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 تقرير اللقاء التواصلي إليداع المذكرة االقتراحية البيئية والمناخية والتنموي

 2022يوليوز  28الخميس  من طرف جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ

وليوز ي 28 خميس، عقد االجتماع يوم ال2022يوليوز  22بتاريخ  185/2022تبعا للمراسلة عدد 

عة حسين المفتي نائب رئيس جماصباحا برئاسة السيد  11على الساعة  بمقر جماعة القنيطرة 2022

 وأمين رئيس جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ بنرامل مصطفىوبحضور  القنيطرة

 هوال.ة بولقنديل وفاطم العضوتان عفافورشيل والكاتب العام منير مسيتة والعضو خليل بية،  المال حميد

ني مع المدإلى الوثيقة الدستورية التي تكفل للمواطنين ومنظمات المجت عقد هذا اللقاء دستنوي

 لقراراالمساهمة والمشاركة إلى جانب السلطات العمومية وكذا مجالس الجماعات الترابية في صناعة 

لدستور، من ا العمومي في إطار الديمقراطية التشاركية وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل األول

لترابية عات اعبر مجموعة من اآلليات اإلجرائية من ضمنها الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجما وذلك

 من الدستور. 139المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 

ظيمي ن التنلالختصاصات التي أناطها المشرع المغربي بمجالس الجماعات من خالل القانو وتفعيلا 

أو المنقولة لها  (89و 88-87( أو المشتركة )المواد 86إلى المادة  78اتية )من المادة ، سواء الذ113-14رقم 

 (.91- 90من طرف الدولة )المادتين 

ما ، كلمناخنمية واجمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التمن المبادئ والقيم التي تتبناها  طلقاناو

ضاءات فل والففي مختلف المحا ترافع عنهاالتي توواستراتيجيتها األنية، هي مسطرة في قانونها األساسي، 

مية التن تحقيق، ومن ضمنها العمل على الحد من آثار التغير المناخي، والسعي نحو المدنية والعمومية

 فق آلياتويئة لباالمصلحة العامة لكافة الساكنة، والحفاظ على  ا لكرامة المواطن، تحقيقشاملةال مستدامةال

ه بهذ لموقرا جماعة القنيطرة بادرنا إلى التقدم إلى مجلس حيثتنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. 

  .المذكرة االقتراحية

 منظمة منوية اللورت بشكل تشاركي خالل اشغال الورشة التفكيرية البيئية والمناخية والتنموالتي ب  

 نامج عملفي بر التنمية والمناخ وشركائها بغية إدراج مقترحاتهاطرف جمعية المنارات االيكولوجية من اجل 

لشأن البيئي صيغت على شكل مذكرة اقتراحية شاملة ومتكاملة معنية باوالتي ، 2027-2022جماعة القنيطرة 

ذكاء ات الوالمناخي والتنموي في أفق رؤية استشراقية لمدينة القنيطرة مدينة رامسار مستدامة، بمميز

  ومكيفة مع تغير المناخ. ومتأقلمةجي االخضر، وفق حكامة رشيدة، التكنولو

على  الجمعية خاللها شكر ،ترحيبيةة كلمب رئيس الجماعة حسين المفتينائب لسيد ا مفي البداية، تقد

مة قصد إدراجها مهباقتراحات  هاته المذكرة االقتراحية مساهمة منامن أجل بلورة ه تي بذلتهاالمجهودات ال

وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة المكلفة من المرصد الحضري  برنامج عمل الجماعةفي 

. وبهذه المناسبة ثمن مشاريع في مختلف المجاالت والقطاعات اقتراحطريق  عن بالقنيطرة إلعداد البرنامج

تمارة الرسمية للجماعة المعدة بإيداع المذكرة االقتراحية في االس المدنية هذه المبادرةالسيد نائب الرئيس 

ن العام للمدينة كل حسب ية والمهتمين بالشأالمدني والساكنة والقطاعات الوص خصيصا القتراحات المجتمع

 .ومجال تدخله تخصصه
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ة من يكولوجيعبر السيد بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنارات اإلوفي تقديمه للمذكرة االقتراحية، 

ج عمل رنامة بلورمدى التفاعل اإليجابي مع مبادرة الجمعية من المساهمة في ب عن جل التنمية والمناخأ

