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دور ال�شبكات االجتماعية في
ت�أقلم المر�أة مع تغير المناخ

إعــــداد:

نبارك أمرو

خالل المجلس اإلداري للمؤسسة

م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س
لحماية البيئة تك�شف
عن ح�صيلة �إنجازاتها

كشف المجلس اإلداري لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،المنعقد يوم الخميس
المنصرم ،برئاسة األميرة لال حسناء ،رئيسة المؤسسة ،حصيلة انجازاتها في سنة
 ،2014التي اعتبرتها سنة لتربية األطفال والشباب على التنمية المستدامة.
وأبرز بالغ للمؤسسة ،أن العام  2014تميز بحضور األميرة لال حسناء للمؤتمر
العالمي لليونيسكو حول عشرية التربية على التنمية المستدامة ،كضيفة شرف ،يوم
 12نونبر بناكويا باليابان ،ألقت خالله خطابا ذكرت فيه ،من جهة ،بالتزام المغرب من
أجل البيئة ،وبالتزامها الشخصي بخصوص التربية على التنمية المستدامة ،خاصة لدى
الشباب الناشئ.
وفي نفس السنة ،تسلمت رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ،يفيد
البالغ ،يوم  25نونبر  2014شهادة التتويج بعالمة «جمعية مسؤولة» تقديرا اللتزامها
الشخصي كرئيسة للمؤسسة ولنموذجية المؤسسة على مستوى أداء مهامها واالرتقاء
بقيمها.

المؤسسة تعتبر  2014سنة لتربية الشباب على التربية البيئية

المدارس االيكولوجية

عن بعد على �أ�سا�س محتوى �أعدته اليوني�سكو،
�شارك � 31صحفيا من الدول المغاربية ومن
�إفريقيا الغربية في دورة  ،2014بعد تكوين
�أول ا�ستفاد منه � 27صحفيا من الدول
المغاربية �سنة .2012
وت�ضمنت وحدات التكوين معلومات
حول التغيرات المناخية والطاقات المتجددة
والموارد الطبيعية وتدبير النفايات و�أهمية
الأنظمة الإيكولوجية� ،إلى جانب تقييم �أزيد
من ع�شر مقاالت حررها ال�صحفيون من طرف
لجنة التتبع ،وتنظيم ور�شة لعر�ض الأعمال
المنجزة ومكاف�أة المتفوقين.

ارتفع عدد المدار�س الملتحقة ببرنامج
«المدار�س الإيكولوجية» ،الذي ت�شرف عليه
م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س لحماية البيئة،
والذي دخل عامه التا�سع ،لي�صل �إلى 898
مدر�سة خالل مو�سم  ،2014 - 2013مقابل
 675مدر�سة خالل مو�سم - 2012
.2013
و�أكد معطيات ،ك�شف عنها خالل انعقاد
المجل�س الإداري للم�ؤ�س�سة ،برئا�سة الأميرة
لال ح�سناء� ،أن  71مدر�سة جديدة تقدمت
بطلب التر�شيح للح�صول على اللواء الأخ�ضر
بالن�سبة لمو�سم  ، 2014 - 2013فازت
برنامج شواطئ نظيفة
منها  25مدر�سة ،وح�صلت  31مدر�سة على
على م�ستوى برنامج «حماية ال�ساحل»،
ال�شهادة البرونزية و 12مدر�سة على
ال�شهادة الف�ضية ،في حين تمكنت  71مدر�سة دخل برنامج «�شواطئ نظيفة» مرحلة جديدة
�إيكولوجية من تجديد عالمتها من بين  79في  2014مع تطبيق نظام يعمل على المزيد
من �إ�شراك الجماعات المكلفة بال�شواطئ،
مدر�سة �إيكولوجية.
وذلك تمهيدا لتعميمه ،ح�سب البالغ الذي
�أ�شار �إلى �أن  80من ال�شواطئ في مناطق
الصحفيون الشباب من أجل البيئة تنتمي �إلى  54جماعة �شاركت في البرنامج «
و�أ�شار �إلى �أن برنامج «ال�صحفيون وتم احت�ضانها من طرف  26مقاولة مواطنة
ال�شباب من �أجل البيئة» عرف في  ،2014عمومية وخا�صة ،ف�ضال عن تتويج 27
التي تناول فيها مو�ضوع «تكنولوجيات �شاطئا باللواء الأزرق.
ويكافئ اللواء الأزرق المجهودات
الإعالم والتوا�صل في خدمة التربية البيئية
من �أجل تنمية م�ستدامة»� ،إدخال ثالث فئات المبذولة من طرف الجماعات والإدارات
عمرية لما بين  11و� 14سنة ،وما بين  15المعنية وال�شركاء االقت�صاديين لم�ؤ�س�سة
و� 18سنة وما بين  19و� 21سنة ،مما فتح محمد ال�ساد�س لحماية البيئة .وقررت
الباب لم�شاركة �ألفي تلميذ في المباراة ،قدموا الم�ؤ�س�سة �أن ت�شمل هذه العالمة المارينات
من � 359إعدادية وثانوية تابعة ل 16والموانئ الترفيهية.
�أكاديمية .وتم تقديم  314روبورتاجا
وفي �سياق مت�صل� ،أطلقت م�ؤ�س�سة
و� 1042صورة فوتوغرافية .وفي �إطار محمد ال�ساد�س لحماية البيئة في �أبريل
م�شروع «تعزيز قدرات ال�شباب المهنيين في  2014الن�سخة الأولى ل «جوائز لال
التوا�صل» ،الذي �أن�شئ �سنة  2011نتيجة ح�سناء ال�ساحل الم�ستدام» التي جاءت
�شراكة مع مركز التعاون من �أجل المتو�سط لتعو�ض «جوائز لال ح�سناء �شواطئ نظيفة»
وتحقق عبر و�ضع من�صة �إلكترونية للتكوين من خالل �إعطائها توجها جديدا �أكثر �شمولية

