
ومــحــاربــة  ــات  ــاب ــغ وال للمياه  الــســامــيــة  املــنــدوبــيــة  ــعــت  وق
رشاكــة  ــفــاقــيــة  ات ـــرا،   ـــؤخ م ــاحــة،  ــســي ال وزارة  مــع  الــتــصــحــر 
املحمية  ــاطــق  ــن امل يف  ــدامــة  املــســت الــســيــاحــة  ــر  ــطــوي "ت حـــول 
ــي �ــتــد عىل  ــت ــة ال ــي ــاق ــف وتــثــمــ� املـــجـــاالت الــطــبــيــعــيــة". االت
البيئية  الــســيــاحــة  تشجيع  ـــار  إط يف  ــدرج  ــن ت ــوات  ــن س خــمــس 
ــوع املـــؤهـــالت الــطــبــيــعــيــة والــثــقــافــيــة  ــن ـــالل تــثــمــ� ت مـــن خ
ــاطــق  املــن ــة، وخـــاصـــة يف  ــي ــرب ــغ امل الــطــبــيــعــيــة  ــاالت  ــج ــم ــل ل
لصالح  وتقييمها  تــطــويــرهــا  ــل  ــائ وس تــعــزيــز  ــع  م املــحــمــيــة، 

الساكنة املحلية.
البيئية  السياحة  أو  املــســتــدامــة  السياحة  مفهوم  ويــرتــكــز 
بشكلها  ظــهــرت  ــي   ــت ال السياحة  أنـــواع  ــن  م نــوع  تثم�  ــىل  ع
نتيجة  وتـــطـــورت  ــن،  ــرشي ــع ال الــقــرن  ®ــانــيــنــيــات  يف  الــحــايل 
ــة، حــتــى أصبح  ــي ــقــاف ــة وث ــادي ــص ــت ــل ســيــاســيــة واق ــوام عـــدة ع
ــاحــة يف  ــســي ـــم أنــــواع ال ـــد أه ــة أح ــط ــش ـــذا الــنــوع مــن األن ه
وقــد  ــة.  ــي ــاض امل القليلة  ــوات  ــن ــس ال يف  ـــوا  · وأكـــ¸هـــا  ــا¹  الــع
والشخص  الــســائــح  ــن  م ــال  ك لتجعل  البيئية  الــســاحــة  ـــاءت  ج
أن  بــعــد  ـــك  وذل للبيئة،  صــديــقــا  املــجــال،  هـــذا  يف  املستثمر 
الــســيــاحــيــة ســمــعــة سيئة  ــات  ــاط ــش ــن ال مـــن   Àــ ــث ك اكــتــســبــت 
يف  الطبيعية  ـــــوارد  امل ــزاف  ــن ــت اس عــن  مــســئــولــة  ــاعــتــبــارهــا  ب

املناطق السياحية.

السياحة البيئية وحÂية البيئة 

تتم  ــي  ــت ال ـــارات  ـــزي ال تــلــك  البيئية  بــالــســيــاحــة  يــقــصــد 
الــحــضــارة  إلــيــهــا  تــصــل   ¹ ــي  ــت ال الطبيعية  ــاطــق  ــن امل إىل 
قبل  مـــن  ــا  ــه ــال أشــك Çــخــتــلــف  ــة  ــرشي ــب ال ــات  ــاط ــش ــن ال أو 
ـــىل حــالــهــا  ع ــت  ــي ــق ب ــث  ــحــي ب فـــســـادا،  ــا  ــه ــي ف ــث  ــع ت و¹ 
ــارات  ــزي ال هـــذه  ــون  ــك وت ــوث.  ــل ــت ال فيها  يــؤثــر  و¹  تقريبا 
عىل  ــرف  ــع ــت وال ــاطــق  املــن هـــذه  بسحر  االســتــمــتــاع  ــدف  ــه ب
ـــا ال  Ç ــا ــه ــس ــاري ــض ـــة وت ـــربي ــا وحــيــوانــاتــهــا ال ــه ــات ــات ــب ن
القائم  البيئي  الـــتـــوازن  يف  خــلــل  أي  إحــــداث  إىل  ـــؤدي  ي

يف تلك املناطق .
اقـــــرتاح هــذا  تـــم  نــســبــيــا إذ  ــا  ــث ــد املــصــطــلــح حــدي ــع وي
 Àوالخب البيئي  ــنــاشــط  ال قــبــل  ــن  م الــســيــاحــة  ــن  م ــوع  ــن ال
ــة الــطــبــيــعــة، هــكــتــور الســكــوريــن، الــذي  ــÂي ــال ح ــج يف م
الصديقة  السياحية  الــنــشــاطــات  تشجيع  يــتــم  أن  ـــرتح  اق
ــدات  ــع وامل التنقل  ــل  ــائ وس ــن  ع الــتــخــيل  خـــالل  ــن  م للبيئة 
الطبيعية  الــبــيــئــات   Àــدمــ ت عـــدم  ــك  ــذل وك للبيئة  املــلــوثــة 
وقــد  لــلــســيــاح.  ــه  ــي ــرتف وال ــة  ــراح ال ــل  ــائ وس ــاد  ــج إي سبيل  يف 
لحÂية  الــعــاملــي  ــاد  ــح االت قبل  ــن  م ــطــرح  ال هــذا  تبني  ــم  ت

الطبيعة يف العام 1983.

املقومات 

مناطق  عــىل  لــلــتــعــرف  فــريــدة  ــة  تــجــرب هــي  ــاحــة  ــســي ال
البيئية  الــســيــاحــة  ـــا  وأم ممتعة.  أوقــــات  ــاء  ــض وق ــدة  ــدي ج

الــطــبــيــعــة  ـــع  م اإلنــــســــان  ــح  ــال ــص ــت ي أن  ــيض  ــت ــق ت ــي  ــه ف
عليها،  الــحــفــاظ  إىل  ــة  ــي ــرام ال الــجــهــود  ــن  م جـــزء  ويــصــبــح 
البيئية  السياحة  تــقــوم  أن  ــد  ب ال  ــهــدف  ال هــذا  ولتحقيق 

عىل عدة مقومات أهمها :
حيث  مـــن  ــاحــيــة  الــســي لــلــمــنــاطــق  ــبــيــئــي  ال ــوع  ــن ــت ال  •
للمناطق   ــات  ــاخ ــن امل أو  ــتــضــاريــس  ال أو  ــة  ــربي ال ــاة  ــحــي ال

السياحية.
بطرق  فيها  والــتــجــول  املــنــاطــق  ــذه  ه اجــتــيــاز  إمكانية   •
الــهــوائــيــة  ـــات  ـــدراج ال ــعــÂل  ــت اس ـــيش أو  امل ــة مــثــل  ــي ــدائ ب
أو  متقدمة  ــة  حــÂي ــل  ــائ وس ــخــدام  اســت إىل  الــحــاجــة  دون 

وسائل تنقل آلية مثل السيارات امللوثة للبيئة.
ــزات الــالزمــة  ــي ــه ــج ــت ــض ال ــع ـــشـــاء ب ـــدرة عـــىل إن ـــق • ال
البيئي  ـــوازن  ـــت ال عــىل  ــاظ  ــف ــح ال مــع  ــســائــحــ�  ال ــخــدمــة  ل
املــنــاطــق  يف  ــم  ــائ ق بــيــئــي  ــام  ــظ ن أي  عـــىل   Àــ ــأث ــت ال وعــــدم 

السياحية.
ـــع الـــوعـــي الــبــيــئــي لــلــســائــح وكـــذلـــك جــعــلــه أكــرث  • رف

تفاعال مع قضايا وهموم املناطق التي يزورها.
زيارتها  يتم  الــتــي  للمناطق  املحلية  الثقافة  ـــرتام  اح  •
ــاس بــحــقــوق الــســكــان أو بــاملــعــايــÀ والــقــوانــ�  ــس ـــدم امل وع
ضمن  السياحية  املــنــاطــق  تــقــع  ــتــي  ال الــدولــة  يف  املتبعة 

حدودها.
مكمال  عــنــرصا  ــح  ــائ ــس ال ــد  ــع ي الــبــيــئــيــة  ــة  ــاح ــســي ال  يف 
تصل   ¹ الــتــي  ــق  ــاط ــن امل يف  الــطــبــيــعــة  حــÂيــة  ــود  ــه ــج ل
ــىل  ــهــا. وع ــي ــث، ولــيــس عــبــئــا عــل ــوي ــل ــت ــا عـــوامـــل ال ــه ــي إل
ـــوازن  ــىل ت ــحــفــاظ ع ــح أن يـــدرك مـــدى أهــمــيــة ال ــل ســائ ك
مساهمته  أهــمــيــة  ــك  ــذل وك املنطقة  يف  البيئية  األنــظــمــة 
الطبيعي  الــــرتاث  عــىل  ــاظ  ــف ــح ال يف  ــة  ــوي ــن ــع وامل املـــاديـــة 

والثقايف للمناطق التي يزورها.

النشاطات 

ـــدرج تحت  ـــن ت ــة  ــي ــكــشــاف اســت نــشــاطــات  هـــنـــاك عــــدة 
ــشــطــة  األن ــض  ــع ب إاىل  ـــاإلضـــافـــة  ب ــة  ــي ــئ ــي ــب ال ــة  ــاح ــي ــس ال
برغم  بيئية  أنــشــطــة  إىل  تحويلها  ßــكــن  ــي  ــت ال ــــرى  األخ
ــن اعــتــبــار  ــك ßـــذا الــتــصــنــيــف، و ــا ال تــنــدرج تــحــت ه ــه أن
ــÀا رصيـــحـــا عـــن الــســيــاحــيــة  ــب ــع ــة ت ــي ــال ــت ــات ال ــاط ــش ــن ال

البيئية:
متسلقي  آالف  ــوم  ــي ال ــامل  ــع ال فــفــي  ــال:  ــب ــج ال تــســلــق   •
ــواة  ــه ال آالف  ــات  ــئ م إىل  بــاإلضــافــة  ــ�  ــرتف ــح امل ــال  ــب ــج ال
ــرة الــشــيــقــة العــتــالء  ــام ــغ ـــذه امل ـــوض ه الــذيــن جــربــوا خ
هماليا  جــبــال  قمم  مثل  ــا¹،  ــع ال يف  ــر  األشــه القمم  إحـــدى 
األلـــب،  جــبــال  ســلــســلــة  أو  ــجــارو  ــمــن كــل ــل  ــب ج ــة  ــم ق أو 
الشاهقة  ــات  ــع ــف ــرت وامل الجبيلة  ــســالســل  ال ــن  م ــا  ــÀه وغ
ــم الـــوصـــول إىل تــلــك الــقــمــم بــواســطــة  ــت حـــول الـــعـــا¹، وي

الطاقة الذاتية للمتسلق مÂ يعني عدم تلوثها.

