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 مضامين المذكرة االقتراحية

 تقديمهااالسباب واألهداف المتوخاة من 

 رةالقنيطب إدراج مضامينها في برنامج عمل الجماعة بغيةلدى رئيس مجلس جماعة القنيطرة  دعوالتي ستو

 مرجعي لتقديم المذكرة االقتراحيةالالعام واإلطار  -1

انب ركة إلى جالمشامنظمات المجتمع المدني المساهمة ودستورية التي تكفل للمواطنين وإلى الوثيقة ال استنادا  

 ركية كأحدالتشا القرار العمومي في إطار الديمقراطيةالسلطات العمومية وكذا مجالس الجماعات الترابية في صناعة 

 بر مجموعةذلك عومقومات النظام الدستوري للمملكة وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور، 

ة ي الفقرليه فمن اآلليات اإلجرائية من ضمنها الحق في تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية المنصوص ع

 من الدستور. 139الثانية من الفصل 

ت ، والمنظمامن الدستور الذي ينص على "مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام 12بالفصل  وعمال  

سلطات ة والغير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخب

يفيات وط وكوتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شر العمومية، وكذا في تفعيلها

 .يحددها القانون

والجماعات  من الدستور الذي ينص على أن "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية 31أيضاً بالفصل  وعمال     

 ”ق في:اة من الحلمساوالمواطنين على قدم االترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات و

 الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة، و"التنمية المستدامة"،  

 مدنيةينص الدستور المغربي في مجموعة من فصوله على التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات ال وحيث

 والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.

-14م يمي رقلالختصاصات التي أناطها المشرع المغربي بمجالس الجماعات من خالل القانون التنظ وتفعيال  

لها من طرف الدولة  ( أو المنقولة89و 88-87( أو المشتركة )المواد 86إلى المادة  78، سواء الذاتية )من المادة 113

 (.91- 90)المادتين 

المرافق  ي المذكور التي تنيط بالجماعة إحداث وتدبيرمن نفس النص التشريع 83لمنطوق المادة  وطبقا  

ة اني.. وإحداث وص.القيام بصيانة وتنظيف الحدائق العمومية  -والتجهيزات الالزمة لتقديم خدمات القرب، من بينها: 

 المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة.  

في  وأهميتها لبيئةدولية أو التشريعات الوطنية لموضوع امن األهمية التي أولتها سواء المواثيق ال وانطالقا  

مية م عن التناليو تحقيق التنمية المستدامة والمندمجة، وكذا التزامات المغرب في هذا الشأن، إذ ال يستقيم الحديث

 على مختلف مناحي الحياة العامة.والمناخي البشرية بشكل حقيقي دون استحضار البعد البيئي 

، كما هي مسطرة المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخجمعية من المبادئ والقيم التي تتبناها  وأيضا  

، ومن في مختلف المحافل والفضاءات المدنية والعمومية ترافع عنهاالتي تو، األنية واستراتيجيتهافي قانونها األساسي، 

تحقيق المصلحة ل وذلك، شاملةال مستدامةالتنمية التحقيق ي نحو ضمنها العمل على الحد من آثار التغير المناخي، والسع
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 وفق آليات تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد. يئة العامة لكافة الساكنة، والحفاظ على الب

 ضيهكل ما تقتعها بمفقد بادرنا إلى التقدم إلى مجلسكم الموقر بهذه المذكرة االقتراحية، راجين منكم التعامل 

  .ؤونهاشرع تحمل تدبير شم  إليكم ال مصلحة الفضلى للمحيط البيئي وانتظارات الساكنة المحلية، التي عهد

ن طرف منظمة لورت بشكل تشاركي خالل اشغال الورشة التفكيرية البيئية والمناخية والتنموية الموالتي ب  

ماعة جعمل  مقترحاتها في برنامج ة إدراجبغيجمعية المنارات االيكولوجية من اجل التنمية والمناخ وشركائها 

ي والتنموي والمناخ البيئي بالشأنشكل مذكرة اقتراحية شاملة ومتكاملة معنية  على تغ، صي2027-2022القنيطرة 

حكامة  وفق ،خضربمميزات الذكاء التكنولوجي اال ،مستدامةرامسار مدينة القنيطرة مدينة رؤية استشراقية لفي أفق 

  .مع تغير المناخومكيفة مة ومتاقل ،رشيدة

على أن  ع الحرصم، بهاالتأثيرات البيئية  يجب أن يكون مالئما معلمدينة المستدامة لفاليوم التصميم الحديث 

 من فضالت جاتهايشغلها سكان يكرسون جهودهم لتقليل المدخالت الالزمة للمدينة من الطاقة وماء وغذاء وتقليل مخر

 وغازات ومواد ملوثة(. 

 هان اال ،ريعدة توجهات في التصميم الحضعلى مبادئ المدن المستدامة  وانطالقا من هذه المميزات، ترتكز

 في التصميم الحضري :ساسيتين أتيجيتين استرايمكن تحديدها في 

 االستراتيجية االولى: -أ

  ؛ةنلمتضاماوهي استراتيجية المدن المستدامة المدينة استندت إلى الشكل الحضري للمدينة لتحقيق 

 ديدة وتجسدت في تحقيقها للشكل الحضري المستدام من خالل توجه حضري متميز هو الحضرية الج

 .أو )التقليدية الجديدة(

 االستراتيجية الثانية:  -ب

 منسجمة وتجيبة استندت الى االستجابة الى العامل البيئي لتحقيق المدن المستدامة من خالل عمارة مس

 :استراتيجية التحضر االخضر :اأهم نموذج لهو، واستنفاذاً للبيئةاً واقل ضرراً بيئي

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

جال موالكفوء في  نوقد ظهر منذ تسعينات القرن الماضي لتشجع التطوير الحضري المتضام •

حفظها ي، لكي مع االعتماد على ترشيد استهالك الموارد الطبيعية بشكل مستدام استخدام الطاقة

  .لألجيال القادمة

 دمةالمقالمذكرة االقتراحية  مضامين -2

مت وفق والتي قس، موضوعاتية ثالث مجاالت علىاالقتراحية المذكرة المواضيع المقترحة في تشتمل هذه 

ف رة من طرللورشة التفكيرية التي نظمت بالقنيط طبيقيةالت العملالتي اعتمدت في ورشات رئيسية ثالث محاور 

 :جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ
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 ورشة موضوعاتية حول: "تنمية المجال البيئي والمناخي والجمالي لجماعة القنيطرة"؛  .1

 لقنيطرة"؛اعة اوالصلبة لجم ورشة موضوعاتية حول: "التدبير المستدام لقطاع الماء والنفايات السائلة .2

 طرة". تنمية الثقافية البيئية والمناخية والتراثية لجماعة القنيالورشة موضوعاتية حول: " .3

 تنمية المجال البيئي والمناخي والجمالي لجماعة القنيطرة 2-1

 الفوارات مرجة لمحمية االيكولوجي المحيط هيئةت إعادة مقترح 2-1-1

 تقديم المقترح:  أسباب -أ 

 منطلقات مرجعية: 1-أ

  موقع مصنف ضمن الئحة رامسار  ؛1997موقع مصنف كموقع ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية منذ

 محطة مهمة من محطات الطيور المهاجرة؛ باعتباره ؛2018منذ 

 توس بمرجة شاسعة تحيط بها أراضي خصبة كانت تستغل للفالحة وغابة األوكالي :وسط طبيعي متنوع

مما يعطيها فرصة للتنوع البيولوجي مهم إن تمت تهيئتها وفق مقاربة إيكولوجية منسجمة مع 

  ؛ الخصوصيات الطبيعية للمنطقة

 ،وفرصة لتعزيز السياحة البيئية والتربية البيئية  فرصة لتعزيز تصنيف مدينة القنيطرة مدينة رامسار

 والتنمية المحلية.

 الموقع: اإلكراهات التي يواجهها 2 -أ 

 اتضانلفيفي ا ثار تغير المناخ المتمثلعدة هي اإلكراهات التي تواجه محمية مرجة الفوارات، فباإلضافة آل

 مها:ة، فهناك تهديدات أخرى تعانيها أهرهدد ساكنة األحياء المجاولمتكررة في السنوات األخير مما يا

 “لخاص ولوجي ابيئية ويهدد األمن اإليكالجرم في حق ال”الذي يطال هذه المنطقة الرطبة ب” التخريب

 مرجة؛، خاصة عبر عمليات البناء والردم وطمر أجزاء كبيرة من ال”لهذه المرجة اإليكولوجية

 صلبة يات الانتشار العقار وإلقاء مقذوفات المياه العادمة المنزلية والصناعية وأكوام من النفا

 والحيوانات النافقة؛

  ما حيطها مالصحي للفرشة المائية، وانتشار الروائح الكريهة في مالتأثير المباشر لتسرب الصرف

 يسبب عدة أمراض جلدية وتنفسية هذا باإلضافة النتشار الناموس والبعوض؛

 ا منظره انتشار الرعي الجائر بمحيطها ورمي النفايات المنزلية بمحيطها االيكولوجي مما يشوه

 الطبيعي العام.

