات. وتاريخ  مما يجعله عرضة 
املميتة وكذا  يللوم 17 غشت 1995  لفياضانات  املللروع  الحدث 
الفياضانات األخيرة التي خلفت أضرارا جسيمة أواخر شهر 

دجنبر 2014.
وأضللللاف أن هلللذه الللفلليللضللانللات أصللبللحللت أكللثللر كللثللافللة، رغللم 
تهيئة وضللبللط تللدفللقللات اللللوديلللان نللحللو اللللحلللوض، للليللس فقط 
بسبب تغير املناخ، ولكن أيضا بسبب األنشطة البشرية التي 
تؤدي إلى تدهور التربة والغطاء النباتي باألراضي الغابوية 
التعرية وتدفق  وبالتالي تسارع مظاهر  الزراعية،  كالحقول 

املياه السريعة.
وقدم الخطابي املشروع الرئيسي املقترح من قبل الجمعية 
املغربية للعلوم  الجهوية )AMSR( واملمول من مركز البحوث 
والتنمية الدولية الكندي، بشراكة مع عدة مؤسسات علمية.  
واتخذت  منطقة تانسيفت كمنطقة عمل املشروع، خصوصا 

في حوض »أوريكا« كمنطقة نموذجية.
املللشللروع  حللول تطوير سبل إعلللادة النظر  وتتمحور فكرة 
املللنللاخ، مع  املائية املتكاملة في سياق تغير  امللللوارد  في إدارة 
التي يمكن  البيئية  والخدمات  السلع  إنتاج  استمرار  مراعاة 
تحقيقها من خالل تحسني القدرة على التكيف لدى السكان 
ومللرونللة النظم اإليللكللولللوجلليللة، وسلللوف يتحقق ذللللك، يضيف 
الخطابي، من خالل دمج وضع املناخ واألدوات القائمة على 
السوق واملقاربة السياسية وفق برنامج عمل بيئي وتنموي. 
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<  محمد التفراوتي 

الللحللرارة ربما  الللبللالد ستشهد ارتللفللاعللا فللي درجللة  أعلنت منظمة علمية فللي استراليا مللؤخللرا أن 
يتجاوز خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن وهي زيادة تتجاوز ارتفاع درجات الحرارة عامليا. 
و رسمت املنظمة أسوأ سيناريو الرتفاع يصل إلى 5.1 درجة مئوية بحلول عام 2090 ما لم تتخذ 

إجراءات كفيلة بخفض االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس الحراري.
وقال كيفن هنيسي كبير الباحثني بمنظمة الكومنولث لألبحاث العلمية والصناعية في استراليا 
"ثمة ثقة كبيرة للغاية في أن األيام الشديدة الحرارة ستتكرر. كما أن لدينا ثقة كبيرة في أن منسوب 
مياه البحار سيرتفع وأن مياه املحيطات ستصبح أكثر حموضة وسيتراجع سمك طبقات الجليد".

ويتناقض هذا التحذير املخيف الصادر عن وكالة تمولها الحكومة مع السياسة الرسمية لرئيس 
الوزراء االسترالي توني أبوت الذي وصف في عام 2009 علوم التغير املناخي بأنها "هراء".

أرجللللللللللللللأت اللللللسلللللللللللطلللللات الللللبللللريللللطللللانلللليللللة 
إصلللدار قلللرار حللول الللتللراخلليللص الجديدة 
السلللللتلللللكلللللشلللللاف اللللللللغلللللللاز الللللللصللللللخللللللري فلللي 
بلللريلللطلللانللليلللا فللللي إشللللللللارة إللللللى صلللعلللوبلللات 
يللفللتللرض الللتللوصللل إلللللى تلللوافلللق بللشللأنللهللا 
بللني مللعللارضللي ومللنللاصللري هلللذا املللصللدر 
اللللجلللديلللد للللللطللاقللة اللللللذي تللدعللملله حللكللومللة 

ديفيد كاميرون.
في  النكشير  مقاطعة  سلطات  وعلللللى 
شللمللال غلللرب انللكلللللتللرا، أن تللحللسللم مسألة 
منح إجازتني جديدتني لشركة كوادريال 

البريطانية.
وتجمع، األسبوع املاضي، حوالى 250 
املنطقة  سللكللان  مللن  غالبيتهم  مللعللارضللا، 
يلللرفلللعلللون الفللللتللللات ملللنلللاهلللضلللة للللللتللكللسلليللر 
قبل  للتظاهر  امللليللاه،  بواسطة  الصخري 