ــات املــطــرية مــثــل الــغــوص يف  ــاب ــغ • الـــرحـــالت داخــــل ال
ــة  ــعــد رئ ــي ت ــت ــة ال ــي ــوائ ــت ــــــازون االس أعــــÂق غـــابـــات األم
الفريدة  األنــــواع  مــراقــبــة  الـــزيـــارات  هــذه  وتشمل  ــا¹،  ــع ال
ــر  األم يقترص  وال  ــات.  ــاب ــغ ال تلك  يف  الحية  الــكــائــنــات  ــن  م
التي  الــغــابــات  مــن  الــعــديــد  فهناك  ــــازون  األم ــات  ــاب غ عــىل 

ßكن استكشاف الحياة الطبيعية الرائعة فيها.
ــور ونــبــاتــات  ــن طــي ــة م ــربي ــاة ال ــحــي ــة ال ــب • رحـــالت مــراق
ــرحــالت  ــددة بــاالنــقــراض. وتــنــظــم هـــذه ال ــه ــات م ــوان ــي وح
املــتــخــصــصــة  ـــة  ـــربي ال الـــحـــيـــاة  ــات  ــي ــع ــم الـــغـــالـــب ج يف 
ــوعــي  ـــادة ال ـــزي ـــددة بـــاالنـــقـــراض ل ـــه ـــــواع امل ــة األن ــحــÂي ب

البيئي بأهمية كل نوع من أنواع الكائنات الحية.
إىل  الـــخـــروج  إىل  ــدف  ــه ت ــي  ــت ال ــة  ــراوي ــصــح ال ـــرحـــالت  •ال
القاäة  الــحــفــالت  ــة  ــام وإق حــضــاريــة،  قــيــود  دون  الطبيعة 
ــة صــفــاء ذهــنــي  ــرب ــج ــتــقــديــم ت عـــىل وســـائـــل بــدائــيــة، ل

وروحي للسائح.
لــلــرشوط  ــة  ــق ــواف امل الــبــحــري  أو  ـــربي  ال الــصــيــد  ـــالت  • رح
بــالــتــوازن  اإلخــــالل  عـــدم  يضمن  ــا  Ç والــبــيــئــيــة،  الــقــانــونــيــة 

البيئي مع دم املساس باألصناف املهددة باالنقراض.
الــجــمــعــيــات  ــوم  ــق ت إذ  ــعــة،  ــي ــطــب ال ــر  ــصــوي ت ــــالت  رح  •
ملنحهم  ـــك  وذل الــتــصــويــر  ــواة  ــه ل ـــالت  رح بتنظيم  البيئية 
ــل الــصــور  ــض ــم أف ــدي ــق ــة لـــالقـــرتاب مــن الــطــبــيــعــة وت ــرص ف

لها.
تلك  أو  البيئية  ــة  ــي ــدول ال الــفــعــالــيــات  يف  ــة  ــارك ــش امل  •
تهدف  ــي  ــت وال مــعــ�،  ببلد  الــخــاصــة  املحلية  الــفــعــالــيــات 
مثل  الــبــيــئــيــة،  الــقــضــايــا  بــعــض  عــىل  الــضــوء  تسليط  إىل 
األرض  ــة  ــاع س يف  أو  ــي  ــامل ــع ال األرض  ـــوم  ي يف  ــة  ــارك ــش امل
خطر  مــواجــهــة  إىل  تـــهـــدف  بــيــئــيــة  مـــســـÀة  أي  يف  أو 
أو  ــات  ــاب ــغ ال ــدى  ــإح ب أو  األنــــواع  ــن  م ــوع  ــن ب يحيق  مــعــ� 

املحميات الطبيعية أو غÀها.
ــة عــىل تــنــوع  ــل ــشــاطــات مــا هــي إال أمــث ــن ــلــك ال ـــل ت وك
ــاء وقــت  ــض ــن خــاللــهــا ق ــي ßــكــن لــلــســائــح م ــت املـــجـــاالت ال
الــبــيــئــة يف مــنــطــقــة مـــا من  ــة  ــحــÂي ــة ب ــم ــاه ــس مــمــتــع وامل
ــرصة عىل  ــت ــق م الــبــيــئــة  ــة  ــÂي ح ــود  ــه ج ــعــد  ت و¹  ـــا¹،  ـــع ال
الــتــطــور  عــجــلــة  إلــيــهــا  تــصــل   ¹ ــي  ــت ال الطبيعية  املــنــطــق 
يف  املــســاهــمــة  ــا  ــض أي تــشــمــل  لكنها   ،èـــســـا اإلن ــاري  ــض ــح ال
ــعــمــل عىل  ــا، وال ــي ــة حــال ــوث ــاطــق املــل ــوث املــن ــل ــن ت ــحــد م ال
السياحة  مــن  جعل  ــك  ذل ــل  وك فيها.  التلوث  آثـــار  تخفيف 
ـــوا خــالل  ــاحــة · ــســي ـــ¸ أنــــواع ال الــبــيــئــيــة واحــــدة مــن أك

السنوات األخÀة.

الفوائد 

تخفيف  هــي  البيئية  السياحة  تقدمها  فــائــدة  أعــظــم  إن 
ــة الــبــيــئــيــة يف األمــاكــن  ــم ــظ ـــع عـــىل األن ـــواق ــط ال ــغ ــض ال
الطبيعية.  ـــــوارد  امل اســتــدامــة  يــضــمــن  Çـــا  ــة،  ــاحــي ــســي ال
ــثــقــايف  ــاظ عـــىل املــــــوروث ال ــف ــح ــل كــذلــك عـــىل ال ــم ــع وت
القيم  عـــىل  ــاظ  ــف ــح وال ــيــ�،  املــحــل لــلــســكــان  والـــحـــضـــاري 
ــن فــرص  ــÂ تــزيــد م اإلنــســانــيــة والــدßــقــراطــيــة لــلــشــعــوب. ك
 Àلــة غÂــة لــلــعــ ــاص ــاطــق الــريــفــيــة وخ الــعــمــل لــســكــان املــن
ــد تــجــد يف نــقــل الــســائــح وأمــتــعــتــه عىل  ــي ق ــت املــدربــة وال
للدخل.   Âمــهــ ــدرا  ــص م الــســيــاحــيــة  األمــاكــن  ــرب  ع الــــدواب 
ــك املــنــاطــق  ــل ــر ت ــطــوي ــاحــة الــبــيــئــيــة ت ــســي كـــÂ تــشــجــع ال
الجميلة  ــة  ــي ــف ــري ال ــا  ــه ــات مــقــوم عـــىل  ــظ  ــاف ــح ت بــكــيــفــيــة 
ــة  ــام ـــن إق ــة م ــالق ــم ــع ــة ال ــي ــاح ــي ــس و�ـــنـــع الــــرشكــــات ال
تقوم  البيئية  فالسياحة  الــضــخــمــة،  السياحية  املــنــشــآت 
الــنــزل  أو  الــصــغــÀة  ــادق  ــن ــف وال الــصــغــÀة  املنتجعات  ــىل  ع
ذات  الضخمة  ــادق  ــن ــف ال ــىل  ع ــيــس  ول ــع،  ــواض ــت امل الــريــفــي 
السياحي  ــل  ــدخ ال ــع  ــوزي ت يعني  ـــذا  وه الـــراقـــي،  املــســتــوى 
ــدي  ــأي ــــدم حـــرصه ب ــان وع ــك ــس ــة أكـــرب مـــن ال ــح عـــىل رشي

بعض املستثمرين الكبار.
ــصــاد  ــت ــور االق ــط ــاحــة الــبــيــئــيــة يف ت ــســي ــســاهــم ال كـــÂ ت
املــــوارد،  ــة  ــدام ــت واس البيئية  ــة  حــÂي ــىل  ع الــقــائــم  ـــرض  األخ
النامية  الـــدول  يف  البيئي  التعليم  ــو  · فــرص  ــن  م ــد  ــزي وت
نتيجة  ــوث  ــل ــت ال مـــن  ــة  ــي عــال مـــعـــدالت  مـــن   èــا ــع ت ــي  ــت ال
ــات الــصــلــبــة والــســائــلــة  ــاي ــف ــن ــاب تــقــنــيــات مــعــالــجــة ال ــي غ
البيئة  عـــىل  ــلــحــفــاظ  ل صـــارمـــة  قـــوانـــ�  تــطــبــيــق  ــــدم  وع
الحفاظ  يف  تــســاهــم  ــهــا  أن ــن  ع فــضــال  الطبيعية.  واملـــــوارد 
ــات  ــÂرس ــور بــفــعــل امل ــده ــت ــن ال ــاطــق األثـــريـــة م ــن ــىل امل ع
ــــؤدي إىل حــرمــان  ت ــحــ� والـــتـــي  ــســائ ال لــبــعــض  ــة  ــخــاطــئ ال
للسياحة  فـــإن  ــايل  ــت ــال وب مــهــم.  ــقــايف  ث مــــوروث  ــن  م ــا¹  ــع ال
تتعداها  ــل  ب البيئة  ــىل  ع تقترص  ال  جــمــة  ــد  ــوائ ف البيئية 
يزيد  ــا  م وهـــو  ــان  ــس اإلن ــوق  ــق وح والــثــقــافــة  ــصــاد  ــت االق إىل 

فرص ·وها عاما بعد عاما.

ìمحمد التفراو <

ــدوة  ن والــتــعــمــÀ بــالــربــاط  الوطني للتهيئة  املــعــهــد  ـــاب  رح شــهــدت 
البيئية،  ــخــدمــات  ال مــقــابــل  ــع  ــدف وال واملـــاء  ــاخ  ــن امل  Àتــغــ حــول  وطــنــيــة 
ــل الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة  ــب ـــا، نــظــمــت مـــن ق ـــوذج ـــوض تــانــســيــفــت · ح

. (AMSR) الجهوية  للعلوم 
ــد الــوطــنــي لــلــتــهــيــئــة  ــه ــع ـــدي مــديــر امل ــد الــعــزيــز عـــدي ــب ــــد ع وأك
ــة  ــي ــة اإلشــكــال ــي ــم ــة، عـــىل أه ــي ــاح ــت ــت ــســة االف ــجــل ــالل ال ــÀ، خ ــم ــع ــت وال
ــيــا  ـــق رهــــانــــات املـــرحـــلـــة وطــن ـــواف ـــي ت ـــت ــــاه، وال ــــي املــنــاخــيــة وامل
 (GEREPSE) املــــرشوع  يــنــجــزهــا  ــي  ــت ال ــحــوث  ــب ــال ب ـــوه  ـــا. ون ـــي ودول
يف  كـــرشيـــك   Àــ ــم ــع ــت وال ــة  ــئ ــي ــه ــت ــل ــي ل ــوطــن ال ــد  ــه ــع امل دور  مـــــربزا   ،

املرشوع.
ـــة الــوطــنــيــة  ـــدرس ــي مــديــر امل ــم ــاش ــه ــه ذكــــر مــحــمــد ال ــت ومــــن جــه
تــأهــيــل  يف  املــــدرســــة  ـــــدور  ب  (ENFI) ــدســ�  ــن ــه ــم ــل ل الـــغـــابـــويـــة 
مفاهيم  ــارب  ــق ت ــي  ــت ال ــع  ــاري ــش امل هـــذه  مــثــل  يف  ــم  ــه ــاج وإدم الــطــلــبــة 

واقعية. ومواضيع علمية 
ــف الــخــطــاî رئـــيـــس الــجــمــعــيــة  ــي ــط ــل ــد ال ــب ـــور ع ـــس ـــربوف وذكـــــر ال
مــرشوع الــتــكــيــف  ــســق  ومــن  (AMSR) ــة  ــوي ــجــه ال لــلــعــلــوم  ــة  ــي املــغــرب
ــوض  ــيــة يف ح ــئ ــي ــب ال الـــخـــدمـــات  ــل  ــاب ــق ـــع م ـــدف ـــاخ وال املـــن  Àــ ــغ ت مـــع 
مختلف  ــربزا  ــى، م ــق ــت ــل ــاق امل وســي تــانــســيــفــت(GIREPSE)، بــدواعــي 

املرشوع. هذا  إطار  يف  املربمجة  واملساعي  املنجزة  الربامج 
من  يــعــد  كبلد  ــتــعــرض،  ي ــرب  ــغ امل ــاî أن  ــط ــخ ال الــلــطــيــف  عــبــد  ـــد  وأك
ــاخ،  ــن ــغــÀ امل ــÀات ت ــأث ــت ــة وقــابــال ل ــقــاحــل ــه ال ــب ــة وش ــقــاحــل ــق ال ــاط ــن امل
ــــار  ــة واآلث ــي ــائ ـــــوارد امل ــم مــســتــقــبــل امل ــه ــات ت ــدي ــح ــت ــعــديــد مـــن ال ــل ل

