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قمة عني على األرض 2015
تستضيف أبوظبي ،خالل الفترة ما بني سادس وثامن أكتوبر القادم ،الدورة الثانية لقمة "عني على األرض
 ،"2015التي تعد من أهم امللتقيات الدولية في مجال تحقيق التنمية املستدامة وحماية البيئة.
وتسلط قمة "عني على األرض  ،"2015الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات والتكنولوجيا واملجتمع
العلمي ،وكذا على أهمية مشاركة املواطنني في سد فجوة املعلومات وتحسني سبل الوصول إلى املعلومات
واإلحصائيات واملعطيات النوعية.
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إعداد :سميرة شناوي

بيئة
اجلمعة
 26يونيو 2015
العدد7560 :

طوارئ بيئية في تشيلي

احلر يقتل  180شخصا في باكستان

تضخم قائمة األنواع املهددة باالنقراض

أعلنت سلطات تشيلي حالة طواريء بيئية في منطقة العاصمة سانتياجو
ي��وم االث �ن��ني م�ج�ب��رة أك �ث��ر م��ن  900ص�ن��اع��ة ع�ل��ى وق��ف ن�ش��اط�ه��ا ب�ش�ك��ل مؤقت
ونحو  40في املائة من سيارات العاصمة التي يبلغ عددها  1.7مليون سيارة على
التوقف .وقالت وزارة البيئة في بيان "نواجه حاليا ظروفا غير عادية في ظل أسوأ
شهور يونيو جفافا منذ أكثر من  40عاما باإلضافة إلى حالة دوران الهواء السيئة
بشكل حقيقي ف��ي وادي سانتياجو ف��ي األي��ام األخ�ي��رة وال�ت��ي تعزز تركيز الثلوث".
وطبقت حالة الطواريء ملدة  24ساعة ويمكن تمديدها إذا رأت السلطات أن الظروف
لم تتحسن .وهذه أول حالة ط��وارئ من نوعها تطبق منذ .1999ونصح أيضا سكان
منطقة سانتياجو بتجنب التريض في الهواء الطلق.

قتل  180شخصا في موجة حر تجتاح كراتشي ،كبرى مدن باكستان،
ومقاطعات أخرى في إقليم السند.
وفيما يعاني السكان م��ن انقطاع الكهرباء ون��درة امل�ي��اه ف��ي شهر رمضان،
بلغت درجة الحرارة في املدينة التي يسكنها  20مليون نسمة  45درجة مئوية
السبت ،لتقترب بذلك من أعلى درجة حرارة سجلتها البالد في تاريخها ،وذلك
ف��ي ي��ون�ي��و  1979ح��ني وص�ل��ت إل��ى  47درج ��ة م�ئ��وي��ة .ون�ص��ح األط �ب��اء السكان
بتجنب ال�ت�ع��رض للشمس ،وارت� ��داء م��الب��س قطنية خفيفة .وأع�ل�ن��ت جامعة
كراتشي تأجيل االمتحانات مل��دة شهر على األق��ل ،بسبب االرت�ف��اع الكبير في
درجات الحرارة.

ارتفعت أعداد الحيوانات والنباتات املعرضة لالنقراض خالل سنة  ،2015بالرغم من تعهدات
الحكومات بتعزيز حماية الكائنات الحية .فقد بينت "القائمة الحمراء" التي يعدها االتحاد
الدولي لحماية الطبيعة ( )IUCNأن األنواع املعرضة لالنقراض ارتفعت إلى  22ألفًا و 784نوعًا في ،2015
ما يمثل ثلث الحيوانات والنباتات املعروفة ،بزيادة  371نوعا عن العام  .2014ووفقا للقائمة ،فإن فقدان
موائل أماكن املعيشة ،على غرار قطع الغابات لتوسيع الرقعة الزراعية أو إنشاء املدن وإقامة الطرق ،كان
السبب الرئيسي وراء ذلك االرتفاع.
ومن بني األخطار األخرى االتجار في العظام واألعضاء التي تستخدم في الطب التقليدي .وفي العام
 ،2011حددت نحو  200حكومة هدفا بحلول سنة  2020للعمل على منع انقراض األنواع املعروفة وتقليل
املخاطر التي تتعرض لها األنواع املعرضة لالندثار.