عية ها جمالجماعة من الجانب البيئي والمناخي والتنموي، انطالقا من التدخالت والتجارب التي راكمت

ضائها وأع اتهاا عضوالمنارات اإليكولوجية منذ تأسيسها، وكذا الكفاءات النوعية والمهاراتية التي يتوفر عليه

مة؛ مدينة على العمل من أجل مدينة القنيطرة مدينة مستدا 2018والمتعاونين معها. والتي اشتغلت منذ 

نذ مبلها قكما كان العمل  رامسار نموذجا، من خالل ندوات علمية وورشات موضوعاتية ولقاءات تواصلية،

 ت سنةسار الدولية والتي اعتمدالعمل على إدراج مرجة الفورات كمحمية مدرجة ضمن الئحة رام 2009

الغابات ( والمندوبية السامية للمياه وWWFلمنظمة الدولية لصون الطبيعية )في احتفال رسمي ل 2018

 . ومحاربة التصحر بمدينة القنيطرة

لمدينة لحديث ، التصميم المن أجل التنمية والمناخ فاليوم حسب منضور جمعية المنارات اإليكولوجية

دهم كرسون جهوييشغلها سكان أن  مع الحرص على، بهاالتأثيرات البيئية  يجب أن يكون مالئما معالمستدامة 

اد ت ومولتقليل المدخالت الالزمة للمدينة من الطاقة وماء وغذاء وتقليل مخرجاتها من فضالت وغازا

ها كن تحديديم هاناال  ،عدة توجهات في التصميم الحضريعلى مبادئ المدن المستدامة  ترتكز حيثملوثة(. 

 وهما: في التصميم الحضريساسيتين أتيجيتين استرافي 

 االستراتيجية االولى: -أ

  لمدن اوهي استراتيجية المستدامة المدينة استندت إلى الشكل الحضري للمدينة لتحقيق

 ؛ةنالمتضام

 ية وتجسدت في تحقيقها للشكل الحضري المستدام من خالل توجه حضري متميز هو الحضر

 .الجديدة أو )التقليدية الجديدة(

 االستراتيجية الثانية:  -ب

 ستجيبة ارة ماستندت الى االستجابة الى العامل البيئي لتحقيق المدن المستدامة من خالل عم

 :الخضرالتحضر استراتيجية ا :اأهم نموذج لهو، اً واقل ضرراً واستنفاذاً للبيئةومنسجمة بيئي

 نموذج مقترح لتصاميم حضرية ذات طاقات صفرية من الغازات والنفايات.  •

وء والكف نوقد ظهر منذ تسعينات القرن الماضي لتشجع التطوير الحضري المتضام •

كل ية بشمع االعتماد على ترشيد استهالك الموارد الطبيع في مجال استخدام الطاقة

  .مستدام، لكي يحفظها لألجيال القادمة

مذكرة هاته ال لتقديم هاته الكلمة التوضيحية للمبادئ المرجعية والتنموية والبيئية التي كانت حافزوبعد 

 االقتراحية، قدم السيد رئيس الجمعية المحاور األساسية لها، والتي اشتملت على:

 .اإلطار العام والمرجعي لتقديم المذكرة االقتراحية -1

  .المذكرة االقتراحية المقدمة مجاالت -2
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 .تنمية المجال البيئي والمناخي والجمالي لجماعة القنيطرةمجال  2-1

  .الفوارات مرجة لمحمية االيكولوجي المحيط تأهيل مقترح 2-1-1

  .مقترح إعادة تهيئة حديقة ابن خفاجة المقابلة لمقر عمالة إقليم القنيطرة 2-1-2

  .المزعجة بجماعة القنيطرةمقترح مخطط تنموي مستدام لتنظيم المهن والحرف  2-1-3

 بالقنيطرة. في مجال قطاع الغاباتمقترح مخطط تنموي مستدام  2-1-4

 .في مجال قطاع التنقل ووسائل النقل مقترح مخطط تنموي مستدام  2-1-5

 .في مجال قطاع جمالية المدينة مقترح مخطط تنموي مستدام  2-1-6

  .والنفايات السائلة والصلبة لجماعة القنيطرةالتدبير المستدام لقطاع الماء مجال  2-2

   .مقترح حماية وتنمية الموارد المائية وترشيد استعماله 2-2-1

  .مقترح المخطط التنموي المستدام لتدبير النفايات المنزلية بمدينة القنيطرة 2-2-2

  .تنمية الثقافية البيئية والمناخية والتراثية لجماعة القنيطرةمجال  2-3

  .ساكنيةرية المقترح مراكز للتربية البيئية بالحديقة النموذجية أوالد أوجيه والغابة الحض 2-3-1