والبيئي. واالقتصادي  االجتÂعي  التوازن  عىل  املحتملة 
 Àــع تغ الــتــكــيــف م ـــرشوع  تــانــســيــفــت، مــجــال دراســــة م ــعــد حـــوض  وي
ــات والــحــركــيــة  ــرهــان ــل ــرا ل ــظ ـــــاخ (GIREPSE)، خــيــارا مــنــاســبــا ن ـــــن امل
ــة  ــيــجــي ــل اســرتات ــب ـــوات لــلــبــحــث عـــن س ــد عـــرش ســـن ــن ــــدأت م الــتــي ب
ــل  ــم ــش ــاه. وت ــي ـــىل امل ــل واملــحــافــظــة ع ــام ــك ــت ــة الـــتـــدبـــÀ امل ــاس ــي ــس ل
البحث  ــز  ــركــي ت مــع  ــكــن  ل تــانــســيــفــت  حـــوض  أنــحــاء  جــمــيــع  ـــة  ـــدراس ال
ـــات فــعــالــة  ـــاب ــر إج ــوي ــط ــدف ت ــه ـــا، ب ــي ألوريـــك ــرع ــف عـــىل الـــحـــوض ال
 ñــام املـــا ــظ ــن ــحــســ� ال ـــاخ، وت ــخــاطــر املـــن ــة تــقــلــيــل م ــي ــغ ومــنــصــفــة وب

البيئية. الخدمات  وتعزيز  واإليكولوجي 
ــي  ــئ ــي ــب وال واالقــــتــــصــــادي  ـــي  ـــÂع ـــت االج الـــســـيـــاق  غــنــى  أن   Âـــ ك
ويــوفــر  ــــرشوع  امل لتنفيذ  املــجــال  يــفــســح   ،îــا ــط ــخ ال يــضــيــف  املــحــيل، 
يتم  خــاللــهــا  ــن  م ــي  ــت ال ــعــنــارص  ال ــن  م ملــجــمــوعــة  سليم  لنهج  ــفــرصــة  ال
العميل  ــج  ــام ــربن ال يف  ــة  ــي ــائ امل ــوارد  ــم ــل ل املــتــكــامــلــة  اإلدارة  ــد  ــحــدي ت
الــقــضــايــا  ــ� االعـــتـــبـــار  ــع ب يــأخــذ  ــة وضــعــه يف ســيــاق  ــاول ــح ــــذا م وك

والبيئية. واالجتÂعية  االقتصادية 
لــألطــراف  التقنية  ــدرات  ــق ال ــبــنــاء  املــرشوع ب ذلك يهتم  مــع  ــــوازاة  وم
ــة. كــÂ يــتــم اســتــثــÂر  ــي ــوع ــت ــب وال ــدري ــت املــعــنــيــة واملــؤســســات عــرب ال
ــورة أفــكــار  ــل ــن خــالل املــشــاركــة الــفــعــالــة لــلــمــرأة يف ب ــوع م ــن مــقــاربــة ال
ـــــدرات صــانــعــي  ــز ق ــزي ــع ـــــرشوع ت ــد امل ــش ــن ـــــرشوع وتــنــفــيــذه. وي امل
ــاخ  ــن امل  Àــ ــغ ت مـــع  ــم  ــل ــأق ــت ال ــة يف  ــي املــحــل ــات  ــع ــم ــت ــج ــات وامل ــاس ــي ــس ال
ــلــمــوارد  ل املــتــكــامــلــة  اإلدارة  ــال  ــج م يف  الــبــيــئــيــة  ــات  ــدم ــخ ال وتــقــيــيــم 
يــوضــح  ــي،  ــث ــح ــب ال ـــــرشوع  امل مـــن  ـــعـــام  ال ـــهـــدف  ال أن   Âكـــ املـــائـــيـــة. 
ــة لــــإلدارة  ــي ــج ــي ــرتات ــة اس ــي ــه ــوجــي ـــادئ ت ـــب ــة م ــاغ ــي الـــخـــطـــاî، هـــو ص
اســتــيــعــاب  مـــع  املـــغـــرب  املــــائــــيــــة (GIRE) يف  لــلــمــوارد  ــة  ــكــامــل املــت
ــاملــوارد  ب املتعلقة  البيئية  ــخــدمــات  وال ــاخ  ــن امل  Àبتغ الــتــأثــر  ــددات  ــح م
ــن املــؤســســات  ــاز هـــذا املــــرشوع مــجــمــوعــة م ــج ــارك يف إن ــش ــة. وي ــي ــائ امل

. (AMSR)جمعية بتنسيق  والدولية  الوطنية  البحثية 
ــة،  ــجــوي ــة لـــألرصـــاد ال ــي ــوطــن ــة ال ــري ــدي ــد الـــغـــازي مــن امل ــال وأكــــد خ
تــانــســيــفــت،  ـــوض  ح ــرب ويف  ــغ ــامل ب املـــنـــاخ   Àــ ــغ ت ـــول  ح ــه  ــرض ع ـــالل  خ
عىل  ـــواء  س  ،21 لــلــقــرن  ــربى  ــك ال الــتــحــديــات  أحـــد  ــو  ه ــاخ  ــن امل  Àتــغــ أن 
النظام  احـــرتار  أن   Âــ ك ــيل.  ــح امل ـــذا  وك اإلقــلــيــمــي  أو  الــعــاملــي  الصعيد 
 ¹ املــلــحــوظــة  ــÀات  ــغ ــت ال ــن  م ــد  ــدي ــع ال أن  إذ  ــه،  ــي ف لــبــس  ال  ــاخــي  ــن امل

.èوالزما  èاملكا املستوى  عىل  مثيل  لها  يسبق 
الــثــالثــة  ــود  ــق ــع ال كــال مــن  أن  ــا  ــض أي ــظ  ــوح ل الــــذي  ــور  ــط ــت ال ــ�  ــب وي
الــعــقــود  مـــن  األرض  ســطــح  عـــىل  ــا،  ــاع ــب ت دفـــئـــا،  ـــ¸  أك ـــان  ك ــة  ــي ــاض امل
الـــحـــرارة،  ــــات  درج ارتـــفـــاع  عــن  فــفــضــال   .1850 ــة  ســن ــذ  مــن ــة  ــي ــاض امل
ــيــد،  ــل الــجــل ــت ــك ك ــك ــف ــح الــبــحــر، وت ــط ــوى س ــت ــس ـــاع م ـــف يـــضـــاف ارت
ـــربد  ــر وال ــح ــاف ومـــوجـــات ال ــف ــج ــل ال ــث ــة م ــطــرف ــت ــــداث امل ــــدة األح وش

الغزيرة. واألمطار 
منطقة  يف  ــرايف  ــغ ــج وال ــاخــي  ــن امل مــوقــعــه  حــســب  ــرب  ــغ امل ــد  ــواج ــت وي
أو هــطــول  الــحــراريــة  ــة  ــاحــي ــن ال املــنــاخ ســــواء مــن   Àــغــ ت أمــــام  هــشــة 
ـــدد الــفــرتة الــقــصــوى  ــة � ــظ ــالح األمـــطـــار حــيــث تــظــهــر الــتــطــورات امل
األقـــىص  الــحــد  ــط    ــوس ــت م يف  ــــــادة  وزي الـــشـــتـــاء،  ــل  ــص ف يف  ــاف  ــجــف ــل ل
ــارة  ــح ــطــرفــة (األيـــــام ال ــحــّر املــت ـــحـــرارة وزيـــــادة أيـــام ال ــن درجـــة ال م

الحرارة). وموجات 

ـــÂذج  ـــن ال مـــن  ـــد  ـــعـــدي ال يف  ــة  ــي ــل ــب ــق ــســت امل الـــتـــوقـــعـــات   Àـــشـــ وت
الــحــرارة  ــــات  ــوســط   درج ــــادة يف مــت ــات املــخــتــلــفــة زي ــوه ــاري ــن ــي ــس وال
 Àــا وتــغــيــ ــه ــمــل ــأك ـــرب ب ـــغ ــق امل ــاط ــن ــوع م ــم ــج Ç الــدنــيــا والـــقـــصـــوى
تانسيفت  ـــوض  ح ـــإن  ف ــه  ــي ــل وع ــة.  ــن ــس ال ـــالل  خ ـــطـــار  األم تـــوزيـــع  يف 
درجـــة   2.4 1إىل  مـــن  ــوي  ــن س ــدل  ــع Ç ـــــرتار  االح ــرة  ــاه ــظ ل ســيــتــعــرض 
يف   (rcp8.5) وســيــنــاريــو    (CCCma) ـــوذج   · ــىل  ع اعــتــÂدا  مــئــويــة 
حـــوايل  زيــــارة  ــا  ــض أي ــعــرف  ســت املــنــطــقــة  أن   Âكـــ ــة  2030.  ســن ـــق  أف
 (KNMI) ·ــــوذج   ــق  ــوي، وف ــن ــس ال ــاف  ــف ــج ال ـــرتة  ف مــن  أيــــام  ســبــعــة 

.(rcp4.5) وسيناريو 
ــال  ــغ ــألش ــة ل ــي ــحــســن ـــن املــــدرســــة ال ــد ســـنـــان م ــم ــح ـــعـــرض م واســـت
الطقس  ــىل  ع ــاخ  ــن امل  Àتــغــ  Àــ ــأث ت تقييم  مــداخــلــتــه،  خـــالل  الــعــمــومــيــة، 
(بــالــتــعــاون  التقييم  هـــذا  ـــري  أج حــيــث  املــغــرب،  يف  ــيــة  املــائ واملـــــوارد 
الــوطــنــي  الــعــرض  الـــجـــاري  ـــــداد  اإلع مــن  ــزء  ــج ك ــة)  ــئ ــي ــب ال وزارة  مــع 

املناخ.  Àتغ حول  باملغرب  الثالث 
 ،2080 ـــق  أف يف  ــت  ــع وض ــي  ــت ال ــات  ــع ــوق ــت ال مــخــتــلــف  ــائــج  ــت ن  Àــ ــش وت
جــاء  ــي  ــت ال ــئــة  ــدفــي ال ــــازات  غ ــاث  ــع ــب ان ــوهــات  ــاري ــن ســي إىل  واســتــنــادا 
املناخية  ــÀات  ــغ ــت ال حـــول  ــخــرباء  ــل ل الــحــكــومــيــة  تــقــريــر املــجــمــوعــة  بــهــا 
ــاه  ــج ــىل يف االت ــج ــت ت بــاملــغــرب  ـــاخ  ـــن امل حــــول  تـــأثـــÀات   ، (IPCC)
ــة حسب  ــاوت ــف ــت وامل ـــار،  ـــط األم ــهــطــول  ل ــوي  ــن ــس ال لــلــمــجــمــوع  الـــنـــزويل 
ــتــصــاعــدي  ال ـــجـــاه  ثـــم  االت املـــائـــة  يف  و40   10 حــــوايل  بـــ�  ــق  ــاط ــن امل
ــاء  ــح أن جــمــيــع  ــة يف  ــوي ــن ــس ال الـــحـــرارة  ــط   درجـــــات  ــوس ــت م الـــعـــام يف 
ـــات  درج  7 إىل   3 حــــوايل  مـــن  ــق  ــاط ــن امل حــســب  ــة  ــاوت ــف ــت وامل ـــالد،  ـــب ال

مئوية.
ــظــة عىل  ــاف ــح ـــات امل ـــان ــــارة بــوعــرايــس "ره ــة س ــث ــاح ــب ال وتــنــاولــت 
ــحــوض  ــ�،  ال ــل ــاع ــف ال ودور  تــانــســيــفــت  ــوض  ــح ب الــطــبــيــعــيــة  ـــــوارد  امل
يتميز  تــانــســيــفــت  ـــوض  ح أن  مــوضــحــة  ـــا"،  ـــوذج · ألوريـــكـــا  ــي  ــرع ــف ال
ــش،  ــراك م مــديــنــة  يف  ملمتمر   250 حـــدود  يف  األمـــطـــار  ــوط  ــق س بــقــلــة 
متوسط  ـــــرتاوح  وي ـــس.  األطـــل ــال  ــب ج ــمــم  ق عـــىل  مــلــمــرت   700 وحــــوايل 
ــة  درج  20.5 و  مــائــويــة  ـــة  درج  18.5 ــ�  ب الــشــهــريــة  الـــحـــرارة  درجـــات 
ملمرت   1800 مـــن  ــا  ــوي ــن س ــخــر  ــب ــت ال ــط  ــوس ــت م ـــــرتاوح  ي  Âكـــ ــة  ــوي ــائ م