تغيرات املناخ في حوض تانسيفت

يوم حتسيسي مبراكش يسلط الضوء على مفهوم الدفع مقابل اخلدمات البيئية
> * محمد التفراوتي
بمناسبة اليوم العاملي للبيئة ،نظمت الجمعية
امل �غ��رب �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم الجهوية بتنسيق م ��ع امل��رص��د
الجهوي للبيئة والتنمية املستدامة بجهة مراكش
تانسيفت الحوز ،مؤخرا ،يوما تحسيسيا خصص
ملقاربة الجوانب املتعلقة بتغير املناخ والدفع مقابل
الخدمات البيئية في حوض تانسيفت.
استهل البروفسور عبد اللطيف الخطابي رئيس
ال �ج �م �ع �ي��ة امل �غ��رب �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم ال �ج �ه��وي��ة ()AMSR
امل �ل �ت �ق��ى م ��ذك ��را ب ��دواع ��ي وس� �ي ��اق ال �ل �ق��اء ،وم �ب��رزا
مختلف ال�ب��رام��ج امل�ن�ج��زة وامل�س��اع��ي امل�ب��رم�ج��ة في
إطار مشروع التكيف مع تغير املناخ والدفع مقابل
الخدمات البيئية في حوض تانسيفت.
واس � �ت � �ع ��رض م ��دي ��ر امل� ��رص� ��د ال� �ج� �ه ��وي ل�ل�ب�ي�ئ��ة
والتنمية املستدامة ،عبد العزيز ببقيقي ،تقييما
للوضع البيئي بجهة مراكش تانسيفت الحوز الذي
أنجزه املرصد تحت رعاية ال��وزارة املكلفة بالبيئة،
والذي مكن من تشخيص الوضع البيئي في املنطقة
وتطورها على مر الزمن .وتحديد مختلف املؤشرات
لتقييم مندمج ،وك��ذا العمل على فهم أدق ملصادر
الضغوط املتولدة .ثم تحليل ردود الفعل السياسية
وذلك في إطار رؤيا تنشد التحسني املستمر لإلدارة
البيئية على املستوى الجهوي.
وت �س �ت �ن��د امل �ق��ارب��ة ال �ت��ي وض �ع��ت ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��ذه
امل �ه �م��ة ع �ل��ى م�ن�ه�ج�ي��ة ( )DPSIRامل �ت �ع��ارف عليها
دول �ي��ا وامل �ع �ت �م��دة م��ن ق�ب��ل ب��رن��ام��ج األم� ��م امل�ت�ح��دة
للبيئة ،وذلك وفق خمسة عناصر تتمثل في القوة
الدافعة والضغوط ،والحالة و األث��ر واالستجابةو
هي العناصر التي تحلل كل قطاع وكل عنصر بيئي
وتربطها مع السلسلة السببية املباشرة والروابط
بني ردود الفعل (أدوات السياسة) وأهدافها.
وي�ن�ح��و ه ��ذا ال�ن�ه��ج إل ��ى ت�ح�ل�ي��ل ال��واق��ع البيئي
ع �ب��ر ج �م��ع امل �ع �ط �ي��ات وامل� ��ؤش� ��رات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ال�ت��ي
ت �س �ت �خ��دم ف ��ي ت �ق��اري��ر ال �ت �ق��وي��م ال �ب �ي �ئ��ي امل �ت �ك��ام��ل،
وت�ح��دي��د امل�ش�ك��الت البيئية وتحليلها وتقويمها
وك ��ذا ال �ق��وى وال �ع��وام��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة امل �ب��اش��رة وغير
امل�ب��اش��رة امل��ؤث��رة على القطاعات البيئية املختلفة
وتحديد األولويات ،ورصد التغير في حالة البيئة
م��ع ال��زم��ن وتقييم االستجابة املؤسسية والتقنية
لبناء السيناريوهات املستقبلية ،بعد متابعة أداء
السياسات ،وق�ي��اس التحسن ف��ي تحقيق األه��داف
املحددة.
وحلل عبد العزيز ببقيقي سلسلة من البيانات
وامل��ؤش��رات ال�ت��ي ت��رس��م االت�ج��اه��ات على م��ر الزمن
وتعطي وصفا للتطور الزماني واملكاني وتفسير
ت��أث�ي��رات األن�ش�ط��ة االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة على