 المتوخاة من تقديم المقترح:  االنتظارات -ب 

 من وانطالقا ،تواجهها التي اإلكراهات وكذا ،الفوارات المرجة بها تزخر التي المؤهالت هذه من انطالقا

 غيراتالت آثار من عليها الحفاظ استراتيجية وضع ألهمية نظراو اإليكولوجية، لنظمها مستدامة تنمية تحقيق في الرغبة

 الطبيعي. مجالها وتدهور طالمفر واالستغالل المناخية
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 االتفاقية إطار في وذلك الطبيعية، والمحميات البيولوجي التنوع على للمحافظة المغرب سياسة مع وانسجاما

 خطة وضع على تنص والتي الغازية، االنبعاثات من للخفض المغرب والتزام البيولوجي بالتنوع المتعلقة الدولية

 بإنشاء وذلك التصحر، ومحاربة والغابات المياه استراتيجية وقطاع اإلحيائي تنوعال لصيانة وطنية واستراتيجية

 االقتصادي الجانب إغفال دون المتدهورة، البيئية النظم إحياء وإعادة لتدبيرها خطة وإعداد المحمية البيئية المناطق

 نقترح: فإننا بها. المحيطة للساكنة واالجتماعي

 والتنسيق المتين بين إدارة قطاع المياه والغابات ومنظمات المجتمع  العمل على نسج أواصر التواصل

 المدني فيما يتعلق بتبادل المعلومات البيئية المتعلقة بمحمية مرجة الفوارات؛

 إلزالة الفورات مرجة الطبيعية للمحمية الهيكلية التوازنات إلعادة وتنفيذها مخططات بإعداد االسراع 

 الطبيعي؛ محيطها وتنمية مصادرها ةومعالج االختالل أسباب كل

 مرجة بمحمية الخاص البيئي النظام على للحفاظ الهيكلية العمليات كل عبر البيئي المحيط تهيئة 

 إليه. الزوار الستقبال األساسية البنيات بكل وتجهيزه الفوارات

 الموقع لجعل خدماتها وتثمين الطبيعية للموارد والدائم المتوازن لالستغالل مندمج تدبير برنامج إقرار 

  والوطنية؛ والجهوية المحلية للتنمية واجتماعيا اقتصاديا دورا يلعب

 فاق االرت السهر على تنظيم الولوج الى مرافقه الطبيعية مع احترام مناطق المنع ومناطقالحرص و

فات الطبيعي، تفعيل دوريات يومية تتكلف بنظافة ومراقبة فضاء المحمية وتحرير محضر مخال

 بالنسبة المهملين أو مخربي التجهيزات وذلك بتنسيق مع باقي الشركاء؛

 ل تنظيم ندوات تحسيسية توعوية تحت اشراف الشركاء بشكل مستدام قصد عرض حصيلة االشتغا

 بشكل شهري ومستدام.

 حافظة ة بالمدعوة إدارة قطاع المياه والغابات لالنفتاح على كل المبادرات أو المقترحات المتعلق

 لتدبير المستدامة للموقع وفق المنظور التنموي الجديد؛وا

 دبير ة والتالعمل على إشراك كل المتدخلين الرسميين والمجتمع المدني من أجل بلورة برنامج تهيئ

 المغرب؛بمحمية وتنمية المحمية وفق المقاربة التشاركية واستراتيجية التنمية المستدامة للمناطق ال

 ابات ه والغتصادية واجتماعية تحت اشراف الشركاء وبتأطير من قطاع المياالعمل على خلق تنمية اق

بلورة  ة تضمنبخلق تعاونية تهدف الى تشغيل اليد العاملة المحلية بمحيط مرجة الفوارات وفق مقارب

 االلتزام، من/نمودج تنموي متكامل ومتناسق يجمع بين السلوك /الكفاءة المهنية والفكرية/المواظبة 

امسار رقي بمحمية مرجة الفورات الدولية كأحسن المناطق الرطبة المصنفة ضمن الئحة رأجل ال

 جهويا ووطنيا ودوليا، والعمل على تسجيل القنيطرة مدينة رامسار.

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

 أسباب تقديم المقترح:  -أ 

 ضة في)قدم كعري إلى ما أصبحت تعرفه هذه الحديقة من نقص في البنيات وتدهور في التجهيزات بالنظر

 ، يمكننا إجماله في:(السابق المجلس السابق وتم قبولها من طرف المجلس

  فالحديقة اليوم تفتقر لسياج إيكولوجي محيط بها يحدد معالمها ويعطيها رونقا وجمال طبيعي يليق
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 البيئية و التاريخية؛بخصوصيتها 

 ؛طفال والشباب والكبار  بالحديقةغياب تام للمرافق الصحية إيكولوجية مالئمة لأل 

  ؛يخيةي الكراسي وتدهور المتواجدة فيها وعدم مالءمتها للخصوصية اإليكولوجية والتارفنقص 

  لطابع ابالقنيطرة وغياب  تالشي ألعاب األطفال وعدم تجديدها إسوة بباقي الحدائق المهيكلة

 ب؛الخصوصي لها حتى تترسخ قيم المواطنة اإليكولوجية لروادها خصوصا من األطفال والشبا

 تدهور الممرات اإلسمنتية وغياب الهندسة الحديثة الشمولية لمجموع طرفي الحديقة؛ 

  ضائي الضوانتشار وتفشي السلوكيات المنحرفة لبعض روادها ) السكر العلني، السرقة والسلوك

 يطها؛في مح لبعض المنحرفين والمتشردين الذين يجدون فيها المالذ اآلمن(، غياب الحراسة األمنية

 غياب ولوجيات للمعاقين وأماكن خاصة بهم وخصوصا األطفال منهم؛ 

 ،ة القنيطرثقافي، فني يذكر بالهوية التاريخية والعمرانية للحديقة خصوصا و غياب برنامج بيئي

 عموما.

  :األهداف المتوخاة من تقديم المقترح -ب 

 هدف الى تدخل مجلسكم من أجل أخذ التدابير واإلجراءات التالية:فإن مقترحنا هذا ي

 ،باب وتزويد الحديقة بمرافق صحية إيكولوجية ومالءمتها لألطفال والش وضع سياج إيكولوجي

خزين تقا من انطال اظ على الماءتجهيز الحديقة بمعدات السقي المستقل للحف واألشخاص ذوي اإلعاقة؛

 ؛مياه األمطار من الشوارع المحيطة بها

 مسيةقة الشقليلة استهالك الطاقة وتعتم على مصدر الطا تزويد الحديقة بمصابيح كهربائية مستقلة ، 

 ارعتبتجديد وصيانة وإعادة هيكلة ممرات الراجلين وفق هندسة شاملة لطرفي الحديقة تعيد اال 

 ؛واإليكولوجي للحديقةالتاريخي 

 اء تزويد الحديقة بكراسي حديثة ذات الطابع اإليكولوجي مندمجة مع طابع الفضاءات الخضر

  وخصوصية مدينة القنيطرة التاريخية؛

 ة مرتبطة باألمن المركزي للقنيطرة؛بتزويد الحديقة بكاميرات مراق 

  لق(واء الطاإليكولوجية )مدرج الهتجهيز الحديقة بفضاء ترفيهي تثقيفي بيئي مندمج مع الخصوصية 

  بها؛ ةة البيئيإحداث برنامج قار ومتجدد للتربيمع  ،ومكتبة إيكولوجية وفق مقاربة التربية البيئية

 شجار؛إعادة هيكلة حوض األسماك وباحة البط المائي واإلوز وأعشاش الطيور الصغيرة على األ 

 ها،بتاريخبطاقات تعريفية علمية خاصة لها و إحداث تنوع نباتي واستقطاب الطيور إليها، مع وضع 

 خ و تاريأت عليه )بن خفاجة( ميشخصية التاريخية والدينية التي سإحداث تذكار الحديقة سواء لل

 تأسيسها ومراحل تطورها.