ــك  ßثل  ــذل وب الـــحـــوز،  ســهــل  يف  مــلــمــرت   2600 و  ــس  ــل أط ــب  ــان ج ــىل  ع
ـــالث وحـــدات  ــا ويــجــمــع بــ� ث ــي ــوغــراف ــنــوعــا هــيــدروجــيــولــوجــيــا وطــب ت
مرت   4167 يف  ـــــه  ذروت ــلــغ  ــب ت ـــــذي  وال  Àــ ــب ــك ال ــة:  األطـــلـــس  ــي ــراف ــغ ج
تــربز  الــتــي  املنخفضة  و"جــبــيــلــت"  ــات"  ــج "م حــوض  ــم  ث ــحــوز  ال وســهــل  
الــغــابــويــة  ــات  ــن ــكــوي ــت ال انــخــفــضــت  الـــحـــوز.  وبــذلــك  ـــÂل ســهــل  يف ش
ب�  املـــائـــة  يف   24 بــنــســبــة  بــتــانــســيــفــت  ـــا  ـــك أوري ــي  ــرع ــف ال ــوض  ــح ــال ب
أن  الــتــعــريــة  قــابــلــيــة  دراســــة  نــتــائــج  وتــكــشــف  و2014.   1984 ــامــي  ع
عالية  حــســاســيــة  ــه  ــدي ألوريــكــا  ل ــفــرعــي  ال ــوض  ــح ــن ال م ــة  ــائ امل يف   65
أرايض  ــعــرف  ت املــنــاطــق  هـــذه  أن  ذلـــك  الــتــعــريــة.  ــن  م جـــدا  عــالــيــة  إىل 
الفاعلة  الــجــهــات  إىل  ــس  ــوعــراي ب ــــارت  ــدة.  وأش ــدي ش ــحــدرات  ــن م ذات 
ــة  ــي ــزراع ال ــات  ــان ــك ــاإلم ــيل وب ــح امل املــرتــبــط بــالــفــقــر   èــا ــســك ال الــنــمــو  و 
ــة  ــط ــش األن يف  ـــتـــطـــور  ال أو  ـــحـــيـــاة  ال ·ـــط  يف   Àـــ ـــغ وت ــة  ــض ــف ــخ ــن امل
يف  ــــوارد  امل ــة  ــدام الســت ــددة  ــه امل الــضــغــوط  ــع  تحفز  ــدواف ك الــســيــاحــيــة، 

املناخ.  Àتغ سياق  يف  تتفاقم  والتي  الحوض. 
ومكافحة   ìالــنــبــا الــغــطــاء  دور  ــن  ع ــان  ــح ري رضـــا  الــبــاحــث  ــدث  ــح وت
ـــا وعــمــل  ـــك ــات يف حـــوض أوري ــان ــض ــي ــف ال ــرة عـــىل  ــط ــي ــس ــة وال ــري ــع ــت ال
ــاì يف  ــب ــن ــاء ال ــط ــغ ــات ال ــي ــام ــن ــدي ــي ل ــوع ــوض ــم تــقــيــيــم م ــدي ــق عـــىل ت
 ñاملـــا ــوض  ــح ــل ل الــهــيــدرولــوجــي  األداء  و·ـــذجـــة  أوريــــكــــا.  حــــوض 
والــعــمــل  األرايض  ــدام  ــخ ــت اس بــ�  ــة  ــالق ــع ال عــىل  الــضــوء  تــســلــيــط  مــع 
ـــدراســـة انــخــفــاضــا  ــائــج هـــذه ال ــت ــوض. وتــظــهــر ن ــح ــل ــي  ل ــوج ــدرول ــي ــه ال
 .2000 إىل   1984 ــ�   ب املـــرتاوحـــة  ــرتة  ــف ال خـــالل  ــوي  ــاب ــغ ال ــغــطــاء  ال يف 
النظم  ــاء  ــن ب إعــــادة  حـــدث   ،2014 إىل   2000 ــ�  ب ــا  م ــرتة  ــف ال ـــالل  وخ
الــهــيــدرولــوجــيــة  الــنــمــذجــة  نــتــائــج  ــرت  ــه وأظ الطبيعية.  اإليــكــولــوجــيــة 
الــفــيــضــانــات  ــط  ضــب عـــىل   îإيـــجـــا  Àــ ــأث ت لـــه  األرايض  اســتــخــدام  ـــأن  ب

الدراسة. منطقة  مستوى  عىل 
ـــوادي  ــات املــشــهــد الــطــبــيــعــي ل ــوم ــق ــú م ــال ــاحــث عــمــر امل ــب ــــرز ال وأب
أوريــكــا  حــوض  أن  ذلــك  البيئية.  الــســيــاحــة  تنمية  وإمــكــانــيــة  ــا  ــك أوري
ـــاورة، يــلــبــي حــاجــيــات  ـــج ــاح، مـــن بـــلـــدان م ــســي ــل ــعــد مــحــجــا مــهــÂ ل ي
يف  تتمثل  طبيعية  ملــنــاظــر  وحــــدات  ثـــالث  تــحــديــد  ــم  ت وقـــد  ــه.  ــي ــرتف ال
واملــنــاظــر  الطبيعية  شــبــه  الطبيعية  ــر  ــاظ ــن وامل الــطــبــيــعــيــة،  ــاظــر  ــن امل

وتحديد  بــاملــنــطــقــة،  الــرتفــيــه  ـــودة  ج تقييم  ــم  ــة. وت ــروي ــق ال الطبيعية 
ــــار هــذه  ــرض الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وآث ــع ـــــزوار، ومـــدى ت مــكــانــة وعـــدد ال
ـــي واالقــــتــــصــــادي. و  ـــÂع ـــت ـــط املـــاديـــة واالج ـــوس ـــىل ال األنـــشـــطـــة ع
الــســيــاحــيــة  ــنــشــآت  امل مـــن  ــة  ــوع ــجــم عــىل م ـــا  ـــك اوري وادي  ــوي  ــت ــح ي
ـــــواء وقــصــبــات، وشــقــق لــإليــجــار  ــوت إي ــي ــة وب ــي ــدق ــن مـــن وحـــدات ف
فــصــيل  ـــÀا خــصــوصــا يف  ـــب ك ـــاال  ـــب إق ـــــــوادي  ال ويــشــهــد  ـــم.  ـــاع ـــط وم
ــاء  ــن ــم الـــــزوار مـــن خـــالل نــفــقــاتــهــم أث ــاه ــس ــع والــصــيــف. وي ــي ــرب ال
ــع.  ــوق امل ــذا  ــه ل الــبــيــئــيــة  الــتــنــمــيــة  تــحــقــيــق  يف  ـــــوادي  ال يف  ــم  ــه ــت ــام إق
عىل  سلبا  مـــا،  ــوعــا  ن الــســيــاحــيــة،  االنــشــطــة  هـــذه  تنعكس  ذلـــك  ـــم  ورغ
الصلبة  املــقــذوفــات  ̧ة  ـــ ك بــفــعــل  لـــلـــوادي  الــطــبــيــعــيــة  املـــــوارد  وضـــع 

والسائلة.
مستديرة  علمية  ــدة  مــائ تنظيم  كــذلــك  شهد  الــلــقــاء  ــذا  ه أن  ــذكــر  وي
ــادي  ــه ــن عــبــد ال ــل م ــد أوهـــمـــو، ونــشــطــهــا ك ــم ــور أح ــس ــربوف أدارهــــا ال
 èــرو ــح ال وخــالــد   èالـــدال èهـــا وأم  ببقيقي  ــز  ــزي ــع ال ــد  ــب وع بــنــيــس 
املـــشـــاركـــون من  تــــدارس  ــث  حــي ســـنـــان،  مــحــمــد  و  الــحــســنــي  وأحـــمـــد 
البيئية  ــات  ــدم ــخ ال مــقــابــل  ــع  ــدف ال ـــرص  ف والـــــرؤى  ـــا  ـــزواي ال مختلف 

·وذجا. تانسيفت  املناخ  حوض   Àتغ سياق  يف  الهيدرولوجية 
يف  ــــاخ  ــــن امل  Àـــغـــ ت ــــع  م الـــتـــكـــيـــف  ـــحـــث  ب ــــــرشوع  م أن  يـــشـــار 
ــالث  ث ملــــدة  ســيــســتــمــر  ـــــذي  وال  ،(GIREPSE) ــانــســيــفــت  ت حــــوض 
لــلــعــلــوم  ــة  ــي ــرب ــغ امل الــجــمــعــيــة  تــنــســقــه   ،(2017-2014) ـــوات  ســـن
ــة  ــدرس ــاض وامل ــي ــايض ع ــق ــع جــامــعــة ال الــجــهــويــة (AMSR) بــرشاكــة م
ــة لــألرصــاد  ــي ــن ــوط ــة لــلــمــهــنــدســ� واملـــديـــريـــة ال ــوي ــاب ــغ ــة ال ــي ــن ــوط ال
بجهة  ــة  ــدام ــت ــس امل ــة  ــمــي ــن ــت وال لــلــبــيــئــة  ــوي  ــه ــج ال ـــد  ـــرص وامل ــة  ــوي ــج ال
ــÀ ثم  ــي ــم ــع ــت لــلــتــهــيــئــة وال الــوطــنــي  ــفــت واملــعــهــد  ــســي ــان ت ـــش  ـــراك م
واملتعلقة  ــدة  ــق ــع امل ــا  ــقــضــاي ال ــاول  ــن ــت وي ــدا.  ــن ــك ب ــكــتــون  مــون جــامــعــة 
ــك  ــهــا. وذل ــفــاعــالت ــة والــطــبــيــعــيــة وت ــادي ــص ــت ــة واالق ــÂعــي بــالــنــظــم االجــت
يف  األخــــذ  مــع  لــلــمــيــاه  املــتــكــامــلــة  اإلدارة  بــســيــاســة  ــوض  ــه ــن ال بــغــيــة 
ــة،  ــخــارجــي ــة وال ــي ــداخــل ــة لــلــتــغــيــÀ، ال ــم ــداع ــوى ال ــق ــار جــمــيــع ال ــب ــت االع
املعني�  بــ�  ــل  ــام ــش ال الـــحـــوار  مــن  ــــرشوع  امل ـــذا  ه سيستفيد  حــيــث 

بالقطاع.
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نفايات  ابــتــلــعــت  الــبــحــريــة  ــور  ــطــي ال ــن  م ــة  ــائ امل يف   90 أن  ــدة  ــدي ج دراســــة  كشفت 
 99 إىل  الــنــســبــة  هـــذه  تــصــل  أن  مــتــوقــعــة  ــهــا،  أحــشــائ يف  بــهــا  تحتفظ  وقـــد  بالستيكية 
النتائج  ــذه  ه جـــاءت  املــحــيــطــات.  يف  الــنــفــايــات  ــقــاء  إل مــن  للحد  ــــراءات  إج تتخذ   ¹ مــا  ــة  املــائ يف 
ب�  اإلمــرباطــوريــة  ــدن  ــن ل وكــلــيــة  للعلوم  ــة  ــي ــرتال األس الــوطــنــيــة  ــة  ــال ــوك ال أجــرتــهــا  لــدراســة  ــا  ــق وف
وطيور  والــنــورس  والــبــطــريــق  الــقــطــرس  طــيــور  بينها  مــن  ــا،  ــوع ن  135 عــىل  و2012   1962 عــامــي 

بحرية أخرى.
ألــف   580 بــلــغ  ــاطــق  ــن امل بــعــض  يف  لــلــتــلــوث  ــايس  ــي ــق ال ــوى  ــســت امل أن  إىل  ــون  ــاحــث ــب ال ــــار  وأش
تبتلعها  ــتــي  ال الــطــيــور  ــىل  ع خــطــر  يشكل  ــا  م الـــواحـــد،  ــع  ــرب امل الكيلومرت  يف  بالستيكية  قطعة 

عن طريق الخطأ ويتسبب يف بعض األمراض أو حتى املوت.
مــرة  لــلــعــلــوم: «ألول  ــة  ــي ــرتال األوس الــوطــنــيــة  ــة  ــال ــوك ال الــبــاحــث يف  ويــلــكــوكــس،  كــريــس  ـــال  وق

�كنا من تب� مدى تأثÀ التلوث الناتج عن املواد البالستيكية عىل األنواع البحرية». 