صدور هذا القرار املرتقب جدا.
السلطات  ألن  الترقب سيتواصل  لكن 
قللللللررت بللالللفللعللل إرجلللللللاء قللللرارهللللا ثللمللانلليللة 
أسللللابلللليللللع علللللللى األقللللللللل بللللنللللاء علللللللى طلللللب 

كوادريال التي تريد مراجعة ملفها.
اإلدارة  أوصللللللت  املللللاضللللي  واألسلللللبلللللوع 

املحلية للتنظيم املدني برفض األذونات 
التي  مللعللربللة عللن خشيتها مللن األضلللللرار 
بني  والتنقيب  الحفر  أعللمللال  ستسببها 
الللضللجلليللج وزيلللللادة حللركللة مللللرور اآلللليللات 

الثقيلة على الطرق الريفية.
وامللللللوضلللللوع يللقللسللم اللللسلللكلللان فللللي هلللذه 
املللقللاطللعللة اللللتلللي كلللانلللت صللنللاعلليللة فلللي ما 
بنتائج  الوعد  يتنازعهم  والذين  مضى، 
اقللتللصللاديللة مهمة وامللللخلللاوف حلللول على 

إطار الحياة العامة.
ووقللعللت أكللثللر مللن 240 شللركللة ونللقللابللة 
التكسير  ضللد  عريضة  محلية  وجمعية 
باملياه بسبب آثاره املحتملة على البيئة 

والصحة.
وهذه العملية تقضي بإيجاد تشققات 
تللحللت األرض وإدخللللللال مللزيللج ملللن امللليللاه 
والرمل واملنتجات الكيميائية إليها بما 
داخل  املحتجز  الغاز  باستخراج  يسمح 

الصخور.
وتللتللركللز امللللخلللاوف علللللى الللتلللللوث الللذي 
يلللملللكلللن أن تلللسلللبلللبللله امللللللللللواد الللكلليللملليللائلليللة 

وخصوصا بالنسبة إلى املياه.
للللت كلللاريلللن ديللتللشللفلليلللللد إحلللدى  وتلللسلللاء
امللللللوقلللللعلللللني علللللللللى الللللعللللريللللضللللة قللللائلللللللللة إن 

"الللسلليللاحللة والللللزراعللللة سللتللتللأثللران بشكل 
كلللبللليلللر. هللللل سلللتلللرافلللقلللون علللائلللالتلللكلللم إللللى 

تمضية العطل في حقل للغاز؟".
واملللللوضللللوع يللقللسللم أيلللضلللا املللسللؤولللني 
ولو  الوطني  املستوى  على  السياسيني 
أن أيلللا مللن األحللللزاب الللكللبلليللرة ال يعترض 

مبدئيا على الغاز الصخري.
ورفلللللض الللللنللللواب الللبللريللطللانلليللون مللبللدأ 
تلللعللللللليلللق هللللللذه األعلللللملللللال علللللللى امللللسلللتلللوى 
الوطني بناء على اقتراح لجنة برملانية.

وقد أقروا في املقابل تعديالت طرحها 
حلللزب الللعللمللال لللوضللع إطلللار أكللثللر تللشللددا 
حللليلللال علللمللللللليلللات الللتللنللقلليللب اللللتلللي سلليللتللم 
الوطنية  الللحللدائللق  فللي  بالكامل  حظرها 

واملحميات.
األسبوع  اسكتلندا  قللررت  مللن جهتها 
املللللاضللللي فلللللرض تللعللللليللق الللتللنللقلليللب علللللى 

أراضيها بانتظار نتيجة استفتاء عام.
ديفيد  املحافظ  اللللوزراء  رئيس  وجعل 
كلللامللليلللرون بلللوضلللوح ملللن مللسللألللة تللطللويللر 
هذه الطاقة الرخيصة واملتوافرة بغزارة، 
أولوية اقتصادية، في حني بدأت حقول 

النفط في بحر الشمال تنضب.
وقللال وزيللر املالية جللورج اوزبلللورن إن 

"هلللذا الللبلللللد اللللذي كلللان أول مللن استخرج 
ينبغي  العميقة,  املياه  والغاز من  النفط 
الجديدة  الللطللاقللة  مللصللادر  يتجاهل  ان ال 
مثل الغاز الصخري ملجرد أن هذا العمل 

صعب للغاية".
الواليات  مثال  إلى  الحكومة  وتستند 
املتحدة حيث أمنت ثورة الغاز الصخري 
إعلللللادة تللحللريللك االقلللتلللصلللاد وحللليلللث أعلللللن 
الللرئلليللس بللللاراك اوبلللاملللا للللللتللو أن صفحة 