 مقترح مخطط تنموي مستدام لتنظيم المهن والحرف المزعجة بجماعة القنيطرة 2-1-3

 أسباب تقديم المقترح: -أ 

حيث يعاني سكان مدينة القنيطرة من مجموعة من اإلزعاج التي تسببها المهن التقليدية أو الحديثة التي تسبب 
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إزعاجا وضوضاء والمنتشرة في أحياء المدينة بشكل عشوائي دون مخطط منظم ومندمج يراعي الخصوصية السياحية 

منهم الصحي من جهة أخرى. والتي نلخص أسبابها فيما واالقتصادية للمدينة من جهة، وبعين االعتبار راحة الساكنة وأ

 يلي: 

  حام ها )اللسواء التقليدية من القنيطرةانتشار ورشات المهن والحرف المزعجة في جل أحياء مدينة

لنجارة ا -افالت ات والحالنجارة التقليدية ...( أو الحديثة )ميكانيكي الدراجات والسيار -التقليدي للحديد 

طالء  –لحديد اللحام الحديث ل -vernis» الفيرني »طالء الخشب بمادة  -ب واأللمنيوم الحديثة للخش

ل ورشات إنتاج هياك -ورشات صيانة العجالت  –السيارات الدراجات والسيارات والحافالت 

 (؛...صيانة وإصالح آالت الخياطة  -الخياطة العصرية إلنتاج مالبس الجملة  -البولستير 

  لبة من نفايات ص أعمال تحويلية أو صناعيةالتي تنتجها تلك المهن والحرف وكثرة المخلفات

 ومتالشيات وروائح تختلف من رائحة كريهة إلى سامة خانقة في بعض األحيان...؛ 

  التي تشتمل مسحوق الغسيل ...( و –عجين الغسيل  –شامبوان  –وحدات إلنتاج مواد النظافة )جافيل

 الذين ح تهدد سالمة المارة والسكان المتواجدين بالجوار وخصوصاعلى مواد خطيرة وتخلف روائ

 يعانون بعض األمراض التنفسية...

 ل مهمة مداخي هذه المهن أو الحرف تدخل في الغالب في مجال االقتصاد غير المهيكل ممن يفقد الدولة

 والعمال والمهنيين يفتقدون للحماية االجتماعية والتغطية الصحية؛

 علمين ن المتلحرف تتواجد بالقرب من المؤسسات التعليمية والصحية مما يؤثر على تلقيهذه المهن وا

غط وثر وضتدراسيا والصحة العامة وراحتهم النفسية، فالروائح الكريهة واإلزعاج والضوضاء تسبب 

 نفسي للساكنة. 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

ظيم ام لتنمقترح مخطط تنموي مستدرح على مجلسكم الموقر اعتماد وإليجاد حلول لهذه المشاكل فإننا نقت

اع غير القط ، والذي سيعتمد على إعداد مخطط تنموي مندمجة لتنظيم هذاالمهن والحرف المزعجة بجماعة القنيطرة

ي الشأن فلمتخصص الشأن ومساهمة المجتمع المدني المهتم واهذا المهيكل بتنسيق مع المصالح الخارجية المتدخلة في 

ر تطوير ن وتطوي، من أجل تحسيوطنية أو دولية االستفادة من تجارب ناجحة لمدن أخرىمع ، القنيطرة البيئي بمدينة

ية، ربوية وصحية وتهذا النشاط الحرفي والمهني بمدينة القنيطرة، لما له من مزايا ومنافع اجتماعية واقتصادية وبيئ

 ذا المخططها أن لزيادة جاذبية هذه األنشطة الحرفي والمهنية، وخصوصا أن المدينة تعرف كثافة سكانية عالية، علم

الرقي  اهم فيهذه المهن وتطويرها من جهة وكفاءات المهنيين والحرفيين من جهة أخرى، مما سيسسيساهم في تنمية 

 :ما يليبشكل شمولي وفق التطور التي تعرف حاليا على مختلف المجاالت، والتي نلخصها في القنيطرةبمدينة 

 الجانب التنظيمي اإلداري 1 –ب 

  حة المحالت المضرة بالصالواجب توفرها في إصدار قرار يحدد المواصفات والشروط الضرورية

، وصالحية بنياتها الستغاللها في ممارسة األنشطة المهنية رةيخطوالمحالت المزعجة والمحالت ال

والحرفية وفتحها في وجه العموم وكذا تحديد المسطرة واإلجراءات الواجب إتباعها في عملية 

الترخيص من أجل ضمان الوقاية الصحية والنظافة العمومية وحماية البيئة، وذلك طبقا للقوانين 
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طار االختصاصات المخولة لرئيس الجماعة بمقتضى القانون واألنظمة الجاري بها العمل في إ

التنظيمي للجماعات كما يهدف هذا القرار إلى تحديد الئحة مختلف األنشطة المهنية والحرفية 

 ؛القنيطرةوتصنيفها و تنظيمها داخل تراب جماعة 

 المهنيوحرفي منطقة التنشيط النشاء بالنسبة تفعيل المذكرة المصادق عليها من طرف الجماعة إل 

 ية.المحل الشاملة والمندمجة تحترم الشروط الصحية والبيئية والتنموية وفق الخصوصية المجالية

 الجانب السالمة البيئية والصحية 2 –ب 

 كون لهيسمح بممارسة أي نشاط حرفي أو صناعي أو مهني من شأنه اإلضرار بالبيئة، أو أن ت ال 

 انعكاسات سلبية على الصحة العامة وسالمة المرور والساكنة؛

 خل فية دايجب أن يستوفي المحل للشروط الصحية والوقائية الالزمة وأن يتوفر على التهوية الكا

 المحل؛

 اية ح الوقسالمة متوفرة بالمحل طبقا للمواصفات المطلوبة من طرف مصالأن تكون وسائل األمن وال

 المدنية قبل الحصول على الموافقة المبدئية؛

 مضرة المهن إخضاع المحالت المراد استغاللها لممارسة نشاط حرفي أو مهني الواردة في اللوائح ال

معاينة فة بالجنة المختلطة المكلللمعاينة من طرف الل رةيخطحة والمحالت المزعجة والمحالت البالص

اعد ا للقوو ذلك قصد التحقق من استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار و كذا مطابقته

لميدان هذا ا المتعلقة بالنظافة والصحة والساكنة العموميتين وكذا القرارات الجماعية الصادرة في

 حسب اختصاص كل عضو ممثل بها .

 االجتماعي موي االقتصاديالجانب التن 3 –ب 

 المواد رتبط بالحفاظ على الحرف والصناعة التقليدية والمهن المعرضة للزوال سواء ألسباب طبيعية ت

ات المهاراألولية، أو بشرية تتعلق بالتقلص الكبير في عدد الصناع المهرة الحاملين للمعارف و

ضمان ى التكوين في هذه الحرف لوالتقنيات المرتبطة بهذه الحرف، أو لقلة إقبال الشباب عل

 استمرارية هذا التراث وتناقله بين األجيال؛

 صناعة حرف الالمنطقة الموحدة والمندمجة للحرف والمهن من شانه العناية والمحافظة على المهن وال

مرتبطة رات الالتقليدية والحديثة على السواء وخصوصا ذات الحمولة الثقافية، وعلى المعارف والمها

وسيو سق منهج وتنمية مزاوليها من الفئات الهشة والفقيرة مما سيساهم في الرواج االقتصادي وفبها 

 اقتصادي بشكل مقنن ومهيكل؛

 ندمجة مالموحدة والمندمجة للحرف والمهن من شانها المساهمة في تثمينها عبر عملية  المنطقة

تائج نلجميع لإلنعاش وضمان توارثها عبر األجيال من خالل توفير تكوين مالئم. وذلك بفضل تعاون ا

ا ى هذفظة علملموسة ومشجعة، تمثلت في وضع المنهجية المالئمة والمقاربة العلمية المناسبة للمحا

 .الموروث مع األخذ بعين االعتبار أهمية المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة

وتجدر اإلشارة أن القنيطرة عرفت إنشاء مجموعة من أحياء الحرف المزعجة في السابق لكنها أصبحت اليوم 
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 مكان تواجدها.أحياء سكنية وبؤر للعديد من آثار الصحية والبيئية، وذلك نظرا لعدم أخذ بعين االعتبار 

 في مجال قطاع الغابات مقترح مخطط تنموي مستدام 2-1-4
 أسباب تقديم المقترح: -أ 

 الرعي الجائر على هوامش المجال الحضري مما يشوه جمالية المدينة؛ 

 قطع األشجار واستعمالها كحطب أو فحم وخصوصا في منطقة عين السبع المخاليف؛ 

 من  بالرغم البالستيكية ومخلفات الزوار وانتشارها بين األشجاريات افنتلوث الغابة الحضرية بال

 قوم بها قطاع المياه والغابات والنظافة بجماعة القنيطرة؛ي يتالمجهودات ال

 عض بباردة غياب أنشطة التربية البيئية في الغابة الحضرية وبرنامج قار لحمالت تحسيسية، فقط م

 ولكن تبقى محدودة؛الجمعيات من خالل حمالت تحسيسية ونظافة 

 مالحظة الزحف العمراني على المجال الغابوي. 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

 ل من خال تثمين هذا الفضاء الطبيعي من خالل وضع مخططات للسياحة البيئية وترفيهية والتربوية

 عموم؛بال الالراحة الستقتطوير السياحة اإليكولوجية ومكونات التثقيف البيئي وكذلك توفير وسائل 

 ل ان أفضتنظيم سالسل التنشيط المختلفة من خالل تجميع المشغلين/المستخدمين في تعاونيات لضم

 تأطير للقطاعات االقتصادية المتدخلة؛

 التوقف عن تقليص المساحة الغابوية لفائدة التوسع الحضري؛ 

 لية العا وخصوصا بالقرب من الغاباتللمنعشين العقاريين إنشاء المباني والعقارات  عدم الترخيص