كلها  آسيا  رشق  جنوب  منطقة  غطت  التي   - االندونيسية  الغابات  حرائق  إن  االثن�  خــرباء  قــال 
القادم. العام  حتى  األرجح ستستمر  وأنها عىل  مناطق جديدة  إىل  االنتشار  يف  آخذة   - خانق  بدخان 

تذكيها  التي  السنوية  «الحرائق»  أزمــة  الحتواء  الجوار  دول  من  متزايدة  لضغوط  اندونيسيا  وتعرضت 
يف  األغلب  يف  تحدث  مÂرسات  وهي  الجديدة  للزراعات  األرض  لتمهيد  والحطب  األرز  قش  إحــراق  عمليات 

وكاليمنتان. سومطرة 
وتوقع  الــبــالد  رشق  يف  جــديــدة  ســاخــنــة»  ــع  ــواق «م ظــهــور  مــع  الــحــرائــق  ــواء  احــت يف  اندونيسيا  وفشلت 

.2016 عام  أوائل  حتى  الدخان  يستمر  ان  واملحللون  الصناعة  مسؤولو 
مضيفا  ويناير»  ديسمرب  حتى  تستمر  «قــد  الغابات  ألبحاث  ــدويل  ال باملركز  العا¹  بورنومو  هــÀي  ــال  وق

الحرائق. هذه  مثل  تتفادى  ما  عادة  منطقة  وهي  بابوا  إىل  وصلت  الساخنة  النقاط  أن 

 Àغ ومــنــظــمــة  جمعية  خمس�  ــع  م ــتــعــاون  ــال ب بــرشــلــونــة  بــلــديــة  نظمت 
ــالق  ــرر إغ ــق ــا بـــدون ســـيـــارات حــيــث ت ــوم ــــايض، ي حــكــومــيــة يـــوم الــســبــت امل

أحد أكرب شوارع املدينة ( دياغونال ) يف وجه جميع السيارات.
يف  أحــيــاء  ـــرشة  ع شــــوارع  إغــــالق  ــدي،  ــل ــب ال للمجلس  ــان  ــي ب ـــق  وف تــقــرر،   Âكــ
ــهــي يف  ــي ــرف ــي وت ــÂع ــت ــاط اج ــش ــة ن ــائ ــــد مـــن م ـــــوازاة مـــع إقـــامـــة أزي ــة، م ــن ــدي امل
قبل  البلدية  نظمته  أن  سبق  الـــذي  ــيــوم  ال بــهــذا  ارتــبــاطــا  املــديــنــة،  أنــحــاء  مختلف 
ــارات،  ــســي ال  ÿــ م ــىل  ع التنقل  بتجنب  الــســكــان  الــبــلــديــة  وأوصــــت  ســنــوات.  ــرش  ع
وســائــل  ــدام  ــخ ــت اس أو  ــة  ــي ــوائ ــه ال ـــات  ـــدراج ال ــواســطــة  ب أو  األقـــــدام  عــىل   Àوالــســ
مـــن حــدة  الــتــخــفــيــف  الـــيـــوم يف  ـــذا  ه مــســاهــمــة  إىل  ــÀة  ــش م ــعــمــومــي  ال ــل  ــق ــن ال

االزدحام وسط املدينة، وكذلك خفض مستوى التلوث. 
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الـــدويل  ــز  ــرك امل قــبــل  ــن  م ــرا،  ــؤخ م ــرب  ــغ وامل لــبــنــان  إىل  ®ــيــنــة"،  "بــــذور  تسليم  ــم  ت

سابقا  أرســلــهــا  ــد  ق كـــان  ـــذي  ال ـــاردا)  ـــك (إي الــجــافــة  املــنــاطــق  يف  ــة  ــي ــزراع ال للبحوث 

تساهم  أن  ــؤمــل  وي القطبي.  ســفــالــبــارد  أرخــبــيــل  يف  الــعــاملــي  ــذور  ــب ال قبو  يف  للحفظ 

عىل  الــعــاملــي  الطلب  لتلبية  املحاصيل  مــن  جــديــدة  ســـالالت  تطوير  يف  ــذور  ــب ال ــذه  ه

ــي تــرعــاهــا "إيـــكـــاردا"  ــت الــغــذاء يف مــواجــهــة تــغــÀ املــنــاخ. وتــعــتــرب هـــذه الــبــذور ال

برية  ــــارب  وأق ــدة  ــري ف ـــالالت  س منها  ــة  ــائ امل يف   65 إن  إذ  عــاملــيــا،  هــامــة  مجموعة 

كل  عينة  ــف  أل  25 نحو  ــاردا  ــك إي ـــوزع  وت واألعــــالف.  والبقوليات  الحبوب  مــن  ـــواع  ألن

عام عىل رشكات ومنظÂت زراعية.

بيئة
الخميس 
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مغربية ضمن مجموعة العمل الدولية للخرباء حول املناخ

ــاســة مجموعة  ــرئ ــيــة، نــائــبــة ل ــة الــوطــن ــجــوي ــة األرصـــــاد ال ــري ــوطــنــي لــلــمــنــاخ Çــدي ــز ال ــرك ــــوش رئــيــســة امل انــتــخــبــت املــهــنــدســة فــاطــمــة دري
التي  ــا)،  ــي ــروات (ك دوبــروفــنــيــك  يف   (  IPCC) ــة ــي ــاخ ــن امل ــتــغــÀات  ال حــول  لــلــخــرباء  الحكومية  للمجموعة  العلمية،  ــاألســس  ب املكلفة  الــعــمــل، 
ــة اعـــــرتاف Çــســاهــمــتــه الــقــيــمــة يف  ــاب ــة املــجــمــوعــة Çــث ــاس ــرئ ــا ل ــب ــائ ــا ن ــقــي ــم إفــري ــاس ــاب املـــغـــرب ب ــخ ــت ــ� وفـــرنـــســـا. ويـــأì ان ــص ــا ال ــه ــرتأس ت
الــتــغــÀات  ـــم املــتــحــدة حـــول  ــــراف التــفــاقــيــة األم الــــدول األط انــعــقــاد مــؤ�ــر  ـــك يف أفـــق  ــغــÀات املــنــاخــيــة، وذل ــت ال ــة ملكافحة  ــي ــدول ال الــجــهــود 

املناخية Çراكش سنة 2016.

ــا¹  ــع ــحــت عـــنـــوان «ال ــفــاعــيل املــتــنــقــل ت ــت ــق بــإقــلــيــم تــــازة، املـــعـــرض ال ــطــل ان
واملــحــافــظــة  ــوان  ــحــي ــال ب «الـــرفـــق  جمعية  ــن  م Çـــبـــادرة  ــات»،  ــوان ــحــي ــل ل الــعــجــيــب 
وزارة  مــع  ــة  ــرشاك ب املنظم  التفاعيل  املــعــرض  هــذا  ـــروم  وي الــربيــطــانــيــة.  الطبيعة»  عــىل 
بأهمية  ــــدارس  امل وأطــفــال  ــ�  ــواطــن امل تحسيس  املــهــنــي،  والــتــكــويــن  الــوطــنــيــة  الــرتبــيــة 
ــة الـــالزمـــة لــلــحــيــوانــات.  ــاي ــرع ــم ال ــدي ــق ــش وت ــي ــوح املــحــافــظــة عــىل الــبــيــئــة وحــÂيــة ال
ــة  ــي ــدائ ــت االب التعليمية  ــات  ــس ــؤس امل مـــن  عــــددا  ــجــوب  ســي ــــذي  ال املـــعـــرض  ويــتــضــمــن 
تفاعلية  لــوحــات  لــلــجــهــة،  الــتــابــعــة  اإلقــلــيــمــيــة  بــالــنــيــابــات  ـــة  ـــدادي اإلع ــات  ــوي ــان ــث وال
ــات الــتــعــلــيــمــيــة، خــاصــة  ــس ــؤس ــذ امل ــرب تــالمــي ــق ــل ســمــعــيــة وبــرصيــة ت ــائ ــوس مــجــهــزة ب
اململكة  بــه  تــزخــر  الـــذي  الغني  البيولوجي  املـــوروث  مــن  ــروي،  ــق ال بــالــوســط  املــتــواجــدة 
التحسيس  قــصــد  ــراض  ــق ــاالن ب ـــددة  واملـــه املــنــقــرضــة  الــحــيــة  ــات  ــن ــكــائ ال ــىل  ع وتــعــرفــهــم 

بأهمية االهتÂم بها أك¸.

والسياحة  البيئية  للرتبية  مدرسة  ــران،  إلف التابعة  املــاء  رأس  Çنطقة  مؤخرا  افتتحت 
اإليكولوجية Çبادرة من الجمعية املغربية للسياحة اإليكولوجية وحÂية الطبيعة. 

اإليكولوجية  للسياحة  املغربية  الجمعية  ــرشوع  م ــار  إط يف  املــدرســة  هــذه  افتتاح  ويــنــدرج 
املنطقة  بهذه  والبيئي  الطبيعي  والتنوع  اإليكولوجية  املنظومة  تثم�  يروم  الذي  الطبيعة  وحÂية 
املحميات  خاصة  بها،  تزخر  التي  والطبيعية  املائية  املـــوارد  عــىل  املحافظة  يف  املساهمة  مــع 

الطبيعية الوطنية املتواجدة بإفران واألطلس الكبÀ الرشقي. 
الحايل  الــدرايس  املوسم  خــالل  الربنامج  هــذا  يتضمنها  التي  األنشطة  مختلف  تنفيذ  وسيتم 
التابعة  البيداغوجية  املــدارات  وكل  اإليكولوجية  والسياحة  البيئية  للرتبية  الجديدة  املدرسة  داخل 
خالل  من  وذلــك  حرضية،  وإيكولوجية  بيئية  مــدارس  وثــالث  قروية  مدرسة   37 تضم  والتي  لها، 
هذه  Çختلف  دراستهم  يتابعون  الذين  التالميذ  لفائدة  األسبوع  مدار  عىل  يومية  خرجات  تنظيم 

التعليمية .  املؤسسات 

نحو  إن  ــاء  ــالث ــث ال المـــا  الــــدالي  للتبت  الــروحــي  الــزعــيــم  منهم  للتبت  منفيون  ـــÂء  زع قـــال 
بسبب   2050 ـــام  ع بــحــلــول  تختفي  قــد  الــجــبــلــيــة  منطقتهم  يف  الــجــلــيــديــة  ــÀات  ــح ــب ال ثــلــثــي 
يف  ــتــي ستعقد  ال ــاخ  ــن امل ــشــأن  ب ــة  ــي ــدول ال ــات  ــادث ــح امل ــم يف  ــه ــإرشاك ب ــوا  ــب وطــال ــاخــي،  ــن امل  Àالــتــغــ ـــروف  ظ

وقت الحق من العام الجاري.
ــارج  خ الــجــلــيــدي  لــلــغــطــاء  مــســتــودع  أكـــرب  ـــي  -وه الــتــبــت  هضبة  إن  ــان  ــي ب يف  الــتــبــت  ـــÂء  زع ـــال  وق
ــة  درج  1.3 ـــدره  ق الـــحـــرارة  ـــة  درج يف  ــا  ــاع ــف ارت شــهــدت  والــجــنــوبــيــة-  الــشــÂلــيــة  القطبيت�  املنطقت� 

مئوية خالل العقود الخمسة املنرصمة أي اكرب من املتوسط العاملي بواقع ثالث مرات.
للمياه  ــدرا  ــص م ßــثــل  ـــذي  ال الــجــلــيــدي  الــغــطــاء  ذوبــــان  إىل  أيــضــا  الـــحـــرارة  درجــــات  ــاع  ــف ارت ويــــؤدي 

يف أنهار يعيش عىل مواردها املائية 1.3 مليار نسمة.
ــم بل  ــده ــاء الــتــبــت وح ــن ــن أجـــل اب ـــا «هــضــبــة الــتــبــت تــحــتــاج لــلــحــÂيــة لــيــس م ــــدالي الم وقـــال ال

للصحة البيئية واستدامة العا¹ بأرسه».