و�أو�سع نطاقا في �إطار منهجية التنمية الهواء في الجهات ،بالموازاة مع �أن�شطة
الم�ستدامة لل�ساحل.
تكوينية وتح�سي�سية لفائدة الفاعلين
وعلى م�ستوى الف�ضاءات المحمية المحليين ،دون �إغفال الأطفال.
والمناطق الرطبة ،و�ضعت الم�ؤ�س�سة في
ال�شمال برنامجا لحماية و�إزالة التلوث من التعويض الطوعي عن الكربون
بحيرة مارت�شيكا (الناظور) مما مكن ،عبر
تعبئة وتح�سي�س جميع الأطراف المعنية
و�أو�ضحت الم�ؤ�س�سة ،بخ�صو�ص برنامج
والحوار وتربية ال�شباب كما الكبار ،من «التعوي�ض الطوعي للكربون»� ،أن �سنة
�إدماج حماية هذه البحيرة كعن�صر �ضروري  2014تميزت بتجديد اتفاقيات ال�شراكة
لأي ن�شاط محلي.
مع هيئات عمومية وخا�صة تتعلق بالتعوي�ض
وتم تطبيق هذا الن�شاط المميز حاليا الطوعي للكربون النبعاثات الغازات الم�سببة
بمنطقة رطبة �أخرى ذات قيمة بيولوجية لالحتبا�س الحراري المرتبطة بالتنقالت
و�إيكولوجية عالية ،وهي خليج وادي الذهب المهنية عبر الطائرة وال�سيارة ،مما خول
(الداخلة) جنوب المغرب ،مما جعلها تجربة غر�س �ألفي نخلة تمر بواحة نخيل مراك�ش
مفيدة جدا بالن�سبة للم�ؤ�س�سة في �إطار وعزل  2400طن من ثاني �أوك�سيد الكربون،
المبادرة العابرة للحدود الوطنية ،محمية وتزويد  73مدر�سة قروية بالكهرباء
المحيط الحيوي البيقاري للبحر الأبي�ض ال�شم�سية وكذا م�ساكن المعلمين ب�أقاليم
المتو�سطي.
�أزيالل ووزان وبولمان وطنجة ووجدة .فيما
بلورت الم�ؤ�س�سة �أداة لت�شخي�ص انبعاثات
الغازات الم�سببة لالحتبا�س الحراري وقاعدة
برنامج جودة الهواء
بيانات تتكون من  300عامل انبعاث ،مما
وفي �إطار برنامج «جودة الهواء»� ،أنهت �سيمكن الهيئات العمومية والخا�صة من تقييم
الم�ؤ�س�سة برنامج �إن�شاء �شبكة لقيا�س جودة انبعاثات الغازات الم�سببة لالحتبا�س
الهواء باقتناء  13محطة ومختبر متنقل الحراري المرتبطة ب�أن�شطتها والعمل على
لت�شمل هذه ال�شبكة حاليا  29محطة للقيا�س تقل�صها بنف�س القدر.
ومختبرين متنقلين موزعين على  15مدينة
بالمملكة تنتمي لت�سع جهات� ،إلى جانب
غرس  558ألف نخلة
ال�شروع في تكوين الم�ستخدمين القادرين
على تدبير جودة الهواء على ال�صعيد المحلي
ومنذ انطالق البرنامج و�إلى غاية 31
في بع�ض المناطق التجريبية (الرباط دجنبر  ،2014قامت الم�ؤ�س�سة بف�ضل
ومراك�ش و�أكادير) بغية الحفاظ على الأداء �شركائها بغر�س � 558ألف نخلة� ،أي ما يمثل
الجيد لل�شبكة.
 125في المئة من الهدف الم�سطر عند
و�ساعد م�شروع تجريبي بد�أ �سنة  2014بداية البرنامج� ،إلى جانب �صيانة � 79ألف
بجهة مراك�ش-تان�سيفت الحوز ،ح�سب و 841نخلة �صغيرة وكبيرة ،وت�شذيب 79
الم�صدر ذاته ،على �إنجاز ت�شخي�ص �شامل �ألف و 516نخلة ،و�إزالة � 15ألف و548
بهذه الجهة حول تلوث الهواء ،وبالتالي نخلة ميتة و � 4ألف و 620مترا مكعبا من
و�ضع نظام نموذجي لتتبع ومراقبة جودة الأنقا�ض .و�أكدت الم�ؤ�س�سة انخراط ال�ساكنة