البيئة و املصادر طبيعية.
وعمل هذا التقييم على مقاربة النهج التشاركي
بناء على مشاورات مكثفة بني القطاعات مما أهل
لبناء شبكة جهوية ولجان موضوعاتية للتبادل
وتقاسم املعارف.
وأب ��رز ع�ب��د ال�ع��زي��ز ب�ع��ض ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي تظهر
ال�ت�ح�ل�ي��ل امل�ت�ك��ام��ل ل�ح��ال��ة ال�ب�ي�ئ��ة ( )EEIEبمدينة
مراكش إذ أن حجم املشاكل البيئية يرتبط ارتباطا
وثيقا بعملية التنمية االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
بالجهة .ذلك أن جميع العناصر البيئية ،وإن كان
ذل��ك ب��درج��ات مختلفة ،تعاني امل��زي��د م��ن الضغوط
م��ن مجموعة متنوعة م��ن امل �ص��ادر وس��اع��دت على
إحداث املشاكل البيئية الرئيسية.
وف��ي نفس السياق ت��م إن�ج��از دراس��ة االتجاهات
التطورية لكل مكون ،يضيف عبد العزيز ببقيقي،
مع األخذ بعني االعتبار تاريخ اإلنجازات واألهداف
امل�ح��ددة من قبل السياسات واالستراتيجيات في
إط��ار سيناريوهات التنمية ،وذل��ك ف��ي أف��ق إيجاد
ال �ح �ل��ول ال�ت�ص�ح�ي�ح�ي��ة امل �ن��اس �ب��ة وم �ع��ال �ج��ة اآلث ��ار
املستقبلية ل�ل�ت��أث�ي��رات ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وإي �ج��اد
إمكانيات التغيير السياسي والتغيرات االجتماعية
واالقتصادية.
وت �ب �ع ��ا ل� ��ذل� ��ك ،ت �م ��ت ب � �ل� ��ورة خ �ط ��ة أع � �م� ��ال ذات
األول ��وي ��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �ج �ه��وي مل�ع��ال�ج��ة أوج ��ه
القصور وتعزيز السياسات القائمة للحفاظ على
البيئة في سياق سيناريو التنمية املستدامة.
وأكد خالد الغازي من املديرية الوطنية لألرصاد
الجوية ،أن تغير املناخ هو أحد التحديات الكبرى
للقرن  ،21س��واء على الصعيد العاملي أو اإلقليمي
وكذا املحلي .كما أن احترار النظام املناخي ال لبس
فيه ،إذ أن العديد من التغيرات امللحوظة لم يسبق
لها مثيل على مستوى املكاني و الزماني.
وي �ب��ني ال �ت �ط��ور ال � ��ذي ل��وح��ظ أي �ض��ا أن ك ��ال من
ال �ع �ق��ود ال �ث��الث��ة امل��اض �ي��ة ك ��ان أك �ث��ر دف �ئ��ا ،ت�ب��اع��ا،
ع�ل��ى س�ط��ح األرض م��ن ال�ع�ق��ود امل��اض�ي��ة م�ن��ذ سنة
 .1850ففضال عن ارت�ف��اع درج��ات ال�ح��رارة ،يضاف
ارتفاع مستوى سطح البحر ،وتفكك كتل الجليد،
وش� ��دة األح� ��داث امل�ت�ط��رف��ة م�ث��ل ال �ج �ف��اف وم��وج��ات
الحر والبرد واألمطار الغزيرة.
وتظهر التطورات املالحظة تمدد الفترة القصوى
ل�ل�ج�ف��اف إل ��ى ف�ص��ل ال �ش �ت��اء ،وزي � ��ادة ف��ي متوسط
درج� ��ات ال� �ح ��رارة ال �ق �ص��وى وال��دن �ي��ا وزي � ��ادة م��دى
الحرارة القصوى (األيام الحارة وموجات الحرارة).
وت�ت��وق��ع ال�ت�ن�ب�ئ��ات املستقبلية ،ح�س��ب ال�ك�ث�ي��ر من
ال� �ن� �م ��اذج وم �خ �ت �ل��ف ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ،زي� � ��ادة ف��ي
متوسط درج��ات ال�ح��رارة الدنيا والقصوى بعموم
م�ن��اط��ق امل �غ��رب وت �غ �ي��را ف��ي ت��وزي��ع األم �ط��ار خ��الل
السنة.
وسيعرف حوض تانسيفت ارتفاع درجة الحرارة