الدالي الما والتغ� املناخي مدرسة للرتبية البيئية بإفران معرض بيئي تفاعيل بتازة

ندوة وطنية حول تغÀ املناخ واملياه

 الورا زوكرمان (رويرتز)

التلوث  إن  فــرنــســا  يف  جـــرت  دراســــة  قــالــت 
ـــــرور قـــرب املــنــازل  ــم عـــن حــركــة امل ــاج ــن ال
ــنــزيــن يــضــاعــف من  ــب ــات ال ــاث ــع ــب والســيــÂ ان
ــــواع  ــعــض أن ــب ـــة األطـــفـــال ب ـــاب ــر إص ــاط ــخ م

رسطان الدم (اللوكيميا).
ـــú لــعــالج  ـــري ــي األم ــوم ــق ــد ال ــه ــع ــــال امل وق
الــرسطــان  ـــواع  أن أشــيــع  اللوكيميا  إن  األورام 

التي تصيب األطفال تحت سن 15 عاما.
الوطني  املعهد  مــن  هيمون  دينيس  وقـــال 
ــس  ــاري ب يف  ــة  ــي ــب ــط ال ـــحـــوث  ـــب وال ــصــحــة  ــل ل
الـــدراســـة  هـــذه  إن  ــث  ــح ــب ال يف  واملـــشـــارك 
ـــة  أدل ــــود  وج إىل  ـــــارت  أش ــــرى  أخ وبـــحـــوث 
ـــات الــنــاجــمــة عــن  ـــاث ـــع ـــب ـــط بـــ� االن ـــرب ت
ــال  ــف ــوارع وإصـــابـــة األط ــش ــال ــــرور ب ــة امل ــرك ح

باللوكيميا.
"أقـــول  بالتليفون  لـــرويـــرتز  هيلث  وقـــال 

إجÂال إن هناك صلة ب� األمرين".
ــة  ــاب إص حـــالـــة   2760 الــــدراســــة  ــت  شــمــل
ــســا  ــرن ف يف  ــــال  ــــف األط بــــ�  ــا  ــي ــم ــي ــوك ــل ــال ب
 Àغ مـــن  ــل  طــف ألـــف   30 ــدد  ــع ب ــة  ــارن ــق ــامل ب

 2002 ــي  ــام ع ــ�  ب ــرض وجـــرت  ــامل ب ــ�  املــصــاب
و2007 .

ــــدراســــة عــنــاويــن املـــنـــازل  ــت ال ــن ــم ــض وت
املـــرور  حــركــة  ــن  م موقعها  لتحديد  تفصيال 
تركيز  عـــىل  ــــالوة  ع ـــوارع  الـــش مـــن  ــا  ــه ــرب وق

البنزين.
ــمــون عىل  ــي ــق ـــن ي ـــذي ـــال ال ـــف ـــÀ األط واخـــت
حركة  ــن  ع أكـــ¸  أو  ــرت  م  500 تــبــعــد  مــســافــة 
تعرضا  ـــل  أق ــم  ــه ألن قــيــاســيــة  كعينة  ــــرور  امل
عىل  يقيمون  ــن  ــذي ال ــال  ــف واألط الــتــلــوث  لــهــذا 
ــ¸  األك بــوصــفــهــم  ـــل  أق أو  مـــرتا   150 مــســافــة 

تعرضا لهذا الخطر.
ـــت الـــوكـــالـــة األمــريــكــيــة لــلــحــÂيــة  ـــال وق
املــدى  عــىل  لــلــبــنــزيــن  ــرض  ــع ــت ال إن  الــبــيــئــيــة 
ــداع  ــص وال ـــــدوار  وال الــخــمــول  يسبب   Àالــقــصــ
التنفيس  ــاز  ــه ــج وال والـــبـــرشة  ــ�  ــع ال ــهــيــج  وت
ــه  ــاق ــش ــن ــت ـــرض الس ـــع ـــت ــب ال ــب ــس ــت فـــيـــÂ ي
الــعــمــل  ـــع  ـــواق م الـــطـــويـــل يف  املـــــدى  ـــىل  ع
ــاض عــدد  ــف ــخ ان الــــدم مــنــهــا  الضــطــرابــات يف 

كرات الدم الحمراء واألنيميا.
ــاع  ــإلشــع ل الـــتـــعـــرض  إن  ــون  ــم ــي ه وقـــــال 
باللوكيميا  األطـــفـــال  يــصــيــب  قـــد  ــد  ــدي ــش ال

أيضا إىل جانب عوامل الخطر الوراثية.
ــــو فــنــشــنــتــي، األســــتــــاذ  ــــارك وقـــــــال م
هــنــاك  إن  ــا،  ــي ــطــال ــاي ب ــة  ــث ــحــدي ال بــالــجــامــعــة 
باللوكيميا  ـــة  واإلصـــاب الــبــنــزيــن  ــ�  ب ــة  ــط راب
ـــات  ـــوالي ال ـــن  ع ــــرب  اك ـــة  ـــدرج ب أوروبـــــــا  يف 

املتحدة لكنه ¹ يحدد السبب. 
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تواجد املغرب يف منطقة مناخية هشة يفرض عليه تحديات
 يف مجال التدبÀ املتكامل للموارد املائية

ملحق أسبوعي من إعداد: سمÀة الشناوي

األمن الغذاñ وأزمة الهجرة

السياحة البيئية .. أهميتها وأسباب ازدهارها

ملنظمة  ــعــام  ال املــديــر  سيلفا  دا  ــانــو  غــرازي جــوزيــه  ــد  أك  
الــذيــن  أن  ــــاو)  (ف والـــزراعـــة  ــة  ــذي ــألغ ل ــدة  ــح ــت امل األمــــم 
ــفــقــر وغــÀهــا  ــىل الــفــرار يف وجـــه الــحــروب وال ــربون ع ــج ي
ــذكــÀ مــأســاوي  ــم Çــثــابــة ت ــن الــصــعــوبــات واألزمـــــات، ه م
ــول ســلــمــيــة تــســتــنــد عىل  ــل ــحــة إليـــجـــاد ح ــل ــحــاجــة امل ــال ب
ــة  ــصــادي ــت ــحــســ� الـــفـــرص االق ــة، وت ــي ــÂع ــت الــعــدالــة االج
حÂية  ــو  ه ــات  ــاي ــغ ال هـــذه  لتحقيق  والــســبــيــل  للجميع؛ 

سبل املعيشة يف الريف واالستثÂر فيها.
مــحــوران   ñــذا ــغ ال واألمـــن  الريفية  التنمية  "إن  ـــال  وق
أن  حــيــث  ــ�،  ــئ ــالج ال أزمــــة  إزاء  ــة  ــعــاملــي ال لــالســتــجــابــة 
أيضا  يــصــبــح  والـــجـــوع  الـــجـــوع…  يف  تتسبب  الـــحـــروب 
ــاه عـــىل هــجــرة  ــاي ــح ــة ويــجــرب ض ــل ــات ــق مـــن الـــعـــوامـــل ال

سكناهم".
الــتــي  ــة  ــم ــل ــك ال يف  ــا،  ــف ــل ــي س دا  ـــو  ـــان ـــرازي غ وأضـــــاف 
لجنة  ــــÂل  أع عـــىل هــامــش  ــم  ــظ ن لــقــاء  ــن  ــم ــا ض ــاه ــق أل
رومـــا  يف  املــجــتــمــعــة   (CFS) ــي  ــامل ــع ال  ñـــذا ـــغ ال ــــن  األم
ــة املــخــيــÂت أو  ــن ــاك ـــن س ـــوا م ـــان ــــــواء ك ـــرا، "وس ـــؤخ م
فــإن  ـــرتحـــال،  وال الــفــرار  إىل  مضطرين  أنفسهم  ــدون  ــج ي
ـــد الــفــئــات  ــان يــصــبــحــون تــلــقــائــيــا مـــن أش ــك ــس هــــؤالء ال
شامال  ردا  ــا¹  ــع ال ــقــدم  ي أن  املــتــعــ�  ومـــن  املستضعفة. 
ــة لــالجــئــ�، وتــلــك  ــوس ــم ــل يـــوفـــر األمـــــل والـــحـــلـــول امل
 ñــذا ــغ ال أمــنــهــم  ــارهــا  ــب اعــت يف  تــضــع  أن  ــد  ب ال  اســتــجــابــة 

املعيشة  ــل  ســب ــل  ــأهــي ت ـــــادة  وإع ــل،  ــقــب واملــســت ــحــارض  ــل ل
الريفية".

سبل  ـــم  "دع أن  ــــاو"،  "ف ملنظمة  ــام  ــع ال ــر  ــدي امل وأوضـــح 
ــواء  س ـــادر  ق الـــزراعـــة  إىل  بــاالســتــنــاد  ــة  ــي ــزراع ال املعيشة 
عىل  ــان  ــك ــس ال ــدة  ــاع ــس م يف  ــم  ــاه ــس ي أن  عـــىل  ـــســـواء  ب
يهيئ   Âمثل بـــاألمـــان،  يــشــعــرون  إذ  ــهــم  أراضــي يف  الــبــقــاء 

الظروف لعودة الالجئ� واملهاجرين والنازح�".
الــعــودة  يف  يطمحون  ــازحــ�  ــن ال معظم  كـــان  وإذا   …"
ـــار الــنــزاعــات  ــــرصاع، فـــإن آث ــم فـــور انــتــهــاء ال ــه إىل أراضــي
ــان لــفــرتات  ــي ــن األح ـــدوم يف كــثــÀ م ــذاñ ت ــغ ـــن ال ــىل األم ع

أطول بعد أن يخمد العنف ذاته".
العمود  تشكل  تنفك   ¹ الـــزراعـــة  أن  بــالــذكــر  ــر  ــدي وج
ــان،  ــســك ــة غــالــبــيــة ال ــال ــري لــســبــل املــعــشــيــة يف ح ــق ــف ال

وسط حاالت النزاع وما بعد النزاع.
عىل  أنــشــطــتــهــا  املــنــظــمــة  ــصــب  ت الــســيــاق،  هـــذا  ويف 
ــة عىل  äــا ــق ــل املــعــيــشــة ال ــة ســب ــحــÂي ـــة ل ـــاث ــم اإلغ ــدي ــق ت
الــظــروف  ــهــيــئ  ت ـــزاعـــات يف حـــ�  ـــن ال ـــاء  ـــن أث الــــزراعــــة 
ـــة يف األجــل  ـــزراع ــاع ال ــط ــة ق ــي ــجــاوب ــــادة الــتــأهــيــل وت إلع
لبناء  حــاســمــة  ــيــجــيــة  اســرتات ـــك  ذل ــار  ــب ــاعــت ب ــل…  ــوي ــط ال
التنمية  وتحقيق  الــفــقــر،  حــدة  ــن  م والتخفيف  ــالم،  ــس ال

الشاملة لدى البلدان التي تواجه أزمات ممتدة.
ــÀا  ــأث ت ـــاري  ـــج ال الـــــرصاع  ــف  خــل ــال،  ــث ــم ك ســـوريـــا  ويف 

ــالل أســــواق املـــواد  ــت ــع اخ ـــة، م ـــزراع ــىل قــطــاع ال ــرا ع ــدم م
شبكات  مــن   Àالكث ـــار  ودم ــد،  ــوري ــت ال وســالســل  الــغــذائــيــة 
نحو  ــىل  ع الــحــاســمــة  التحتية  الــبــنــى  ــن  م ــا  ــÀه وغ الـــري 
آخــر  ــار  ــي خ أي  ــقــطــعــان  ال  îّـــــر وُم ــ�  ــزارع ــم ــل ل ـــرتك  ي  ¹
من  أمـــا  قطعانهم.  ــن  ع والــتــخــيل  حقولهم  هــجــرة  ســـوى 
األســــواق  إىل  الـــوصـــول  ــن  ع فيعجز  مــنــاطــقــه  يف  ــط  ــراب ي
من  ـــا  ـــÀه وغ واألســــمــــدة  الـــبـــذور  ـــىل  ع الــحــصــول  أو 
تــدفــق  أرض  ــــك،  ذل ــون  ــض غ ويف  األســـاســـيـــة.  ـــدخـــالت  امل
ــدان  ــل ــب ــ� الــســوريــ� أيـــضـــاً بـــالـــزراعـــة لـــدى ال ــئ ــالج ال