 .منها

 قطاع التنقل ووسائل النقلفي مجال   مقترح مخطط تنموي مستدام 2-1-5
 أسباب تقديم المقترح:  -أ 

 قلة عدد الحافالت بالمقارنة مع عدد سكان الجماعة وحاجات الجماعات المحيطة بها؛ 

 ت لحافالالكبيرة وغياب خطوط جديدة للتوسع الحضري التي ال تصلها ا عشوائية محطات الطاكسيات

 وثمن الطاكسي صغير باهض الثمن؛

 صا في اكتضاض السيارات في المحاور الطرقية الرئيسية واالزدحام الشديد في حركة السير خصو

 –مرجان  مدارة – مدارة الملعب البلدي –فترات الدروة في المدارات الرئيسية للمدينة )مدارة االتحاد 

 شارع كورنيش سبو...( –مدارة مقر األمن الوطني  –مدارة مركب المحاكم 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

 زيادة عدد الحافالت وخطوط النقل الحضري والجماعات المحيطة بجماعة القنيطرة؛ 

 جديدة وخصوصا الحضرية منها وفق الشروط التي تحترم كرامة  أحداث محطات للطاكسيات

 المسافر وإحداث خطوط جديدة وفق التوسع الحضري للمدينة؛
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  اإلسراع بإخراج مخطط التنقل مستدام للوجود بمدينة القنيطرة؛ 

 بأسعار معقولة لكل المواطنين؛ال إلى وسائل النقل الكهربائية والعمل على االنتق 

 جماعة؛ق بالر الدراجة كتحول أكثر بساطة واستدامة واحتراما للبيئة في أنظمة الطردمج التنقل عب 

 ؛التفكير والتحضير من اآلن لخطة مستقبلية لخطوط الترامواي بجماعة القنيطرة ومحيطها 

  العمل على إحداث مرائب تحت أرضية أو أفقية في عمارات خاصة لذلك؛ 

  دث السيرالمخصصة للمشاة والدراجات واألنفاق للحد من حواممرات والشوارع الالتفكير مليا في 

 واالختناق بالشوارع والطرق خالل فترات الذروة.

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

 أسباب تقديم المقترح:  -أ 

  والحضارية لمدينة القنيطرة مثال مكانة وغيرها... رموز التاريحيةالإحياء أهم 

 نه أحتى  هاعانتشار الكالب الضالة بالمدينة وتسكع الدواب واألبقار والماعز واألغنام في شوار

ية العامة لمحطة القطار القنيطرة هذه السنة مما يشوه الجمال TGVشوهدت بعض األبقار في مدارة 

 للمدينة؛

  مدينة القنيطرة لم تستفذ من برنامج ترصيف األحياء؛مازالت بعض األحياء من 

  عدم استفادة بعض األحياء من خدمة جمع النفايات والربط باألنترنيتADSL؛ 

 إضاءة ضعيفة في العديد من أزقة والشوارع في المدينة؛ 

 ايات العمران على حساب المساحات الخضراء وتحويل أحياء الفيالت بوسط المدينة إلى بن زحف

 شاهقة من عمارات، دون تعويض المساحات الخضراء التي كانت في الفيالت؛

 غياب مرائب عمومية خصوصا في وسط المدينة والحي اإلداري؛ 

 يكولوجية؛غياب برنامج تثمين وصيانة المواقع السياحية والتراثية واإل 

 ور المحا غياب أشجار كافية في شوارع الجماعة بالرغم من عملية تشجير واسعة التي عرفتها أغلب

 الرئيسية بالمدينة؛

 منع تشجير الشوارع بواسطة النخيل؛ 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

 ترصيف باقي شوارع وأزقة مدينة القنيطرة )مثال بير الرامي الجنوبية(؛ 

  مثال جنان( إضافة القطاعات واألحياء غير المعنية بجمع القمامةJNANE 4  ؛ابمنطقة بئر)لرامي 

 اح القطاعرض إنجالقيام بإعادة تقييم طريقة جمع القمامة الحالية والتوقف عند المشاكل والعقبات، بغ 

 في تحقيق األهداف والعمل في أحسن األحوال بشكل مستدام؛

 لشارع محمد الخامس واستبدالها بإضاءة مستدامة وكافية؛ تغيير اإلضاءة الضعيفة 

 تغيير اإلضاءة الكهربائية التقليدية بالمدينة بإضاءة تكنولوجية جديدة ومستدامة؛ 
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  ة؛لجماعيااالعتماد على الطاقة الشمسية في اإلضاءة العمومية بغرض التقليص من فاتورة الطاقة 

 تية؛وقف تحويل المساحات الخضراء لمباني إسمن 

 وم؛استعادة المساحات الخضراء المدفونة، أو حتى إنشاء مساحات خضراء جديدة لفائدة العم 

 ؛عموما االستجابة السريعة للسيطرة على الكالب الضالة واألبقار واألغنام والماعز، الماشية 

 حماية والحفاظ وصيانة أهم المآثر المميزة لمدينة القنيطرة؛ 

 ارت لتحويلها إلى معلمة سياحة إيكولوجية مستدامة؛إعطاء أهمية كبيرة لمرجة فو 

 زقة؛ع واألالتفكير بشكل جلي في إنشاء مرائب عمومية لركن السيارات قصد الحد من اختناق الشوار 

 ن نقطة بارة عالتفكير بشكل جلي بإعادة هيكلة سوق الحرية المقابل لمسجد اندونيسيا ، الذي أصبح ع

 سوداء وسط المدينة؛

   على وضع حد الستغالل الشوارع واألزقة من طرف أصحاب السترة الصفراء؛العمل 

 .العمل على تسطير مشروع تنموي مستدام سياحي وترفيهي لضفتي نهر سبو 

 التفكير في بناء متحف بيئي بمرجة الفوارات؛ 

 .رسم خطة ترافعية لتوسيع جماعة القنيطرة بالضفة اليمنى لوادي سبو 

 قطاع الماء والنفايات السائلة والصلبة لجماعة القنيطرةالتدبير المستدام ل 2-2

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

 أسباب تقديم المقترح: -أ 

 10ل كد في الماضي )حيث كان الترد األخيرة سنواتخالل الجفاف المتتالية فترات  في ظل تضاعف تردد

عتبر تالتي ، وحدة ندرة المياهأجل التخفيف من ، والماضي أصبحت تقريبا كل سنتين(تسعينيات القرن سنوات، ومنذ 

القتصاد ل مقلقالوضع ال علىيؤثر هو ما و .هذه السنة من أقسى مواسم الجفاف التي شهدها المغرب منذ الثمانينيات

، وهذا اتج الوطني% من الن17بشكل كبير، إذ يمثل اإلنتاج الفالحي حوالي  والزراعة الوطني الذي يعتمد على الفالحة

مشكلة هيكلية في بر يعتالجفاف بما أن و .ما يؤثر على النموذج الزراعي البعيد المسطر له في النموذج التنموي الجديد

غالل توزيع واستولق بإنتاج تعما يفيحلول ايجاد ضرورة التفكير بشكل مستدام في اليوم،  يتحتم على المغربالمغرب، 

 . وخصوصا أن عدة مشاكل يعاني منها هذا القطاع بجماعة القنيطرة:الماء

  ر ئبوجيه، امن أوالد توسع المدينة على مجالها الطبيعي )المساحات الزراعية التي كانت تحيط بها

وس تاليبغابة األوك  -أجزاء من غابة المعمورة... توسع المجال الحضري على  –رامي والفوارات 

 خصوصا بالمنطقة الصناعية األطلسية وطريق الرباط وطريق المهدية...(؛

 لجماعات ارة ويطتلوث محمية مرجة الفوارات والتي تتواجد فوق الفرشة المائية التي تزود جماعة القن

 ؛المحيطة بها بالماء الصالح للشرب

  في العالية أو من طرف الوحدات الصناعية والصرف الصحي؛تلوث مياه سبو سواء 

 وحدات عماله بدون ترشيد في المنازل والاستالمياه في سقي المساحات الخضراء وكذا  تبذير
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 الصناعية؛

 تقبل ب في المسح الشرقلة مياه األمطار مما يؤثر على مياه الفرشة المائية وبالتالي التزود بالماء الصال

 القريب؛

 معيات مالت التحسيس بأهمية ترشيد المياه إال من بعض المبادرات القليلة من طرف الجغياب ح

 المحلية وفي غياب أي دعم رسمي من القطاعات الوصية على المياه محليا وحتى وطنيا.