عة مي لجمامقترح إنشاء بوابة مخصصة للمعلومة البيئية والمناخية المتاحة بالموقع الرس 2-3-2

  .القنيطرة على الشبكة العنكبوتية

 .ة المستدامة بمدينة القنيطرةمقترح تنظيم مهرجان سنوي للبيئة والتنمي 2-3-3

  .ورق سياسية حول مشكلة الغبار األسود بمدينة القنيطرة -3

 .خالصة عامة -4

 : مرجعيةالملحقات الثم 

 جميعامة للملحق الخطة الحضرية الجديدة: إعالن كييتو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستد. 

  نامج عملها في برمقترحات المذكرة االقتراحية إلدراجلبلورة ملحق البرنامج العام للورشة التفكيرية 

 .2027-2022الجماعة بالقنيطرة 

  الئحة حضور الورشة التفكيرية لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق 

 ملحق بعض صور الورشة التفكيرية.   

 برنامج عمل بلورةفي  امهم ادور تلعبالمقاربة التشاركية  في ختام تدخله، أكد رئيس الجمعية أنو

؟ ينة نريدية مدبشكل توافقي وتشاركي مع كل المتدخلين الرسميين والمدنيين من أجل اختيار أ جماعة مستدام

 خضراء! مستدامة! أو ذكية!
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ي تشاركهـو مـن حيـث المبـدأ مشـروع خضراء، المستدامة أو ذكية، اللمدينـة امشـروع ف

تنميـة عا للمجتمعـي وسياسـي واقتصـادي وبيئـي قبـل أن يكـون مشـروعا للتهيئـة والتعميـر أو مشـروو

 الحضريـة المسـتدامة. 

تحيـل  خارطـة طريـق، وبنـاء علـى وفـق نظـام حكامـة أمثـلوهـو مشـروع يتعيـن تجسـيده، 

قييـم هـذا تيتطلـب كبـة. وهـذا النظـام بطبيعتـه المر يتسـمكما . رهانـات تنميـة المدينـة إلـى تدابيـر تعاقديـة

 . ارلقــرالنظـام تحليـل عناصـره المؤسسـاتية وآليـات مشــاركة الفاعليــن فــي عمليــة صنــع ا

ـات سـين آليلتحإرســاء هيــاكل الحكامــة المؤسســاتية للمــدن ينبغــي إعــادة من أجل ذلك و

تلـك ولبيئيـة اانـب هـا، وإعـادة ترتيـب مسـتويات التخطيـط االسـتراتيجي وتثميـن الجوتمويلهـا وطـرق تدبير

 ا.مة نموذجمستدالمدينة الل الحضرية التعاونية ألنظمةباوهو ما بات يعرف  المتعلقـة بالتنـوع البيولوجـي.

ن أعني ي. والخضراء أو المدينة المستدامة أوبعض المنظرين الحضريين على المدينة الذكية حيث أطلق 

 :مكن مني التعاونية أو التضامنية، هو نموذجالمدينة نظام نموذج 

 ة االجتماعية المستدام وسط بيئة خضراء، تضمن الرفاهي ، والتدبيرتزايد عامل الوصولية للمعلومات

 واالقتصادية للمدينة واالنسان على السواء.

 مواطنين قادرة على مساعدة ال، يهدف بناء مدينة تكون مستدامالحضري ال النظام نموذجتطوير ف

متها، واستدا لمحافظة على البيئةمستقبلية لورجال األعمال والمنظمات المدنية، والحكومات لرؤية 

 :من أجل

 ؛يعلى أن تكون منسجمة مع حاجات الساكنة ومحيطها البيئ عمل المدينة تحسين •

 ؛وفق المقاربات المجالية ومحيطها لمدينةلالناس  تدبير تطوير •

 البشرية واآلثار الطبيعية؛ واجه مشاكل المدينةمتطوير مرونتها ل •

  ها.اتتطبيقبأكبر قدر من الكفاءة في  ة،نياآلالذكية لقضاياها المعالجة  •

ي نائب سين مفتن السيد حمثالكلمة التقديمية الموضحة لمجاالت اقتراحات المذكرة االقتراحية، وبعد 