املجاورة املضيفة لهم.
ــل مـــع الــرشكــاء  ــم ــع ـــــاو" عـــىل ال ــكــف مــنــظــمــة "ف ــع وت
ــاء قـــــدرات األرس  ــن ـــــادة ب ـــذاñ وإع ـــغ ــــن ال لــتــعــزيــز األم
واملــجــتــمــعــات املــحــلــيــة يف ســوريــا والــبــلــدان املــجــاورة 
سبل  ــاذ  ــق إن إىل  ــجــهــود  ال هـــذه  ــدف  ــه وت ــاوب.  ــج ــت ال ــىل  ع
املجتمعات  ــه  ــي ف ــســاعــد  ت ــــذي  ال الـــوقـــت  يف  ــشــة،  املــعــي
ــا  ــه ــاش ــع ــت ـــــــادة إرســـــــاء أســـــس ان املــحــلــيــة عــــىل إع

االقتصادي ذاتيا عىل املدى الطويل.
ــز  ــي ــرتك ـــيل، �ــــيض "فـــــــاو" ب ـــم ـــع ــد ال ــي ــع وعـــــىل الــص
لتحس�  ضــعــفــا،  ـــد  األش األرس  مــســاعــدة  ــىل  ع ــا  ــه ــات ــوي أول

إمكانياتهم يف تدبÀ الغذاء والتغذية والدخل.
ــم مــســاعــدات من  ــدي ــق ــذة ت ــخ ــت ــشــمــل الــتــدابــÀ امل وت
حصاد  إ�ـــام  ــن  م ــ�  ــوري ــس ال املـــزارعـــ�  لتمك�  الـــبـــذور 

ــيــة  ــغــذائ ــات ال ــاج ــي ــت ــوب Çـــا يــكــفــي لــتــلــبــيــة االح ــب ــح ال
العمل"  مقابل  "الــنــقــد  ــرامــج  ب تنظيم  ـــم؛  ألرسه ــارشة  ــب امل
ــى الــتــحــتــيــة  ــن ــب ـــع إصـــــالح ال ـــدخـــل م ــد فــــرص ال ــي ــول ــت ل
وتنفيذ  الــبــيــطــري  ــم  ــدع ال تــقــديــم  ــزارع؛  ــم ــل ل الــحــاســمــة 
واألردن،  ـــراق،  ـــع ال يف  الــتــحــصــيــنــي  الــتــطــعــيــم  ــالت  ــم ح

ــان، وســوريــا لــحــÂيــة الــصــحــة الــحــيــوانــيــة واملــــوارد  ــن ــب ول
ـــاج يف  ـــت ــزمــات اإلن ــل ــة؛ تـــوزيـــع مــســت ــغــذي ــت ــل ــة ل ــوي ــي ــح ال
واملضيفة  ــة  ــازح ــن ال ــالت  ــائ ــع ال لتمك�  الــخــلــفــي  ــاء  ــن ــف ال
ــة بــاملــغــذيــات،  ــري مــن امــتــالك وســائــل إلنــتــاج أغــذيــة ث

كالبيض والحليب والخرضوات.

الـــواليـــات  ــى أرجـــــاء  ــت ــة يف ش ــي ــون ــان ــق ال ــــات لــالســتــشــارات  تــقــوم رشك
ضد  ــة  جــÂعــي قــضــائــيــة  دعــــوى  ــع  ــرف ل شــكــاوى  بتجميع  ــا  ــي حــال ــدة  ــح ــت امل
ــتــجــة ملــســتــحــرض (راونــــــــداب) أكـــ¸ مــبــيــدات  ــو' - املــن ــت ــان ــس ــون رشكـــة 'م
يف  تــســبــب  مــنــتــجــهــا  إن  ــول  ــق ت ـــا¹-  ـــع ال أرجـــــاء  يف  انــتــشــارا  ــش  ــحــشــائ ال

بالرسطان. الزراعة وآخرين  إصابة عÂل 
ــة مــدعــ� مــؤخــرا  ــالث ــد رفــعــهــا ث ــأن ق ــش ـــوى يف هـــذا ال ـــدث دع ــت أح ــان وك

العليا. ديالوير  محكمة  أمام 
ــر املــــايض يف  ــه ــش ــت ال ــم ــي ـــــاوى أخــــرى أق ـــوى دع ـــدع ـــل هــــذه ال و�ـــاث
ــت  ــذ وق ــن ــا تــعــرف م ــه ــأن ــو ب ــت ــســان ــون ــهــم م ــت ــا ت ــي ــورن ــف ــي ــال نـــيـــويـــورك وك
جــاليــفــوســات  وهـــي  منتجها  يف  الــرئــيــســيــة  الكيميائية  املــــادة  أن  ــل  طــوي

البرش. بصحة  ضارة 
ــاع  ــن ــة إلق تــضــلــيــل مــطــول ــت حــمــلــة  ــن الـــرشكـــة "ش إن  ــا  ــقــضــاي ال وتـــقـــول 

آمن". 'راونداب'  منتج  بأن  والجمهور  واملزارع�  الحكومية  الهيئات 
الصحة  ملنظمة  الــتــابــعــة  األورام  ــاث  ــح ألب ــة  ــي ــدول ال ــة  ــال ــوك ال ــنــت  وأعــل
فانه  العلمية  ــات  ــان ــي ــب ال ــراجــعــة  م بــعــد  ـــه  أن املـــايض  مـــارس  يف  الــعــاملــيــة 
ــادة  م ــا  ــه أن ــىل  ع املــبــيــد-  مــكــونــات  ـــد  -أح جــاليــفــوســات  ـــادة  م تصنيف  ــم  ت

البرش". "يحتمل أن تكون مسببة لألورام لدى 
ــة ومــقــرهــا  ــي ــون ــقــان ــه ال ــت ــكــل مــكــديــفــيــت الــــذي جــمــعــت رشك وقــــال مــاي
أن  ـــىل  ع نـــربهـــن  أن  ــا  ــن ــن ــك ß" ــا  ــص ــخ ش  50 ـــن  م دعــــــاوى  كــــولــــورادو 
ــÀ من  ــث ــك ــر جـــاليـــفـــوســـات. هـــنـــاك ال ــاط ــخ Ç ــم ــل ـــىل ع 'مــونــســانــتــو' ع

الرسطان". أن 'جاليفوسات' يسبب  التي توضح  الدراسات 
موسعا  ــا  ــÀي ــÂه ج ــا  ــÂع ــت اج ــة  ــي ــون ــقــان ال االســـتـــشـــارات  ـــة  رشك وعــقــدت 
لجمع  ونـــرباســـكـــا  ـــــوا  واي ومــــيــــزوري  كــانــســاس  ـــــات  والي يف  ــت  ــش غ يف 

األفراد. شكاوى 
منظمة  تــصــنــيــف  إن  ـــزوري  مـــي ــــة  والي ــا  ــره ــق وم ــو'  ــت ــان ــس ــون 'م وقـــالـــت 
الــعــا¹  يف  اآلفــــات  ــيــدات  مــب أكـــ¸  ــن  م ــات'  ــوس ــف ــالي 'ج وان  خــاطــئ  الــصــحــة 

من حيث األمان.
ــان بــالــربيــد  ــي ــم مــونــســانــتــو يف ب ــاس ــة ب ــحــدث ــــورد املــت وقـــالـــت تـــشـــارال ل
ــارض مــعــظــم بــيــانــات  ــع ـــرسطـــان. ت ــوســات ال يــســبــب ال ــف ـــكـــرتوè "جــالي االل
هــذا  ــشــأن  ب اآلن  حــتــى  جمعت  ــي  ــت ال ــا¹  ــع ال يف  الــشــامــلــة  اإلنــســان  صــحــة 

القضايا". الواردة يف  الزراعي مع املزاعم  املنتج 
كــبــÀة منذ  ــات  ــكــمــي ب 'جـــاليـــفـــوســـات'  ــــادة  م املــــزارعــــون  ــدم  ــخ ــت ــس وي
يف  ـــع  واس ــطــاق  ن ــىل  ع املــبــيــد  هـــذا  ويــســتــخــدم  املــــايض.  ــرن  ــق ال تسعينات 
 Àــة تأث ــاوم ــق تــعــديــلــه وراثـــيـــا مل ــم  ت الـــذي  ــا  ــصــوي ال ـــول  مــحــاصــيــل مــنــهــا ف

نفسه. باملحصول  الحشائش وال يرض  املبيد بحيث يقيض عىل 
مجال  يف  أمــريــكــيــون  ــÂء  وعــل األمــريــكــيــة  ــة  ــزراع ال وزارة  بــيــانــات  ــت  ــال وق
الحيوية  والـــطـــرز  الــحــشــائــش  ــــواع  أن ــن  م األقـــل  ــىل  ع  14 إن  الــحــشــائــش 
 Âــات' م ــوس ــف ــالي ــة ضــد مــــادة 'ج ــاوم ــق ــدة اكــتــســبــت م ــح ــت بــالــواليــات امل
املــنــزرعــة  األرايض  ــن  م ـــدان  ف مــلــيــون   60 إىل  تــصــل  رقــعــة  ــىل  ع سلبا  يــؤثــر 
ــة لــلــمــبــيــدات إنـــتـــاج املــحــاصــيــل  ــاوم ــق ــش امل ــحــشــائ ــل ال ــرق ــع ــالد. وت ــب ــال ب

التكاليف. وباهظة  أك¸ صعوبة  الزراعية  األنشطة  وتجعل 
ــة  رشك إن  ــة  ــي ــضــائ ق ــــوى  دع يف  ــة  ــي ــك ــري األم ــ�  ــوك ــب س ــة  ــن ــدي م ـــت  وقـــال
عليها  يــتــعــ�  الــزراعــيــة  ــات  ــÂوي ــي ــك وال ــذور  ــب ــل ل املــنــتــجــة  ــو'  ــت ــســان ــون 'م
 ñــــادة ثناÇ ــة ــوث ــل امل ــطــن  ــار واليــــة واشــن ــه أن تــطــهــÀ أحـــد  تــكــالــيــف  ـــع  دف
كانت  الــخــطــÀة  الــكــيــÂويــة   (î يس   î) ــام  ــس ال ــكــلــور  ال مــتــعــدد  الفينيل 

أنتجتها منذ عدة عقود. الرشكة قد 

ــة الــفــرنــســيــة،  ــي ــوطــن ــس الــجــمــعــيــة ال ــي ـــد رئ أك
انعقاد  أن  ــس،  ــاري ــب ب ــرا  ــؤخ م ــون،  ــول ــارت ب ــود  ــل ك
ــحــدة  ــــم املــت ــتــ� ملــؤ�ــر األم ــل الــــدورتــــ� املــقــب
ــل مـــن فــرنــســا  ــك ــة ب ــي ــاخ ــن حــــول الـــتـــغـــÀات امل
يشكل   ،(2016 (مــتــم  ــرب  ــغ وامل املــقــبــل)  (دجــنــرب 
ــي، إحـــدى  ــط ــوس ــت ــدان الـــحـــوض امل ــل ــب فــرصــة ل
ــÀات  ــغ ــت ــــ¸ عــرضــة لـــتـــأثـــÀات ال ــق األك ــاط ــن امل