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

عقالنية وكاملة دارة متالتنمية والمناخ إلمن طرف جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل من بين االقتراحات و

خ غير المناأثيرات تبسبب تندرة المياه و فافتجاوز تداعيات الجلوكذا  ،للموارد المائية من شأن تدبيرها بشكل مستدام

 :التي تؤثر على المصادر المائية والحد من خطورة اإلجهاد مائي

 لري قنيات اتتعتمد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى  حديثة،منظومة زراعية  ضرورة االعتماد على

لمحيطة رابية افي محيط مدينة القنيطرة بالعمل على التنسيق مع الجماعات الت والتكنلوجيةالمتقدمة 

ضافة مت قيمة نحو منتجات أقل استعماال للمياه وذا زراعيوعلى إعادة توجيه المنتوج ال، بالقنيطرة

 .يةعالية في األسواق الدول

  ز ن أجل إنجام تحلية المياه في المناطق الساحليةالوطني لبرامج ال في إطارالقنيطرة ترافع جماعة

 ةحئية الصالها المااحتياجاتومن تجاوز المدينة أزمتها المائية  للتمكن، واحدة منها بالقرب من القنيطرة

 ؛بشكل استباقي في المستقبل للشرب

  ء وإيقاف سقي المساحات الخضراسن إجراءات وتشريعات لمنع حفر اآلبار بشكل غير قانوني

اإلسراع  ا يجب)لهذ بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفرها

لمخزنة ا مطاراأل ببرنامج ربط كل المدن والمراكز الحضرية بمحطات معالجة المياه العادمة( أو مياه

 ؛في خزانات بمدينة القنيطرة ومحيطها

  سواء  لمائيةاالقيام بحمالت تحسيسية وتوعوية واسعة النطاق إلقرار التعامل العقالني مع الموارد

تعزيز وللشرب أو االستعمال الزراعي أو الصناعي من خالل برامج الشراكة مع المجتمع المدني 

لى قروي عقدراته من أجل التدخل الفعال والمواكبة لتحقيق األثر المنشود في الوسط الحضري وال

  السواء وفق الخصائص الجغرافية والثقافة المحلية؛

  في مختلف القطاعات؛ك ماء استهال رشيدتالعمل و الحرص على 

 افية؛كثر شفأ العمل على مراجعة استهالك المياه المعزولة في القطاع الصناعي ووضع نظام للمراقبة 

 تشجيع و توسيع استعمال مياه المعالجة في القطاعين العام والخاص؛ 

 ت التسريبا د منقصد الح ،القنوات المهترئة والمتهالكة الناقلة لمياه الشرب غييرالعمل على صيانة وت

  هدر كميات مهمة من المياه؛  ومن

 فرض المعالجة المسبقة أو المعالجة األولية على مستوى الوحدات الصناعية ذات الطبيعة الفيزيائية-
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  والكيميائية لمخلفات مياهها السائلة؛

  لجفاف ا – اتالفيضان) مخاطر الكوارث والحد من آثارهامن  وقايةللمحلي العمل على وضع مخطط

 ؛تلوث المياه( –

 يهابالقنيطرة للوقوف على مدى جدواها وشروط الجودة فمعالجة المياه العادمة  حطةتتبع م. 

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

 أسباب تقديم المقترح: -أ 

 ية الصلبةلمنزلاحيث يعاني سكان مدينة القنيطرة من مجموعة من األضرار التي تسببها عملية تدبير النفايات 

سلوكيات تبط بومثيالتها. فمنها المرتبطة بتدبير القطاع من طرف الشركة المفوض لها تدبير القطاع، ومنها المر

 :يما يليئجها فبعض األزقة والشوارع، والتي نلخص نتاالسكان وجامعي القمامة العشوائيين وكذا تجول األبقار في 

 ة؛انتشار النقط السوداء في كل األحياء بسبب تكدس الحاويات وتجميعها في أماكن عشوائي 

 جاجية منوالز ةيكثرة األشخاص الذين يجمعون النفايات ذات الطبيعة الكرتونية والبالستيكية والحديد 

 الحاويات وتشتت األزبال؛القمامة، ومساهمتهم في قلب 

 شتيتعلى ت انتشار كثيف للعديد من الحشرات في محيط الحاويات، والحيوانات )األبقار( التي تعمل 

 النفايات وتبعثر الحاويات، مما يصعب مهمة عمال النظافة وشاحنات الجمع؛

 لعامة صحة اد المعاناة الساكنة من انتشار الروائح الكريهة وتشوه المنظر العام لألحياء مما يهد

 وتدهور

 الحالة البيئية لمدينة القنيطرة؛

 كنون معاناة بعض األطفال والمسنين من بعض األمراض الجلدية والتنفسية والحساسية الذي يس

 النقط السوداء؛ بالقرب من

 ة جماعيةد ماليضياع فرص تنموية لتثمين النفايات الصلبة ومثيالتها وإعادة تدويرها، مما يضيع موار 

 فرص ذاتية للشباب في إطار بعض المهن الخضراء؛و

 ستواهممر على تأثير بعض النقط السوداء على أطفال المؤسسات التعليمية المتواجدة بقربها، مما يؤث 

التعليمي والصحي على سواء حسب بعض الدراسات العلمية المقارنة التي أجريت في نفس 

 الموضوع؛

 خرى.عات األلقيمة االقتصادية للقطاع مقارنة مع باقي القطاضعف الجاذبية االستثمارية وانخفاض ا 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

 مقترح المخطط التنموي المستداموإليجاد حلول لهذه المشاكل فإننا نقترح على مجلسكم الموقر اعتماد 

 القبلي للنفايات الصلبة ومثيالتها واعتماد، والذي سيعتمد على الفرز لتدبير النفايات المنزلية بمدينة القنيطرة

 استراتيجية مندمجة لتدبير القطاع بشكل مندمج وبتنسيق مع المصالح الخارجية المتدخلة في الشأن ومساهمة

 المجتمع المدني المهتم والمتخصص في الشأن البيئي بمدينة القنيطرة، واالستفادة من تجارب ناجحة لمدن أخرى،

 ير النظافة العامة لمدينة القنيطرة، لما له من مزايا ومنافع اجتماعية واقتصادية وبيئيةمن أجل تحسين وتطو
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 األنشطة الثقافية والبيئية واالقتصادية والسياحة االيكولوجية، وخصوصا المدينة احتضانوتربوية، لتصبح منطقة 

 ضراء وتطوير الكفاءات مما سيساهمتعرف كثافة سكانية عالية، علما أن هذا المخطط سيساهم في تنمية المهن الخ

 في الرقي بمدينة القنيطرة بشكل شمولي وفق التطور التي تعرف حاليا على مختلف المجاالت، والتي نلخصها فيما

 :يلي

  الجانب البيئي التنموي 1 –ب 

 ية لمدنانظمات توعية الساكنة بأهمية النظافة العامة بمساهمة الجمعيات البيئية وبمساهمة باقي الم

 والقطاع الخاص والمتدخلين الرسميين بمدينة القنيطرة؛

  وتثمين  ألزبالاالتحسيس بأهمية الفرز القبلي والبعدي للنفايات الصلبة ومثيالتها للتخفيف من كمية

( بمختلف ..بعضها، للحد من تكاثر وانتشار الكائنات الضارة )الحشرات والكالب والقطط المتشردة

 الحد من بعض األمراض المرتبطة بها؛ أنواعها، مما يؤدي إلى

 ؛ولوجيةالمساهمة في تحسين النظافة العامة للقنيطرة، لتصبح جميلة وذات جاذبية سياحية وإيك 

 خلق اقتصاد للمهن الخضراء وخصوصا للفئات الهشة والفقيرة من ساكنة المدينة؛ 

 تحسين ظروف جمع النفايات منحث الشركة المفوضة لها على تحسين ظروف عمال النظافة، و 

ة الطبي طرف عمال النظافة، وتجنيبهم من األخطار الصحية المحدقة بهم نتيجة النفايات وخصوصا

 .الخطيرة منهاو

 الجانب االقتصادي االجتماعي 2 –ب 

 ون الكارتمساهمة الفرز القبلي للنفايات المنزلية في تسهيل عملية تدوير )البالستيك، الورق و

ي جعل فوالمواد العضوية )بقايا الخضر والفواكه( في إنتاج الكومبوست مما سيساهم  والزجاج(

 القنيطرة مدينة مهن الكفاءات وفق المنظور التنموي الجديد واالقتصاد الدائري؛

  اظ ي الحففهيكلة وتنظيم جامعي القمامة وتأهيلهم وجعله اقتصاد مهيكل منظم ومنتج وفاعل أساسي

 ؛ة وخلق فرص ذاتية خضراء للشباب وخصوصا من الفئات الهشة والفقيرةعلى نظافة القنيطر

 تدبير معقلن لقطاع النظافة مما سيساهم في تخفيض تكلفة القطاع لدى الجماعة. 