بمعدل سنوي يصل إلى  1.6إلى  2.4درج��ة مئوية
تبعا ل�ن�م��وذج ( )CCCmaوس�ي�ن��اري��و ( )rcp8.5في
ح��ني ستشهد الجهة ك��ذل��ك ،وف��ق ن�م��وذج ()KNMI
وسيناريو ( ،)RCP4.5امتداد حوالي  7أيام للفترة
القصوى للجفاف السنوي في أفق سنة .2030
وت �ن��اول��ت ال �ب��اح �ث��ة أم ه��ان��ي ال ��دالن ��ي م ��ن كلية
العلوم ب�ف��اس ق ��راءة م��وج��زة ع��ن املفاهيم النظرية
ال�ن�س�ب�ي��ة ل�ل��دف��ع م�ق��اب��ل ال �خ��دم��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة (.)PES
وال ��ذي يغطي أرب �ع��ة أن ��واع م��ن ال�خ��دم��ات تتجلى،
أس��اس��ا ،ف��ي ال�ك��رب��ون وال�ت�ن��وع البيولوجي وامل�ي��اه
والترفيه ومحاولة إخضاعها لرسوم محددة .ذلك
أن دفع مقابل الخدمات البيئية مفهوم يحدد قيمة
الخدمات ويتناول التكاليف التي ال تظهر في العادة
في املوازنات ،حيث ال يأخذ صانعو السياسة هذه
العوامل غير املباشرة في اعتبارهم خالل القرارات
املتخذة في مجال التنمية.
وم � ��ن امل �ن �ص ��ف أن ي� �ق ��وم امل �س �ت �ف �ي��د م� ��ن خ��دم��ة
إيكولوجية معينة بتعويض القائمني على إدارة
ال�ن�ظ��ام اإلي�ك��ول��وج��ي ،ب�م��وج��ب ن�ظ��ام ال��دف��ع مقابل
الخدمات البيئية ،لضمان استمراره في تقديم هذه
الخدمة بصورة مستدامة.
وف� ��ي ن �ف��س ال� �س� �ي ��اق ،أش� � ��ارت أم ه ��ان ��ي إل� ��ى أن
هشاشة النظام البيئي تهدد النشاط البشري في
م�خ�ت�ل��ف ج��وان �ب��ه ،وذل� ��ك ف ��ي ظ ��ل اقتصاد ي ��زداد
عوملة ،وأكثر من ذلك ،دون ضمانات.
وال يزال هذا املوضوع يطوق ،في ظل التحديات

الكونية ،ت��داخ��ل املحلي ف��ي العاملي والتفاعل بني
ال �ج �ه��ات ال �ف��اع �ل��ة وال �ش��راك ��ة ب ��ني ال �ق �ط��اع��ني ال �ع��ام
وال �خ ��اص .وأم� ��ام ه ��ذا األم ��ر ال��واق��ع امل �ض��ر خاصة
للتنوع البيولوجي ،تدعو املسؤولية واملسؤولية
ال��ذات�ي��ة إل��ى ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ال�ت��داب�ي��ر واإلج� ��راءات
م��دع��وم��ة ب��ال�ب�ح��ث ال�ع�م�ل��ي .وي��ذك��ر أن ه��ذا ال�ع��الج
ال��وق��ائ��ي ب��دأ ف��ي ال�ب�ل��دان الصناعية ق�ب��ل أن يعود
تدريجيا إلى البلدان النامية.
وأض��اف��ت أم ه��ان��ي أن جميع ال�ف��اع�ل��ني املعنيني
ب��امل �غ��رب ان �ط �ل �ق��ت ن �ض��االت �ه��م ل �ل��دف��اع ع ��ن ف �ك��رة
الدفع مقابل الخدمات البيئية ( ،)PESكما يتضح
ف ��ي م �ش ��روع ال�ت�ك�ي��ف م ��ع ت�غ�ي��ر امل �ن ��اخ ف ��ي ح��وض
تانسيفت (.)GIREPSE
وأفاد البروفسور عبد اللطيف الخطابي منسق
م�ش��روع بحث التكيف م��ع تغير امل�ن��اخ ف��ي حوض
تانسيفت ( ،)GIREPSEورئيس الجمعية املغربية
للعلوم الجهوية ( )AMSRوأستاذ املدرسة الوطنية
ل�ل�م�ه�ن��دس��ني ال �غ��اب��وي��ني ،أن امل �غ��رب ك�ب�ل��د مصنف
ض �م��ن امل �ن��اط��ق ال �ق��اح �ل��ة وش �ب��ه ال �ق��اح �ل��ة وع��رض��ة
لتغير املناخ يطرح تحديات عديدة ملستقبل املوارد
امل��ائ�ي��ة واآلث ��ار املحتملة على ال �ت��وازن االجتماعي
واالقتصادي والبيئي.
وي�ع��د ح��وض تانسيفت منطقة دراس ��ة مشروع
( )GIREPSEاختيارا مناسبا بالنظر إل��ى املخاطر
وال �ح��رك��ة ال �ت��ي ب ��دأ ال �ش �ع��ور ب �ه��ا خ ��الل ال �س �ن��وات
العشر املاضية .مما يستوجب الحفاظ على املياه