من ضتنصب  كل االقتراحات مؤكدا العمل على إدراج مجملها في برنامج عمل الجماعة ألنها الجماعةرئيس 

ي تتبع فاركة توجهات المجلس ومخططاته المستقبلية، داعيا إلى العمل على استمرار هذه المبادرة في المش

 2027-2022ة ماعة القنيطرالبرامج والمشاريع المستقبلية للجماعة من أجل التنزيل األفضل لبرنامج عمل ج

 وفق المقاربة التشاركية.

عن امتنانهم  أعضاء جمعية المنارات االيكولوجية من أجل التنمية والمناخوقبل ختام اللقاء عبر كل 

للجماعة على حسن االستقبال وكذا االستعداد لسماع صوت المجتمع المدني والساكنة من أجل أن تكون 

ية لمدينة القنيطرة من اقتراح الساكنة لتستجيب لتطلعاتهم وحل مشاكلهم المشاريع والبرامج المستقبل

والمساهمة في التنمية المحلية وفق مضامين المنظور التنموي الجديد للمملكة المغربية وخطط تنزيله في كل 

 الجهات ووفق كل المجاالت.
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ات كون والمشاركقام المشار نائب رئيس الجماعة السيد حسين المفتيمن وبعد ذلك، وبدعوة 

ب ترحي بزيارة لورشات إعداد برنامج عمل الجماعة وفضاءات المرصد الحضري بالقنيطرة بالجماعة وسط

لزيارة الل اخأوال من   ؛به، شاكرين الجمعية على هاته المبادرة التحفيزية العاملينوامتنان العامالت و

تي يتم ة القيموكذا بالمقترحات ال ،العاملة بجهد وتفان من جهة قرطالع على مجهودات كل اللجن والفلال

 اعةمل جمعأفضل لبرنامج  نجازالمعدة لذلك من جهة ثانية، وذلك من أجل إ تفريغها في شبكة إلكترونية

لبيئي اللمحيط  تطلعات الساكنة وانسجاما مع الحفاظ على الثروات الطبيعيةومتكامل وفق انتظارات و مندمج 

 .بمدينة القنيطرة والجماعات التي تحيط بها مستدامبشكل 

 .المفتي السيد حسين القنيطرةللسيد نائب رئيس الجماعة الجزيل  شكرنتقدم بال التقرير ي ختام هذافو

 2022يوليوز  28 يوم وكذا المشاركات والمشاركين من أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية...

 

 المذكرة االقتراحية البيئية والمناخية والتنمويتقرير اللقاء التواصلي إليداع 

 2022يوليوز  28الخميس  من طرف جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ

 

 

 .حسين المفتي القنيطرة السيد الكلمة الترحيبية للسيد نائب رئيس الجماعة
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نارات للسيد رئيس جمعية الم االقتراحيةالكلمة التقديمية والتوضيحية لمجاالت ومضامين المذكرة 

 اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة

 

لتنمية االسيد حميد رشيل أمين مال جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل مع  مناقشة تفاعلية

 احول أهداف إنجاز هذه المذكرة االقتراحية والسياق العام لتقديمهوأعضائها والمناخ 
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 رة زيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية إلحدى ورشات إعداد برنامج عمل الجماعة بالقنيط

 

 رة.زيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية إلحدى ورشات إعداد برنامج عمل الجماعة بالقنيط
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ية لكترونباالستمارة االزيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية لورشة تفريغ المقترحات المودعة 

 للمرصد الحضري من طرف الساكنة والمجتمع المدني والمختصين.

 

نية لكتروزيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية لورشة تفريغ المقترحات المودعة باالستمارة اال

 للمرصد الحضري من طرف الساكنة والمجتمع المدني والمختصين.
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 ة.جماعة بالقنيطرب بالمرصد الحضري عملال لمجموعةزيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية 

 

 ة.زيارة أعضاء جمعية المنارات اإليكولوجية لمجموعة العمل بالمرصد الحضري بجماعة بالقنيطر

 


	2-1-1 مقترح تأهيل المحيط الايكولوجي لمحمية مرجة الفوارات.