  لصلبة اتفعيل مذكرة وزير الداخلية ومذكرة الجماعة بخصوص انشاء مركز طمر وتثمين النفايات

 . التي تنتجها العصارة التخلص اآلمن منو

 تنمية الثقافية البيئية والمناخية والتراثية لجماعة القنيطرةال 2-3

 اكنيةمقترح مراكز للتربية البيئية بالحديقة النموذجية أوالد أوجيه والغابة الحضرية الس 2-3-1

 أسباب تقديم المقترح:  -أ 

الخصائص التي البد أن تتميز  يتها منأهم تستمد الوطني والمحلياالهتمام بالتربية البيئية على المستوى  إن

للمحافظة على البيئة وأهمية ادراجها في والشباب التي تقوم عليها وأساليب التي تعتمدها في تربية النشء وبها ومبادئ 

الحضري بعدما أصبح تواجدها في الوسط المدرسي وفضاءات المخيمات ودور الشباب ولو بشكل ال يرقى الوسط 

البيئية المستعملة كثيرا في اآلونة األخيرة من طرف  المقارباتالتربية البيئية أحد ف ية.للطموحات والرهانات اآلن
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، فهي تشكل في الوقت الراهن أحد أهداف سواء الرسميين أو الناشطين المدنيينمختلف الفاعلين في ميدان حماية البيئة 

بيئة باعتبارها الوسط الذي يعيش فيه يتأثر به االتصال البيئي بهدف خلق جيل يحمل قيم بيئية ويسعى للمحافظة على ال

 ومن هذا المنطلق نالحظ في مدينة القنيطرة: .ويؤثر فيه

 ةيدي بوغابحمية سغياب مركز التربية البيئية بمدينة القنيطرة، فالوحيد الذي تعرفه المنطقة موجود بم 

ائمة قلة في وتابع لنفوذ جماعة المهدية، وهي التي تتوفر على محمية دولية مرجة الفوارات والمسج

ديقة حرامسار، وغابة حضرية مهمة يحج إليها اآلالف من الزوار بشكل أسبوعي وفي طور إنشاء 

 وكورنيش واد سبو... عمومية نموذجية بمنطقة أوالد أوجيه

 الجماعة  بذل منة القنيطرة لجمالية المدينة بالرغم من الجهود التي تمالحظة عامة بعدم اكتراث ساكن

 والسلطات المحلية والقطاعات الوصية على الشأن البيئي بالقنيطرة. 

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

  ؛بالحديقة النموذجية بأوالد أوجيهإنشاء وتنشيط مركز للتربية البيئية 

 ؛لبيئية بالغابة الحضرية الساكنيةربية اإنشاء وتنشيط مركز للت 

  عربي لمغرب الالطريق المزدوج بأوالد اوجيه وا –بلورة برنامج التربية البيئية لتنشيط طرق مهدية

 وكورنيش سبو؛

يطرة عة القنمقترح إنشاء بوابة مخصصة للمعلومة البيئية والمناخية المتاحة بالموقع الرسمي لجما 2-3-2

 العنكبوتية:على الشبكة 

المدني  فاعلة وفاعل من المجتمع 48من طرف بشكل تشاركي  تم بلورة هذا المقترح على شكل عرضة بيئية

ي" جال البيئي المللحق في المعلومة ف وأكاديميين باحثين وإعالميين بالقنيطرة في إطار مشروع: "الحملة الترافعية

جل ألوجية من إليكوالمنجز من طرف الجمعية المغربية االقتصاد األخضر للبيئة والعدالة المناخية وجمعية المنارات ا

   لدى رئيس جماعة القنيطرة. 15/07/2021يوم تقديم العريضة ، وتم التنمية والمناخ من القنيطرة

 :مقترحأسباب تقديم ال -أ 

 إلى: مقترحال وترجع أسباب تقديم هذا

  .تعدد القطاعات المتدخلة في الشأن البيئي والمناخي والتنموي بالقنيطرة 

 الوصول للمعلومة البيئية والمناخية المتاحة ؛  صعوبة 

  نها؛عصعوبة التعرف على القطاع المعني المتوفر على المعلومة البيئية والمناخية المبحوث 

 وصعوبة التحقق من الدقة العلمية للمعلومة وخصوصا التقنية منها؛ 

كما أن طالب المعلومة البيئية والمناخية والتنموية يجد صعوبة في الحصول عليها، سواء من حيث          

سات العلمية الدقة أو النوعية أو الكمية المتوفرة في دواليب اإلدارة العمومية. فالعديد من الباحثين من مختلف المؤس

التابعة لجامعة بن طفيل أو جامعات أخرى بالمغرب أو القائمين على دراسات خاصة بيئية أو مناخية لمكاتب الدراسات 

أو منظمات المجتمع المدني مثال، وجدوا صعوبة كبيرة للوصول لهذه المعلومات، وتجدهم يجهلون حتى إلى أي إدارة 
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لك المعلومات البيئية والمناخية، وهذا األمر ينطبق أيضا حتى على المسؤولين مسؤولة يتوجهون إليها ليجدون عندها ت

 في اإلدارة المحلية لقطاعات الدولة سواء أثناء إعداد برنامج عمل الجماعة أو برامج تنموية أخرى... 

 : مقترحاألهداف المتوخاة من تقديم ال -ب 

عة رسمي لجماقع الومة البيئية والمناخية المتاحة بالموستمكن النتائج المتوخاة من مقترح إنشاء بوابة المعل

 القنيطرة على الشبكة العنكبوتية:

 من تتبع المؤشرات االستراتيجية للتنمية المستدامة؛ 

 ا. إدماج البعد البيئي والمناخي في السياسات العمومية المحلية؛ جماعة القنيطرة نموذج 

 امج سات والبرالدرا ناخية والتنموية المحلية الستخدامها فيإنشاء قاعدة بيانات للمعلومات البيئية والم

وى المست والمشاريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو لالستفادة منها في البحث العلمي على

 تطبيقية؛ية والالجامعي والبحث العلمي العالي )سلك  الماستر والدكتوراه( أو المدارس العليا التقن

 مي على المعلومة في المجال البيئي والمناخي والتنموي. التعرف بدقة وبشكل رس 

  ديقة صنموية تاستفادة القطاع الخاص والمستثمرين وكذا تشجيع الشباب على المبادرة بإنشاء مشاريع

 للبيئة والمناخ؛

 مقترح تنظيم مهرجان سنوي للبيئة والتنمية المستدامة بمدينة القنيطرة 3-3- 2

 :أسباب تقديم المقترح -أ 

رف طلها من )قدم كعريضة في المجلس السابق وتم قبو الى كوننا كمبادرين هذا المقترحترجع أسباب تقديم 

ر غني طاء اخض، وغيورين من أبناء المدينة التي تعد مدينة بيئية بامتياز لما تتوفر عليه من غ(السابق المجلس

يئية، ة البومتنوع ومناطق رطبة، تلعب دورا مهما في مختلف الميادين االقتصادية والسوسيو اجتماعية والسياح

م عد وال يتثمن بتذه الثروة البيئية لم وخاصة في مكافحة الكوارث الطبيعية ومحاربة التغيرات المناخية. غير أن ه

ر لتدهواالحتفاء بها والتحسيس بأهميتها لدى المواطنين وخاصة فئة الشباب واألطفال. مما يجعلها عرضة ل

لموقر، السكم واالستنزاف والتلوث. فإننا نسجل مجموعة من المالحظات التي حفزتنا على رفع هذه العريضة الى مج

  والتي نبسطها كاالتي:

 ية؛لتضامنغياب تظاهرة ثقافية وبيئية فنية بمدينة القنيطرة ترمي لدعم السياحة اإليكولوجية ا 

 نها أخصوصا )روث البيئي والثقافي التراثي والفني والحضاري بالمنطقة وعدم االهتمام الكافي بالم

ونقطة  ليوم(ن لتزخر بتراث عمراني ثقافي فني أصيل جعلها قبلة لالستيطان عبر الزمن منذ الفنيقيي

 جدب لالستثمارات؛ل

 محميتين )لكافي توفر المنطقة على موارد طبيعية ومواقع إيكولوجية مصنفة عاليا ال تحظى باالهتمام ا

غربي ال الممسجلتين في قائمة رامسار، نهر سبو، غابة المعمورة للبلوط الفليني الفريدة في الشم

لغربي ا ن الشواطئ للساحل األطلسي للشمالوأحس قربها من أجودنظرا لوالبحر األبيض المتوسط 

 للمملكة المغربية( وسهل الغرب؛

 طقة؛ضعف االنخراط الفاعل الترابي في تثمين الموارد الطبيعية والبيئية والثقافية بالمن 



 

17 
 

 طفيل  عدم االستفادة من البحوث الميدانية المنجزة من طرف والباحثات والباحثين لجامعة بن

 بالقنيطرة؛ ى المتواجدة بمحيطالجامعات األخرو

 نة، نية للمدية والفعدم االنفتاح الفاعل االقتصادي )القطاع الخاص( في تمويل األنشطة البيئية والتراثي

 على عاتقه بحكم القانون. لقاةبالرغم من المسؤولية االجتماعية والبيئية الم

 األهداف المتوخاة من تقديم المقترح:  -ب 

ا وفة بهي كانت معررار المواسم التغي اجتماعي ثقافي بيئي سنوي، على بيئي اقتصادولخلق موسم تراثي 

روسية الف -اسالمهرجانات البيئية ذات الصيت الوطني والعالمي )مهرجان الفالحة بمكنعلى ذلك ل امثالمنطقة، وك