جمعيات بيئية بالغرب تلتئم في مر�صد للتغيرات المناخية
�أعلن بمدينة القنيطرة عن ميالد مر�صد
للتغيرات المناخية وتتبع ال�سيا�سات
العمومية المرتبطة بال�ش�أن البيئي ،وذلك
بمبادرة من جمعية �إيكولوجيا للتربية
البيئية ،وفي �إطار م�شروع �آلية �إدماج
المقاربة الحقوقية البيئية في تتبع
ال�سيا�سات العمومية المرتبطة بال�ش�أن
البيئي ،الممول من طرف المندوبية
الوزارية المكلفة بحقوق الإن�سان .وي�ضم
المر�صد الذي انتخب الفاعل الجمعوي
م�صطفى بنرامل من�سقا له قبل �أيام،
مجموعة من الجمعيات المهتمة بالمجال
البيئي والتنموي ،وعدد من الخبراء
والباحثين ،وي�سعى �إلى تتبع مدى احترام
ال�سيا�سات العمومية للبعد البيئي،
بالإ�ضافة �إلى ر�صد الو�ضعية البيئية من
خالل جمع المعطيات وتحليلها و�إ�صدار
التقارير والترافع حول الق�ضايا البيئية

والتنموية لدى الجهات المعنية والم�ساهمة
في بلورة م�شاريع تنموية اعتمادا على
الخ�صو�صيات المجالية.
وذكر بالغ للمر�صد ،تو�صلت
«التجديد» بن�سخة منه� ،أن الجمعيات
المن�ضوية للمر�صد ،تعهدت بالعمل
المتوا�صل وفق برامج التنمية الم�ستدامة
للأمم المتحدة لما بعد  2015والمعتمدة
ب�شكل ر�سمي في فاتح يناير  2016من
طرف كل دول العالم بما فيها المملكة
المغربية ،والعمل الم�شترك من �أجل
االلتزام باتفاقية باري�س (كوب)21
والم�ساهمة والتدخل للحد من الإنبعاثات
الغازية (خ�صو�صا الغازات الم�سببة
لظاهرة االنحبا�س الحراري) ،من �أجل
تعبئة كل الو�سائل المتاحة لتحقيق تنمية
عادلة م�ستدامة وفق مقارباتنا المعتمدة

وقيمنا الرا�سخة ،والتواجد والم�ساهمة
بفعالية في كل التظاهرات المرتبطة
بالتغيرات المناخية على ال�صعيد الوطني
والدولي.
وح�سب نف�س الم�صدر ،بلور الم�شاركون
في ور�شات المخطط اال�ستراتيجي ،جملة
من المحاور الإ�ستراتيجية لمر�صد
التغيرات المناخية وتتبع ال�سيا�سات
العمومية المرتبطة بال�ش�أن البيئي ،تهم
بالأ�سا�س تقوية القدرات التنظيمية
والم�ؤ�س�ساتية والقانونية للمنظمات المدنية
العاملة في مجال التنمية ،و�إعداد الدرا�سات
والتقارير حول التزام ال�سيا�سات العمومية
باالتفاقيات الدولية المرتبطة بالبعد
البيئي ،والو�ضعية البيئية وال�صحية وفق
المنظور التنموي ال�شامل والمبني على
احترام حقوق الإن�سان وكرامته.