جانب من فعاليات اليوم التحسيسي

والبحث عن سبل لسياسة إستراتيجية متكاملة.
وتشمل الدراسة ،يضيف الخطابي ،جميع أنحاء
ح� ��وض ت��ان �س �ي �ف��ت ول �ك��ن م ��ع ت��رك �ي��ز ال �ب �ح��ث على
ال �ح��وض ال�ف��رع��ي ألوري �ك��ا ،وذل ��ك لتطوير إج��اب��ات
فعالة ومنصفة بغية تقليل مخاطر املناخ ،وتحسني
ال �ن �ظ��ام امل ��ائ ��ي واإلي �ك��ول��وج��ي وت �ع��زي��ز ال �خ��دم��ات
البيئية.
ذلك أن الثروة في السياق االجتماعي واالقتصادي
والبيئي املحلي وجاهزيتها تؤكد أن تنفيذ مشروع
بحث التكيف مع تغير املناخ في حوض تانسيفت
()GIREPSEيتيح الفرصة لالقتراب بشكل صحيح
م��ن م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع�ن��اص��ر ال �ت��ي ي�ت��م م��ن خاللها
تحديد اإلدارة املتكاملة للموارد املائية من الناحية
العملية وتقريبها م��ن سياق يأخذ بعني االعتبار
الرهانات االقتصادية واالجتماعية والبيئية .هذا
فضال عن بناء القدرات التقنية العاملة في القطاع
واملؤسسات من خالل التدريب والتوعية .كما يتم
اس �ت �ث �م��ار ب �ع��د ال �ن��وع م��ن خ ��الل امل �ش��ارك��ة ال�ف�ع��ال��ة
للمرأة في الرؤى املتبعة في املشروع وفي تنفيذه.
ويهدف امل � �ش� ��روع إل � ��ى ب� �ن ��اء ق � � ��درات ص��ان �ع��ي
السياسات واملجتمعات املحلية في مجال التكيف
مع تغير املناخ ،وتقييم الخدمات البيئية ،واإلدارة
املتكاملة للموارد املائية.
وي �ق��ول ال�خ�ط��اب��ي إن ال �ه��دف ال �ع��ام م��ن امل �ش��روع
البحثي ح��ول التكيف م��ع تغير امل�ن��اخ ف��ي حوض
تانسيفت ( )GIREPSEهو صياغة مبادئ توجيهية

اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل� � ��إلدارة امل �ت �ك��ام �ل��ة ل �ل �م��وارد امل��ائ �ي��ة
( )GIREفي املغرب ،عبر فهم محددات التأثر بتغير
امل �ن��اخ واالس �ت��دام��ة ف��ي ت��زوي��د ال �خ��دم��ات البيئية
املتعلقة ب��امل��وارد امل��ائ�ي��ة .كما ينشد امل�ش��روع بناء
ق� ��درات ص��ان�ع��ي ال�س�ي��اس��ات وامل�ج�ت�م�ع��ات املحلية
ع�ل��ى ال�ت�ك�ي��ف م��ع ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ،وت�ق�ي�ي��م ال�خ��دم��ات
البيئية ،واإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
وش�ه��د ال �ي��وم ال��دراس��ي ع��رض ن�ت��ائ��ج ال��دراس��ات
واألب�ح��اث املنجزة ف��ي إط��ار م�ش��روع بحث التكيف
مع تغير املناخ في حوض تانسيفت (،)GIREPSE
م��ن ق�ب��ل ط�ل�ب��ة م��ن امل ��درس ��ة ال��وط�ن�ي��ة للمهندسني
الغابويني بسال و كلية العلوم بمراكش السماللية،
ل �ي �ت��م ت � �ن� ��اول ت �ق �ي �ي��م اس� �ت �ع �م ��ال ال� �ت ��رب ��ة ب �ح��وض
تانسيفت ودواف� ��ع التغيير وال �ت��أث��ر بتغير امل�ن��اخ
ث��م ك�ي�ف�ي��ة ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى ال�ف�ي�ض��ان��ات ف��ي ح��وض
أوريكا و تقييم وضع النباتات النهرية ودورها في
استقرار ضفاف الوديان .و املساهمة في تقييم مدى
فعالية ال �ت �ط��ورات امل �ض��ادة للتآكل (ال�ع�ت�ب��ات) في
منطقة حوض املياه بأوريكا .وتقييم أثر األنشطة
ال �ب �ش��ري��ة ع �ل��ى ن��وع �ي��ة م �ي��اه ن �ه��ر أوري� �ك ��ا وت�ن��وع��ه
البيولوجي.
كما استعرض الباحثون الطلبة م�ح��اور أخ��رى
ه�م��ت امل�ن��اظ��ر الطبيعية ل� ��وادي أوري �ك��ا وإم�ك��ان�ي��ة
التنمية ال�س�ي��اح��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة .ث��م م �ج��ال ال�ت��رف�ي��ه في
وادي أوري� �ك ��ا وال �ت �ع ��رض ل �ل �ف �ي �ض��ان��ات وال �ف��رص
للدفع مقابل الخدمات البيئية .والسياحة البيئية
في منتزه توبقال .ثم قضايا الحفاظ على امل��وارد
الطبيعية ف��ي ح��وض تانسيفت م��ن ق�ب��ل الجهات
الفاعلة.
ي�ش��ار أن امللتقى شهد مشاركة  70مشاركا من
مختلف امل��ؤس�س��ات وال�ق�ط��اع��ات الحكومية بجهة
مراكش وممثلي عماالت مراكش والحوز شيشاوة
والصويرة ،وبعض املنتخبني وخصوصا رؤساء
جماعة كمل من أوريكة و ستي فاظمة .كما شارك في
تنشيط هذا اليوم الدراسي كل من األساتذة أحمد
أوهمو وبهناسي محمد و زين العابدين عبد النبي
وع �ب��د ال �ه ��ادي ب�ن�ي��س وإب��راه �ي��م م� ��دود وامل�س��ول��ي
محمد واليعقوبي محمد.
يذكر أن مشروع بحث التكيف مع تغير املناخ
في حوض تانسيفت ( ،)GIREPSEالذي سيستمر
ملدة ثالث سنوات ( ،)2017-2014تنسقه الجمعية
امل �غ��رب �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم الجهوية ( )AMSRبشراكة
م��ع ج��ام�ع��ة ال �ق��اض��ي ع �ي��اض وامل ��درس ��ة ال��وط�ن�ي��ة
الغابوية للمهندسني واملديرية الوطنية لألرصاد
ال� �ج ��وي ��ة وامل� ��رص� ��د ال� �ج� �ه ��وي ل �ل �ب �ي �ئ��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
امل� �س� �ت ��دام ��ة ب �ج �ه��ة م� ��راك� ��ش ت��ان �س �ي �ف��ت وامل �ع �ه��د
الوطني للتهيئة والتعمير ث��م جامعة مونكتون
بكندا .يتناول القضايا املعقدة واملتعلقة بالنظم
االجتماعية واالقتصادية والطبيعية وتفاعالتها.
وذل ��ك بغية ال�ن�ه��وض بسياسة اإلدارة املتكاملة
للمياه مع األخذ في االعتبار جميع القوى الداعمة
للتغيير ،الداخلية والخارجية ،حيث سيستفيد
ه ��ذا امل� �ش ��روع م ��ن ال� �ح ��وار ال �ش��ام��ل ب ��ني امل�ع�ن�ي��ني
بالقطاع.