األزمة طويت.
الللنللفللط التقليدي  لللكللن تللدهللور أسللعللار 
منذ أشهر بات يهدد هذه املعجزة. فالغاز 
الللذي ترتفع كلفة استخراجه،  الصخري 

ال يقدم فعليا املزيد من التنافس.
االحللللللتلللللليللللللاطللللللات  مللللللسللللللتللللللوى  إن  ثلللللللللم 
أخللرى.  مللن جهة  مللؤكللد  غير  البريطانية 
واعللتللبللر الللعلللللمللاء فلللي مللكللتللب اللللدراسلللات 
"وفلليللرة"  أنللهللا  البريطاني  الجيولوجية 
لللكللنللهللم ال يللعللرفللون ملللا هلللي الللكللملليللة الللتللي 

يمكن استخراجها منها.
وعلى الرغم من الغموض، فقد تم حفر 
العديد من اآلبار االستكشافية في البلد 
فللي الللسللنللوات األخللليلللرة وللللو أنللله لللم يبدأ 

اإلنتاج بعد.

إللللى  فللللي 2011  كلللللوادريلللللال  واضللللطللللرت 
فللي شللمللال شرق  التنقيب  وقللف عمليات 
انلللكلللللللتلللرا بلللعلللد تللسللجلليللل هلللللللزات أرضللليلللة 
خلللفللليلللفلللة. وملللنلللحلللتلللهلللا اللللحلللكلللوملللة الحلللقلللا 
الللتللنللقلليللب  علللمللللللليلللات  بلللاسلللتلللئلللنلللاف  األذن 
االستكشافية وانما عبر تعزيز عمليات 

املراقبة.
وأعلللللللللللللنللللللت ملللللجلللللملللللوعلللللة "ايللللللنلللللليللللللوس" 
العام  سويسرا،  في  ومقرها  الكيميائية 

املاضي أنها تعتزم استثمار مليار دوالر 
فللي االسللتللكللشللاف مللع طللمللوح يتمثل بللان 
تللصللبللح أكللبللر فللاعللل فلللي هلللذا الللقللطللاع في 

البلد.
وبينما يبقى التكسير بواسطة املياه 
فلللان املجموعتني  فللرنللسللا،  فلللي  مللحللظللورا 
الللفللرنللسلليللتللني تللللوتللللال وغللللللاز دو فلللرانلللس 
سويز اشترتا حصصا أيضا في إجازات 

االستكشاف في بريطانيا.

أنشطة  بالنيبال ملكافحة  فللي مؤتمر عقد  املللشللاركللون  الللبللريللة  الللحلليللاة  دعللا خللبللراء 
الصيد الجائر إلى الحد من الطلب على النمور وأعضائها في الصني في إطار حملة 
للحفاظ على هذه الحيوانات. وكانت آالف النمور تجوب مناطق الغابات في جنوب آسيا 

وجنوب شرقها إال أن أعدادها تضاءلت إلى نحو ثالثة آالف في شتى أرجاء العالم.
وقال مايكل بالتزر مدير مبادرة )تايجرز أاليف( التابعة للصندوق العاملي للحياة البرية 
الخبراء إن أنشطة الصيد الجائر تدفعها تجارة مزدهرة في الصني حيث يشتد اإلقبال على 
االجتماعية لألشخاص كما تستخدم  للمكانة  رمللزا  النمور وجلودها ألنها تمثل  أعضاء 

أيضا في الطب الشعبي التقليدي.
وقال جيمس كومتون مدير البرنامج اآلسيوي لشبكة مراقبة االتجار في الحياة البرية 

إن مئة نمر يقتل كل عام لالتجار املحظور منذ بداية القرن.

والفيزياء  األحلليللاء  علماء  يضم  الللروسلليللة  تومسك  مللن جامعة  علمي  فللريللق  تمكن 
الحيوية، من التوصل إلى زراعة بكتيريا تبدد في ظرف قياسي النفايات املستعصية 

أو غير القابلة للتحلل مثل النفط واملعادن الثقيلة وغيرها.
ونللقلللللت وكلللاللللة األنلللبلللاء الللروسلليللة »انلللتلللرفلللاكلللس« علللن رئلليللس الللفللريللق الللعلللللمللي، فللالديللملليللر 
كاليوجني، قوله .. إن »العملية بسيطة جدا، وتتمثل عمليا في وضع البكتيريا فوق املادة 
املطلوبة، بحيث ال يكون لها ما تتغذى عليه سوى تلك املادة املراد تدويرها«، موضحا أنه 
بهذه التقنية »تصبح كل النفايات العضوية، في نهاية األمر غير خطرة، وقابلة للتدوير، 

ويمكن استخدامها ثانية«.
الللفللريللق تمكن، بعد دراسللللات اسللتللمللرت 30 سنة متتالية فللي زراعلللة األحلليللاء  وأضلللاف أن 
املجهرية من الحصول على بكتيريا »تتمكن من إبادة الزجاج العضوي وكبريتات النحاس 

والزنك والسترونشيوم واللدائن التي ال تتحلل«.