الإثنين  14ربيع الثاني  1437الموافق  25يناير 2016

المجاورة لواحات النخيل بدورها في منهجية
الحماية مع مراعاة م�صالحها والقيام ب�أن�شطة
تربوية وتح�سي�سية لفائدة الجميع من �أطفال
و�ساكنة مجاورة و�سياح و�أ�صحاب القرار
العموميون والخوا�ص .وفي هذا االتجاه،
قامت الأميرة لال ح�سناء بزيارة لمدر�سة
الطيب المريني المتوجة باللواء الأخ�ضر .كما
ح�صلت خم�س من�ش�آت في مدار واحة النخيل
على المفتاح الأخ�ضر� ،إ�ضافة �إلى �إنجاز
درا�سة ت�شخي�صية بتعاون مع جمعية
«�أغري�سود» الدولية وم�ؤ�س�سة نور�سي�س
ك�شفت �أهمية �إنجاز م�شروع تجريبي واختبار
الممار�سات والأنظمة التي ت�ساعد على
تح�سين الأداء الإجمالي للأن�شطة الفالحية
لفائدة � 50أ�سرة فالحية.

تتويج المؤسسات الفندقية
و�أطلقت ر�سميا في �أبريل 2014
بمراك�ش برنامج �إعادة ت�أهيل غابة ال�شباب،
المعروفة كذلك با�سم زيتون اال�ستقالل ،وهي
ف�ضاء من �أ�شجار الزيتون يمتد على 170
هكتارا ي�شكل منطقة ربط بين المدينة
وحدائق المنارة .ولهذا الغر�ض ،ا�ستفادت
غابة ال�شباب من دعم م�ؤ�س�سة محمد ال�ساد�س
لحماية البيئة وحددت االتفاقية المبرمة بين
الأمالك المخزنية والبلدية والمديرية العامة
للجماعات المحلية م�س�ؤوليات والتزامات كل
طرف في �أفق �إعادة ت�أهيل الأغرا�س وو�ضع
نظام لل�سقي ع�صري ومقت�صد للماء و�إعادة
�إن�شاء البنايات والف�ضاءات الجماعية.
وبخ�صو�ص برنامج «�سياحة م�س�ؤولة»،
تميزت �سنة  2014بتتويج  64من�ش�أة على
�صعيد المملكة بالمفتاح الأخ�ضر ،منها 8
متوجين جدد ،و 56تجديد ل�شهادة التتويج
لفائدة  37فندقا و 18دار �ضيافة و9
�ضيعات ال�ضيافة وبيوت الإيواء ونزل.