املناخية.
صحفية  ـــــدوة  ن ــــالل  خ بــــارتــــولــــون،  ـــــال  وق
ـــحـــاد  ـــات االت ـــان ـــرمل ــيل ب ــث ــم ـــÂع مل ـــت عــقــب اج
ــت بــالــجــمــعــيــة  ــم ــظ ـــط، ن ـــوس ـــت مـــن أجــــل امل
 Àالتغ ـــات  ـــان «ره ـــول  ح ــفــرنــســيــة  ال ــة  ــي ــوطــن ال
ــه  أن ــة»،  ــوســطــي مــت األورو  بــاملــنــطــقــة  ــي  ــاخ ــن امل
يــتــعــ� االســتــفــادة بــشــكــل جــيــد مــن الــدورتــ� 
اللت�  ــعــاملــيــ�،  ال ــن  ــري ــؤ� امل لــهــذيــن  املقبلت� 

متوسطي�. بلدين  يف  ستنظÂن 
ـــذي ßــكــن أن  ــــدور ال ــىل ال ــون ع ــول ــارت ـــد ب وأك

من  ــحــاد  ــالت ل ــة  ــي ــان ــربمل ال الــجــمــعــيــة  ــه  ب تضطلع 
ــوىل املـــغـــرب حــالــيــا  ــت ــي ي ــت ـــل املــتــوســط، ال أج
ــوار،  ــح ــن أجــل مــواصــلــة ال رئــاســتــهــا الـــدوريـــة، م
ــدام»  ــســت وم ــ�  ــت «م اتــفــاق  إىل  ــوصــل  ــت ال بــغــيــة 
للمؤ�ر  ــن  ــرشي ــع وال ــة  ــادي ــح ال ـــــدورة  ال ـــالل  خ

باريس. تحتضنها  التي  للمناخ  الدويل 
العلمي،  الــطــالــبــي  ــد  ــي رش أشـــار  جــهــتــه،  ــن  م
ـــس الــجــمــعــيــة  ـــي ــس الــــنــــواب، ورئ رئــيــس مــجــل
ــاد مـــن أجـــل املــتــوســط، إىل  ــح ــالت ــة ل ــي ــان ــربمل ال
لــلــمــؤ�ــر  والـــعـــرشيـــن  الـــحـــاديـــة  ــــــدورة  ال أن 
ــخ  ــاري ت يف  منعطفا  ســتــشــكــل  لــلــمــنــاخ  ــــدويل  ال
يف  الــفــعــل  إىل  ــال  ــق ــت االن ستتيح  إذ  ــة،  ــرشي ــب ال

املناخية. للتغÀات  التصدي  مجال 
تضامني  عمل  ــل  أج مــن  طنجة  نـــداء  إن  وقـــال 
Çناسبة  ــق  ــل أط الــــذي  املـــنـــاخ،  ــدة  ــائ ــف ل وقــــوي 
ــفــرنــيس  ــا الــرئــيــس ال ــه الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام ب
ــة  ــال رس ــرب  ــت ــع ي املـــــايض،  ــرب  ــن ــت ش يف  ــرب  ــغ ــم ــل ل

ــة املــلــك  ــالل ــن ج ــدي ــل ــب ــا قـــائـــدا ال ــه قـــويـــة، وجــه
ــد،  ــوا هــوالن ــس ــران ــس ف ــي ــرئ مــحــمــد الـــســـادس، وال
يتحمل  أن  اجــــل  مـــن  ـــــدويل  ال ــمــع  ــجــت امل إىل 

مسؤولياته. الجميع 
ــحــاد من  ــالت ــام ل ــع ــه، أكـــد األمـــ� ال ــب ــن جــان م
ــÂيس،  ــل ــج ــس ـــه ال ـــل ـــط، فــتــح ال ـــوس ـــت ــــل امل أج
الــتــي  األولـــويـــة  عـــىل  يــؤكــد  ــاء  ــق ــل ال هـــذا  أن 
ــدي لــلــتــغــÀات  ــص ــت ـــحـــاد لــقــضــيــة ال يــولــيــهــا االت
لالنتقال  ــت  ــوق ال حـــان  ـــه  أن مضيفا  ــة،  ــاخــي املــن
ــذه  ــه ل حــــل  إيــــجــــاد  أجــــل  مــــن  الـــفـــعـــل  إىل 

اإلشكالية.
ــة  ــس ــؤس ـــســـة م ـــي ــــــدورهــــــا، أبـــــــرزت رئ وب
ــوار  ــح ــيــث غــيــغــو، أهــمــيــة ال ــزاب ــي ــد)، ال ــن ــي ــال (آن
ــل  ــــدè والـــربملـــانـــيـــ�، مـــن أج ــمــع امل بـــ� املــجــت
لــلــتــغــÀات  ــدي  ــص ــت ال ــال  ــج م ــدم يف  ــق ت تــحــقــيــق 
مواصلة  إىل   èـــد امل املجتمع  ــة  ــي داع املــنــاخــيــة، 

القضية. هذه  بشأن  التحرك 

اتفاقية  يف  األطـــــراف  ــر  ــؤ� مل ال12  الـــــدورة  يف  املــغــرب  يــشــارك 
مدينة  حــالــيــا  تحتضنه  الـــذي  الــتــصــحــر،  ــة  ــحــارب مل ــحــدة  ــت امل األمـــم 

برتكيا. أنقرة 
ــات ومــحــاربــة  ــاب ــغ ـــالغ لــلــمــنــدوبــيــة الــســامــيــة لــلــمــيــاه وال وذكـــر ب
ــذا  ــت وكـــالـــة املـــغـــرب الـــعـــرî لـــألنـــبـــاء، بـــأن ه ــل ــوص ــر، ت ــح ــص ــت ال
إضــافــة  ـــة  دول  100 ــن  م أكـــ¸  ــن  م وزراء  فــيــه  ــارك  ــش ي ـــذي  ال ــر،  ــؤ� امل
حدث�  ــ�  ب يــفــصــل  ـــه  ألن  Âــ ــاس "ح يــعــتــرب  ــارك  ــش م آالف  خــمــســة  إىل 
خطة  اعــتــÂد  ــا:  ــن كــوكــب ومــســتــقــبــل  بــالــبــيــئــة  متعلق�  مــهــمــ�  جــد 
بالتنمية  ــدة  ــي وط صــلــة  لــهــا   2015 عـــام  بــعــد  ــا  مل للتنمية  ــدة  ــدي ج
سيعقد  الــــذي  املــنــاخ   Àتــغــ ــأن  ــش ب األطـــــراف  ومــؤ�ــر  ــة،  ــدام ــت ــس امل

بباريس". املقبل  يف دجنرب 
 ،  (12 كــــوب   ) ــقــرة  ــأن ب ــصــحــر  ــت ال مــؤ�ــر  أن  ـــالغ  ـــب ال ـــــاف  وأض
ومــحــاربــة  ــات  ــاب ــغ وال للمياه  الــســامــي  ــدوب  ــن امل فــيــه  ــارك  ــش ي ـــذي  ال
وضــع  ــن  م سيمكن  هـــام،  وفــد  رفــقــة  ــحــايف  ال العظيم  عــبــد  الــتــصــحــر، 
ـــايس  ـــدور األس ـــال ــة ب ــاص ــة الــدولــيــة خ ــاح ــس ــــة واضـــحـــة عـــىل ال رؤي

املناخية. التغÀات  تحديات  لألرايض يف ظل  املستدام   Àللتدب
تختتم  أن  املــقــرر  مــن  التي  الـــدورة،  ــذه  ه أن  ذاتــه  املــصــدر  وأوضـــح 
ـــدد مــن الــقــضــايــا  ــرف مــنــاقــشــة ع ــع ــجــمــعــة، ت ـــوم غــد ال ــهــا ي أشــغــال
التنمية  خــطــة  وغـــايـــات  ــــداف  أه بـــإدمـــاج  ــا  ــاس أس تتعلق  ــة  ــام ــه ال
املتحدة  األمـــم  اتفاقية  ـــداف  أه مــع   2015 سنة  بعد  ملــا  املــســتــدامــة 
لتفعيل  ـــة  ـــالزم ال ــة  ــي ــال امل املــــــوارد  ــة  ــئ ــعــب وت ــر،  ــح ــص ــت ال ملــكــافــحــة 

االتفاقية.
الــرفــيــعــة  الــــوزاريــــة  املـــوازيـــة  االجـــتـــÂعـــات  أن  إىل  ــــار  أش  Âكـــ

تتم  ــــدول،  ال ــن  م عـــدد  ــن  ع ومــمــثــلــ�  وزراء  تــضــم  ــي  ــت ال ــوى،  ــســت امل
ـــدول املــشــاركــة،  ـــل ــا االســرتاتــيــجــيــة ل ــاي ــض ــق ــة ال ــش ــاق ــن ــا م ــه ــالل خ
األرايض،  ـــدهـــور  ت يف  ــة  ــي ــادل ــع ــت ال مـــبـــدأ  تــطــبــيــق  ــا  ــه ــن م  Âالســـيـــ
ــم الــتــرشيــعــي  ــظــي ــن ــت ـــاخ: ال ـــن ـــع الــجــفــاف وتـــغـــÀ امل ــم م ــل ــأق ــت وال

.èاملد واملجتمع  الخاص  القطاع  ومشاركة 
الــتــي وقــعــت سنة  ـــدول  ال ـــل  أوائ مــن  يعد  املــغــرب  ــأن  ب الــبــالغ  وذكــر 
اعتمد   Âــ ك الــتــصــحــر،  ملــحــاربــة  املــتــحــدة  ـــم  األم مــعــاهــدة  ــىل  ع  1996
يونيو  يف  الــبــيــئــيــة  ــرة  ــاه ــظ ال هـــذه  ــة  ــحــارب مل ــي  ــن وط عــمــل  ــج  ــام ــرن ب
 ، ملــحــاربــتــهــا  املـــــوارد  وتــعــبــئــة  ــوده  ــه ج تــعــزيــز  إىل  ــى  ــع وس  ،2001
جهود  ضــمــن  الــفــقــر  ــىل  ع ــضــاء  ــق ال ــات  ــجــي ــي اســرتات ـــج  دم ــب  ــان ج إىل 

محاربتها.
ــة  ــي ــدوب ــن امل ــعــب  ــل ت ـــالغ،  ـــب ال يـــوضـــح  الـــتـــوجـــه،  هــــذا  ضــــوء  ويف 
املــنــســق  دور  ــتــصــحــر  ال ومــحــاربــة  والـــغـــابـــات  ــمــيــاه  ــل ل ــة  ــي ــســام ال
ــذي  ال الــتــصــحــر،  ملــحــاربــة  الــوطــنــي  الــعــمــل  بــرنــامــج  وتفعيل  لــبــلــورة 
ــج  ــرام ــن الـــرشكـــاء يف ســيــاســة الــتــنــمــيــة وب يــنــخــرط فــيــه مــجــمــوعــة م

التصحر. محاربة 
ــر األطـــــراف ( كــــوب) مــن اتــفــاقــيــة األمــــم املــتــحــدة  ــؤ� ويــعــتــرب م
ــا، وهــو  ــي ــعــل ــة هــيــئــة لــصــنــع الـــقـــرارات ال ــاب ــة الــتــصــحــر Çــث ــارب ــح مل
الخمس  ــــدورات  ال عــقــدت  ــد  وق االتــفــاقــيــة،  يف  األطــــراف  جميع  يضم 
وحــالــيــا   ،  (2001 إىل   1997 ــة  ســن ـــن  (م ــا  ــوي ســن لــلــمــؤ�ــر  األوىل 
ــة الــعــلــم  ــجــن ــÿ، هـــÂ ل ــي ــرع ــ�، ويــضــم لــجــنــتــ� ف ــت ــن تــقــام كـــل س
هيئة  وهـــي  ــة،  ــي ــاق ــف االت تنفيذ  ــراض  ــع ــت اس ولــجــنــة  والــتــكــنــلــوجــيــا، 

بانتظام.  االتفاقية  تنفيذ  يف  للمساعدة  داäة  فرعية 

املغرب يشارك يف مؤ�ر دويل بأنقرة حول اتفاقية مكافحة التصحر التصدي للتغÀات املناخية يف حوض املتوسط

محور لقاء بباريس

مدير «فاو» يدعو إىل تأهيل املناطق الريفية وإيجاد حل شامل ألزمة الالجئ� عرب العا¹