قال فريق دولي من العلماء االثنني إن من املفارقات أن ظاهرة )ال نينيا( املناخية 
التي تؤدي إلى برودة مياه املحيط الهادي واضطراب الطقس في شتى أرجاء العالم، 
واملرتبطة بالفيضانات والجفاف وأيضا وصول املزيد من األعاصير إلى اليابسة، ستحدث 
مرتني في املتوسط كل 13 عاما خالل القرن الحادي والعشرين إذا استمرت االنبعاثات الغازية 

املسببة لظاهرة االحتباس الحراري وذلك باملقارنة بمرة كل 23 سنة في القرن املاضي.
وظاهرة ال نينيا هي املقابل لظاهرة النينيو املناخية املعروفة التي تتسم بانتقال كتل 
من املياه الدافئة في املنطقة املدارية باملحيط الهادي من الشرق إلى الغرب ما ينجم عنه آثار 

ضارة وخسائر قد تصل إلى مليارات الدوالرات على إمدادات الغذاء واملياه بأنحاء العالم.
أعللوام  إلللى سبعة  أمللا ظاهرة ال نينيا املناخية فتحدث على نحو غير متوقع كل عامني 
الطبقات السطحية مللن مياه  بلللرودة  فللي  الللشللديللد  بللآثللار متطرفة منها االنللخللفللاض  وتللقللتللرن 

املحيط الهادي.

االحتباس احلراري يزيد من خطر »ال نينيا« بكتيريا لتدمير النفايات املستعصية دعوة للحد من صيد النمور في الصني

الغاز الصخري يثير االنقسام في بريطانيا 

 انطالق مشروع التكيف مع تغير املناخ بحوض اوريكا
مقاربة ترمي التنسيق بني جميع املتدخلني من أجل ضمان توازن بيئي وتنموي مستدام

<  جوليان ميفييل )أ.ف.ب.(

كما تعد الخدمات البيئية، على النحو املقترح من قبل منظمة 
األغذية والزراعة )2007( ، خدمات للنظم اإليكولوجية تتميز 
بوجود عوامل خارجية، مما أدى إلى استبعاد خدمات اإلمداد 
التي غالبا ما تكون عبارة عن منافع أو خدمات تسويقية أو 

ممكنة التسويق.
كما أن مفهوم الدفع مقابل الخدمات البيئية ينشد أهداف 
)الكربون، والتنوع  الخدمات  أنللواع من  أربعة  عملية ويغطي 
البيولوجي واملياه والترفيه( قد تكون خاضعة لرسوم محددة.

وأوضللللللح الللخللطللابللي أن إشللكللاللليللة امللللللاء تللسللتللدعللي تللللدارس 
إكلللراهلللات تللنللملليللة وتللدبلليللر امللللللوارد املللائلليللة بللحللوض تانسيفت 
الذي يواجه تحديات تغير املناخ . فمنذ أكثر من عقد، تنحو 
سياسة تدبير املياه في املغرب نحو اإلدارة املتكاملة للموارد 
املائية )GIRE(. وترنو هذه املقاربة تحقيق التوازن بني الطلب 
التفاوت  هللذا  وإيللضللاح  للمياه،  املنخفض  والللعللرض  املللتللزايللد 
بللشللكللل جلللللي فلللي املللسللتللقللبللل نللتلليللجللة لللتللغلليللر امللللنلللاخ. واسللتللنللتللج  
الللوعللي بالحاجة ملثل هللذه سلليللاسللات بللات ال يكفي،  كللذلللك أن 
في ظل غياب األدوات واملعلومات واملعرفة التي تفسح املجال 
لللإدارة  الجيدة  املمارسات  لتحديد  املائي  بالقطاع  للمعنيني 
املللنللدمللجللة للللللمللوارد املللائلليللة فللي الللبللعللد الللديللنللاملليللكللي وروابللطلله 
واالجتماعية  واإليكولوجية  الطبيعية  الظواهر  مع  الوثيقة 