● محمد التفراوتي

نظم م�شروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حو�ض تان�سيفت،
م�ؤخرا ،ور�شة عمل تدريبية لفائدة المر�أة القروية بحو�ض
تان�سيفت ،وت�شرف على �إنجازه الجمعية المغربية للعلوم
الجهوية ب�شراكة مع م�ؤ�س�سات �أخرى .ودر�س فريق بحث الم�شروع
�أدوار المر�أة وال�شبكات االجتماعية في �سياق م�شاورات عامة نحو
�أف�ضل تدبير وا�ستعمال للموارد المائية  .وتت�أثر ن�ساء القرى ب�شكل
خا�ص من االنخفا�ض في �إمدادات المياه في بع�ض الأماكن  ،حيث
يبقى الولوج �إلى المياه ال�صالحة لل�شرب محدودا وخ�صو�صا في
�أيام الفيا�ضانات وذلك ب�سبب انقطاع الربط ب�شبكة توزيع المياه
العمومية.
.همت مقاربة فريق البحث ،بداية ،الكفاءات
واال�شكاالت المرتبطة بالمياه والتي تواجهها الن�ساء اللواتي يعملن
ويع�شن على �ضفاف نهر �أوريكا ،وعليه فقد تمت دعوتهن �إلى تقا�سم
�آرائهن حول احتياجاتهن المائية والحلول المقترحة لتفادي
اال�شكاليات المطروحة  .كما �أن فريق البحث يحلل المعطيات
المتبادلة عبر الفي�سبوك من قبل الن�ساء التي منحن �أجهزة لوحات
�إلكترونية المزودة باالنترنيت ،ق�صد االت�صال والنقا�ش الجماعي
حول جميع م�شاكل المياه في مجتمعاتهن المحلية والتدبير الر�شيد
للموارد الطبيعية  .ويهتم فريق البحث كذلك ب�شبكات الدعم المتبادل
التي �أن�شئت والحلول التي بنيت ب�شكل جماعي وال�شعور بالقدرة
على الت�صرف بحما�س عبر تبادل المعطيات بالفاي�سبوك .
وقد �أجريت زيارة ميدانية لمجموعة ن�ساء الفي�سبوك
« « FEMME GIREPSEفي �أماكن �إقامتهن .وتناولت
الدرا�سة تقييما �أوليا لثالثة �أ�شهر من ا�ستخدام �أجهزة اللوحات
الإلكترونية وال�شبكات االجتماعية « الفاي�سبوك»
و»الوات�ساب»  وكيف ي�ساعد هذا الن�شاط ويحافظ على التوا�صل
بين عنا�صر المجموعة والبحث عن حلول الم�شاكل التي تواجههن
لدى ا�ستخدام المياه.
و �شكرت البروف�سور «ديان برونو « من جامعة بونكتون بكندا
�شريكة في م�شروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حو�ض
تان�سيفت ،التي �ساهمت في ت�أطير هذه الور�شة ،المجموعة
الن�سائية لم�شاركتهنوالجهودالمبذولةلتن�شيطال�شبكةوالم�ساعدة
في حل بع�ض الم�شاكل المرتبطة با�ستعماالت المياه  .وعبرت
الن�ساء الم�ستفيدات عن م�شاعرهن وعن مختلف الإكراهات التي
تواجههن .كما عر�ضن بابتهاج التجربة ومقاربتها الغنية والفريدة
وفر�صة تمكينهن من تعلم ا�ستعمال االلواح االلكترونية والتوا�صل
بينهن عبر الو�سائط االجتماعية  .و�أكدت الن�ساء الم�ستفيدات من
م�شروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حو�ض تان�سيفت �أن
االلواح االلكترونية غالبا ما ت�ستخدم مما يف�سح المجال للمزيد من
المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينهن في مجال تدبير وا�ستخدام
المياه ال�صالحة لل�شرب.
وبا�شر الن�ساء الم�ستفيدات من م�شروع بحث التكيف مع تغير
المناخ في حو�ض تان�سيفت تحليل م�ستويات بع�ض العنا�صر الدقيقة
في الماء من قبيل تواجد النترات والفو�سفات بها ،وقيا�س درجة
حمو�ضتها  .ذلك ان تواجد النترات والفو�سفات في الماء يرجع �إلى
اال�سمدة والمبيدات الزراعية ومقذوفات مياه ال�صرف ال�صحي في
النهر .وهمت التحليالت نوعين من المياه ،مياه ال�شرب الموجهة
لال�ستهالك وماء نهر الذي غالبا ما ي�ستخدم في الأن�شطة المنزلية.
و�أظهرت التحاليل الكيميائية ،التي بدت �سلبية� ،أن م�ستويات
الفو�سفات والنترات و درجة الحمو�ضة طبيعية في مياه اال�ستهالك،
وخالفا للتحليل الجرثومي الذي ك�شف عن وجود العديد من
البكتيريا في مياه النهر.
وانتقلت الن�ساء الم�ستفيدات خالل ن�شاطهن الثاني �إلى �صنع
م�صفاة لت�صفية المياه .حيث وفرت لهن عدد من المعدات ل�صنع
م�صفاة من رمال رقيقة وقطع من الثوب و�أحجار وفحم و�أواني
بال�ستيكية.
وقبل البدء في تدريبات حول المو�ضوع تم ت�شكيل مجموعتين.
طلب من كل مجموعة �إنتاج م�صفاة بالأدوات المتوفرة .وبذلك يجب
على �أع�ضاء المجموعة اختيار طريقة تهييئ مختلف المواد وتبرير
خياراتهن في نهاية التمرين .بعد ذلك تمت مراجعة
منتوجاتهن (م�صفاة لتنظيف المياه ) من قبل من�شطي الور�شة
لتحديد الطريقة الأكثر فعالية لت�صفية المياه.
وقدمت م�صفاة نموذجية �صنعت من منتجات محلية ،وهي
عملية ب�سيطة نوعا ما  .ولكن يمكن �أن تكون فعالة جدا في ت�صفية
وتوفير مياه �صالحة لل�شرب  ،ذات جودة ح�سنة بتكلفة �أقل تنا�سب
م�ستوى عي�ش� ساكنة المناطق نائية التي تفتقر للو�سائل ال�ضرورية.
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