واالقتصادية.
وعللللللللليلللله فلللسللليلللشلللملللل ملللللشلللللروع الللللبللللحللللث بللللالللللحللللوض املللللائللللي 
لتانسيفت، الذي يقع في منطقة شبه القاحلة في وسط غرب 
املللغللرب، وخاصة الحوض املائي أوريللكللا الللذي يعد واحللدا من 

األحواض الفرعية التي سيتناول مشروع البحث إشكاالتها.
وأكد الخطابي أن اعتبارات اإلدارة املتكاملة للموارد املائية 
ذات بعد حقيقي تدمج الحفاظ على الخدمات البيئية والتكيف 
مع تغير املناخ لم يتم أبدا تناولها في السياق املغربي. أي لم 
يؤخذ بعني االعتبار تغير املناخ والحاجة إلى التأقلم فضال 
السياسة  قللبللل  مللن  البيئية بشكل صللريللح  الللخللدمللات  دور  عللن 

املائية سواء على الصعيدين الوطني والجهوي. 
كما أن االندماج املنشود الذي يجب بلورة تأثيره املشترك 
لألداء البشري وإمكانات الوسط الطبيعي واجه تحديات من 
الفعالة لجميع املعنيني بالقطاع، وال  قبيل صعوبة املشاركة 
التشجيع  وضعف  القطاعية  اللللرؤى  وتنسيق  النساء،  سيما 
والدعم والوعي وتعزيز القدرات. فضال عن عدم وجود اندماج 
يللؤثللران سلبا  اللللللذان قد  املناخ  البيئي وتغير  عملي للعنصر 
على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي وعلى التسوية بني 

األطراف وعلى أهداف التنمية.
يللللشللللار أنللللله تللشللكلللللت حلللللول هلللللذا امللللللشلللللروع اللللبلللحلللثلللي نللخللبللة 
ملللن الللبللاحللثللني ملللن ذوي اللللخلللبلللرة فلللي مللجللمللوعللة مللتللنللوعللة من 
إلى  يللهللدف  كما  مللؤسللسللات  عللدة  مللن  التكميلية  التخصصات 
تللعللزيللز قللللدرات صللانللعللي الللسلليللاسللات واملللجللتللمللعللات املحلية في 
مجال  في  البيئية  الخدمات  تقييم  و  املناخ  تغير  مع  التأقلم 
املجتمعية..  التعبئة  وأساليب  املتكاملة  املائية  امللللوارد  إدارة 
وذلك عبر بناء القدرات من خالل املشاركة في أوراش تكوينية 
مقاربة  عبر  والعلماء  الباحثني  مللع  والتنسيق  وتحسيسية 
»البحث والعمل« واملشاركة الفعالة في تنفيذ أنشطة املشروع.

ويلللللذكلللللر أن مللللشللللروع بلللحلللث اللللتلللكللليلللف مللللع تللغلليللر املللللنللللاخ فللي 
ثللالث  ملللللدة  الللللذي سلليللسللتللمللر   ،)GIREPSE( تللانللسلليللفللت حللللوض 
للللللعلللللوم  املللغللربلليللة  الللجللمللعلليللة  تللنللسللقلله   ،)2017-2014( سلللنلللوات 
علليللاض  اللللقلللاضلللي  جلللاملللعلللة  مللللع  الجهوية )AMSR( بشراكة 
الوطنية  واملللديللريللة  للمهندسني  الغابوية  الوطنية  واملللدرسللة 
لألرصاد الجوية واملرصد الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة 
والتعمير  للتهيئة  الوطني  واملعهد  تانسيفت  مراكش  بجهة 
ثللم جللامللعللة مللونللكللتللون بللكللنللدا. وهلللو يللتللنللاول الللقللضللايللا املعقدة 
واملللتللعلللللقللة بللالللنللظللم االجللتللمللاعلليللة واالقلللتلللصلللاديلللة والللطللبلليللعلليللة 
املتكاملة  اإلدارة  بسياسة  النهوض  بغية  وذلللك  وتفاعالتها، 
الداعمة للتغيير،  القوى  للمياه مع األخللذ في االعتبار جميع 
الداخلية والخارجية، حيث سيستفيد هذا املشروع من الحوار 

الشامل بني املعنيني بالقطاع.

جانب من أشغال لقاء إعطاء انطالقة املشروع

اوريكا.. منطقة تنموية واعدة حتتاج إلى اهتمام أكبر يراعي النظام اإليكولوجي