ث جلسكم إحدانا نطلب من مالعنصرة بالقصر الصغير وغيرها ...( فإن –اللوز بتفراوت  –البحر بأسفي  –بالجديدة 

 مهرجان سنوي للبيئة والتنمية المستدامة يكون من بين أهدافه: 

 بي ث الشعرد االعتبار للموروث الثقافي والتراثي والعمراني والفني والحضاري للمنطقة )المورو

 الحضاري(؛

  البحث عن ودوليا ووطنيا وتثمين الموارد الطبيعية واإليكولوجية والبيئية للمنطقة للتعريف بها محليا

ن مقبة للحد التخفيف( للمساحة الوطنية المرت -التكيف  –سبل حد من التغيرات المناخية )التأقلم 

علي يل الفاتفاقية باريس والتنز التغيرات المناخية التي التزم بها المغرب إبان المصادقة على

 ؛ الوطنية للتنمية المستدامة بجماعة القنيطرة الستراتيجيةل

 ية لية والمجاالمحل المساهمة في إغناء وتنشيط السياحة البيئية والثقافية والرواج االقتصادي للمنتوجات

 وث؛والتل بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من االستنزاف بالمنطقة وتثمينها مع التحسيس

 لخضر اة االقتصاد االجتماعي والتضامني وتشجيع المهن الخضراء وفق مقاربونعاش االقتصاد اإل

ن ( بمشاركة الرسميين واالقتصادييcluster vertكلوستير أخضر  والدائري بالمنطقة )خلق

دينة مل خلق والجامعات ومعاهد البحث  والمجتمع المدني والمجالس المنتخبة ووسائل اإلعالم من أج

 القنيطرة خضراء للمهن والكفاءات من أجل إنعاش التشغيل؛

  ي الجديد.بيئي وفق المنظور التنموالثقافي القتصادي االنموذج االجتماعي الخلق المهرجان على 

 ورق سياسية حول مشكلة الغبار األسود بمدينة القنيطرة -3

 المشكلة المطوحة: مشكلة الغبار األسود بمدينة القنيطرة

مية أجل التن ية منالمنجزة من طرف جمعية المنارات اإليكولوج المشكلة التي نريد أن تعالجها الورقة السياسية

مقاالت و لمعنيةخبر مراسالت للجهات ا ، هي مشكلة الغبار األسود بمدينة القنيطرة، وذلك على إثر انتشاروالمناخ

طاق واسع ن ل علىالتي تعاني منها المدينة، مما أدى إلثارة هذا المشك إشكاليةهذه صحفية وتصريحات لجمعويين حول 

ث الهواء ة تلوإشكاليعلى المستوى اإلعالمي والسياسي خالل السنوات الماضية محليا ووطنيا. وللبحث عن أسباب عن 

 ع. في الموضو معلومات غير دقيقة وأثره على الصحة والبيئة من خالل والغبار األسود بمدينة القنيطرة

، المشكلة من القطاعات المعنية ار الغبار االسود بالقنيطرةلجنة االقليمية لتتبع مشكل انتشوبالرغم، من قيام 

بتلوث الهواء والمحافظة على البيئة وممثلي المجتمع المدني بزيارة المحطة الحرارية للعنفات الطاقية الغازية يوم 
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 بمشاركة جمعية المنارات اإليكولوجية من أجل التنمية والمناخ بالقنيطرة. 2022يناير  10االثنين 

نمية والت نتقال الطاقيوحسب النقاش الذي دار خالل ذلك اليوم، تم اإلعالن من طرف المدير الجهوي لال

ء ودة الهواليل جالمستدامة أن المديرية حركت وحدات متنقلة باإلضافة للوحدة الثابتة بالقنيطرة من أجل قياس وتح

لحد من انبعاثات بمحاربة تلوث الهواء، والوقاية واالمتعلق  13.03بالمدينة من خالل قياس ستة مؤشرات حسب قانون 

 الملوثات الجوية بالمغرب. 

يجاد إهذه اإلجراءات تدل على خطورة الوضع، ووعي المسؤولين به مما يستوجب تكاثف الجهود من أجل 

 ن. منذ العقدين األخيري ود منذ ظهور هذا المشكل بشكل واضححل مالئم بشكل مستعجل، في ظل قصور الجه

 أهمية كتابة ورقة سياسية في الموضوع 

يد من يام بالعدللق كترونيةنظرا لخطورة الوضع، فقد قامت العديد من القنوات التلفزية واإلذاعية والمواقع اإلل

بينما  ولين.رطاجات لتشخيص الوضع وتنوير الرأي العام من خالل تصريحات لمعاناة السكان وتبريرات المسؤالروب

لس ر لمجح أسئلة شفهية على الوزراء المعنيين في قبة البرمان وطرح المشكل في دورة فبرايسلك سياسيون طر

 جماعة القنيطرة.

 مي، فإنهاالحكووونظرا لهذه الحملة اإلعالمية والسياسية المكثفة التي ظهرت بثقلها على المستوى المجتمعي 

السياسي وتمعي حية القوة االقتراحية والدعم المجتبقى محدودة األثر، وذلك في غياب ورقة سياسية مؤثرة من النا

حد من لجدري القوي، ليكون لها أثرا مهما على السياسات الحكومية من أجل اتخاذ االجراءات المالئمة والحل ال

لحكومة اروقة أمسببات هذا المشكل الذي يؤرق انشغاالت كل المكونات المجتمعية والسياسية بمدينة القنيطرة وفي 

 ة وحتى بعض المنظمات الدولية المهتمة بالقضايا البيئية والمناخية.الوطني

 الفاعلين المتدخلين في مشكلة الغبار االسود بالقنيطرة

 :الفاعلين الداخليين 

 المتضررون، والساكنة بصفة عامة؛ 

 المجتمع المدني المهتم بقضايا البيئة و/أوالمناخ؛ 

 اللجنة اإلقليمية المعنية بقضايا التلوث؛ 

 جماعة القنيطرة، والجماعات المحيطة بها؛ 

 السياسيون )البرلمانيون والمستشارون بمختلف ألوانهم السياسية(؛ 

  المرئية وشبكات التواصل  –المسموعة  –اإلعالميون بمختلف وسائل تواصلهم )المكتوبة

 اإلجتماعي...(

 الفاعلين الخارجيين 

  ثات بكة الملوش –شبكة المناخ العربي  –والمناخ )غرينبيس المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة

 الدولية ...(

 (؛سكرتارية اتفاقية األممية اإلطارية بشأن تغير المناخ )وفق التزامات اتفاقية باريس 

 ( برنامج األممي االنمائي للبيئةPNUD.)    
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 أهم األدلة التي نتوفر عليها لتأكيد وجهة نظرنا

زارة وظل توهج تطورات الوضعية، وطمأنة الراي العام الوطني والمحلي على الخصوص، فقد أعلنت  وفي

 :يةت التالالتوضيحامتعلق بالموضوع، أعلنت فيه على  عامفي بالغ صحفي االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة 

تة تقوم ت ثابة مكونة من محطافي إطار تتبع جودة الهواء، تتوفر جهة الرباط سال القنيطرة على شبك أوال:

بهذه  2021 برصد جودة الهواء بصفة منتظمة، منها محطة مدينة القنيطرة. وحسب نتائج تقييم جودة الهواء لسنة

  :المحطة الثابتة المتواجدة بوسط المدينة، فقد تم

 ه ول بعمتصنيف مؤشر الجودة على العموم خالل هذه السنة ب"جيد" و"جيد جدا" وفقا للتصنيف الم

 ؛ 2021بهذا الخصوص مع تراجع نسبي خالل شهري نونبر ودجنبر 

 10 (تسجيل بعض التجاوزات بالنسبة للجزيئات العالقةPM(  وثاني أكسيد الكبريت)  2SO( لكن دون

 ؛أن تتعدى عتبة اإلخبار )مستوى التركز الذي بإمكانه ان يشكل خطرا على صحة االنسان(

 2  (اآلزوت بالنسبة للغازات ثاني أوكسيدNO(  واألوزون)  3O(و أوكسيد الكربون) CO( ،تبقى ف

 .على العموم تغيرات تراكيزها عادية مع معدالت أقل من الحدود القصوى المعتمدة

 وث بتنسيقالتل وبعد عودة ظهور الغبار األسود مؤخرا بمدينة القنيطرة، قام المختبر الوطني للدراسات ورصد

أجل  ألسود، منبار ائة الوحدة المتنقلة لرصد جودة الهواء المجهزة بمعدات قياس خاصة بالغمع السلطات المحلية، بتعب

قني تاد تقرير ق إعدالقيام تحليالت إضافية بمختلف المواقع التي من المحتمل أن تعرف تلوثا بهذا الغبار وذلك في أف

لقوانين لءات وفقا إلجران إقرار التدابير واتخاذ احول نتائج القياسات من أجل تقديمه إلى اللجنة اإلقليمية لتمكينها م

 .الجاري بها العمل

جاوات، فإن مي 175فيما يخص المحطة الحرارية بالقنيطرة والتي تضم وحدات حرارية وغازية بقدرة  ثانيا:

الل ظروف خائية تشغيلها يتم حاليا فقط في حاالت نادرة وبطريقة جزئية ولفترة زمنية محدودة لدعم الشبكة الكهرب

 لشبكة منذادعم  استثنائية في حالة الطوارئ عند صيانة أو توقف المحطات األساسية. بحيث لم تساهم هذه المحطة في

 .2021حتى نهاية عام  2018عام 

لمدير سيد احسب تصريح لل باإلضافة إلى ذلك، فإن الوقود الذي تستخدمه المحطة مطابق للمعايير الوطنية

العنفات وحرارية فإن المحطة الوفي إطار السياسة البيئية الجهوي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، 

يير الجودة البيئية ، كما أنها تعمل على تنفيذ معاISO 9001معيار ايزو الغازية بالقنيطرة تشتغل وفق نظام الجودة ل

ة عمليو دالوقومراقبة جودته وأكد أن  .صة قصد الحصول على شهادة الجودة في هذا الصنفبمعية شركة خا 14001

لمحطة اتخضع معدات كما  ،قصد تقليص حجم االنبعاثات الناتجة عنها ،تتم بطريقة مستمرة بالمحطة حتراقاال

بهدف و ،عاثاتحجم االنبن متقليل للإلجراءات الصيانة، بما في ذلك جميع المعدات التي تدخل في عملية االحتراق 

 .تحسين األداء البيئي للمحطة

هم ى صحتوفي ظل هذه التصريحات التي لم ترق لتطلعات الرأي العام المحلي، ازدادت مخاوف الساكنة عل

 أوال، والصحة البيئية العامة عموما، نظرا لغموض تصريحات المسؤولين في هذا الشأن:

 السبب الرئيسي المسبب لهذه المشكلة.  حول :أوال 
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 حول غياب الحلول الحقيقة المستعجلة أو المرتقبة للحد من هذه المشكلة. وثانيا :  

  وفي نفس السياق لتقديم المزيد من التوضيحات حول مسببات الجسيمات العالقة وأثره على جودة

ات اإليكولوجية من أجل التنمية الهواء  والصحة، يقدم السيد بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنار

تأثير ( حول 2018والمناخ، بعض نتائج  دراسة علمية حديثة للدكتور جواو نونو )نونبر 

 المواد أو المعادن أو المواد من معقدة جسيمات فهيعلى الصحة،  الجسيمات العالقة في الهواء

 يتراوح أن يمكن و .لبةص أو سائلة صورة في الجوي الغالف في تعليقها يتم والتي العضوية،

 .ميكرومتر مائة إلى النانومترات من عشرات بضع من حجمها

 حرق وأهمها البشرية، المصادر من واسعة مجموعة من الجوي الغالف في الجزيئات تنبعثو 

 المواد تنبعث قدو .الصناعية العمليات وبعض الطرق، على المرور وحركة األحفوري، الوقود

 بالرياح التعرية نتيجة تكون أو الغابات وحرائق البراكين مثل طبيعية مصادر من أيًضا الجسيمية

  .المياه وأسطح التربة على

 طول على تركيز أعلى مع للجسيمات، مصدر أكبر البري النقل يعتبر الحضرية، المناطق فيو 

 تآكل من اأيضً  ولكن السيارة، عادم من المباشرة االنبعاثات نتيجة فقط ليست المواد هذه .الطرق

  .الغبار تعليق وإعادة والفرامل اإلطارات

 لمصادر الكبير التنوع يعكس مما للغاية، متغير جواً  المحمولة الجسيمات تكوين إن العموم، علىو 

 .الجوي للغالف األخرى المكونات مع لتفاعلها نتيجة باستمرار تتغير أنها وحقيقة االنبعاث

 الشب مثل البحرية، واألمالح األرض قشرة من رةوفي عناصر على الخشن الجزء يحتويو

 الكبريتات من أساسي بشكل الدقيق الجزء يتكون بينما والسيليكا، والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم

 الوقود حرق من أساسي بشكل والمعادن العضوية والمركبات والكربون األمونيا أو والنترات

  .الصناعية العمليات من والعديد األحفوري

 زادت أصغر، الجزيئات كانت كلما أنه المعروفف الدراسة، نفس حسب الصحي الجانب وفي 

 الجسيمات تكونو .سلبية تأثيرات إحداث خطر وزاد بعمق التنفسي الجهاز اختراق احتمالية

 تبادل مع وتتداخل الهوائية الحويصالت إلى تصل  )PM 2.5( ميكرومتر 2.5 من أصغر الدقيقة

 والقلب التنفسي الجهاز بأمراض اإلصابة خطر في للجزيئات المزمن التعرض ميساهو .الغازات

 ، ضعفا األكثر الفئات بين اآلثار أخطر تكون ما عادةو ،الرئة سرطان وكذلك الدموية، واألوعية

 .الربو ومرضى السن وكبار األطفال مثل

 ترتبط التي األخرى الجوي الغالف لملوثات فعالة نقل وسيلة أيًضا لقةاالع الجسيمات تعتبرو 

 حيث الرئتين إلى المواد هذه نقل يتم ما غالبًا ة.الثقيل والمعادن الهيدروكربونات وخاصة بسطحها،

 األثرية والمعالم المباني على التلوث تأثيرات تعتبرو .واألنسجة الدم في امتصاصها ذلك بعد يمكن

  .تأثيرات أوضح من

 لة الغبار األسود وتلوث الهواء عموما بالقنيطرةالبدائل الممكنة لمعالجة هذه مشك

يعد تحسين جودة الهواء وتقليل تركيز الجسيمات في الغالف الجوي أمًرا حيث  ،وفي ظل هذه الوضعية

ضروريًا لتحقيق قدر أكبر من التحكم في تلوث الهواء عند المصدر وتقليل آثاره من أجل الحفاظ على صحة اإلنسان 
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وطني عموما، تقدم جمعية المنارات لى مستوى مدينة القنيطرة خاصة والالتي شغلت الرأي العام عو ،والبيئة والمواد

 ر األسود: ابظاهرة الغالتوصيات للحد من  بعضاإليكولوجية 

 ه لمراقبت )بما في ذلك الخطط والبرامج مالئمةاعتماد تدابير تشريعية وأدوات  العمل على ووجوب

من فنفاذها، من أجل تنفيذ هذه التدابير واألدوات وإو . ني والمجتمعي( على المستوى الوطوتحسينه

مية ارف العل، واالستفادة من أحدث المعبالمغرب تنفيذ سياسة جودة الهواء المحدثةتطوير الضروري 

ز فقط تعزي  يمكنواإلدارة المناسبة لاللتزامات وأوجه التآزر بين األهداف المناخية والبيئية بحيث ال

لك الصحة ذما في والمرونة المناخية ، ولكنها تحقق أيًضا فوائد اجتماعية واقتصادية مهمة ، ب البيئة

 ؛ العامة

  عاثات نباالتتبع وات العالقة، الجسيملتحكم في لمراقبة ونقل البيانات وتحديث حث الجهات المعنية على

 خدام أفضلالل تركيب واستبشكل عام والجسيمات الدقيقة عند المصدر من خالمدينة هواء ب ةملوثال

  ونشر تقاريرها للعموم؛ التقنيات والمعدات المتاحة غير الملوثة

 ابير الية التدكاليف وفعللتأثيرات على النظم البيئية وتحليل ت امحسن انقديالمعطيات تقييما تقييم ب القيام

 لعالقةاالجسيمات  المتعلقة بتأثيرصارمة قرارات الهواء والبيئة، واتخاذ المنفذة لتحسين ضمان الجودة 

 ؛والبيئة على الصحة

  وقود  لتحول إلى، مثل االغازية الملوثةلحد من االنبعاثات وامنع تلوث الهواء صارمة لتدابير اعتماد

ياح، الرأنظف )أنظف، واالستخدام البديل لمصادر الطاقة المتجددة، ومصادر طاقة جديدة أكثر كفاءة و

مداد، و أمن اإلمناخ ألشمسية، وتثمين الكتلة الحيوية للزراعة( استجابةً العتبارات ال، والطاقة اوالمياه

  01PM واستخدام وسائل نقل أقل تلويثًا، مما يؤدي على وجه الخصوص إلى انخفاض كبير في

 ؛ وانبعاثات خطيرة

  وطنياومحليا  واسعة لنشر المعلومات المرتبطة بجودة الهواءوتوعوية القيام بحمالت تحسيسية ،

ة لمتنوعاووصف لمحة عامة عن المتغيرات والعوامل الرئيسية التي تحدد وتربط وتفهم المتغيرات 

 أثيراتومتعددة التخصصات التي تساهم في تركيز الجسيمات في البيئات الحضرية المرتبطة بالت

 كل قشةمناكهم في لمختلف وسائل اإلعالم ولعموم المواطنين بأسلوب مبسط حتى يتم إشرا الصحية

 دة الهواءيعات جوالتدخل في فعالية تشرالتخاذ ا  محليةاالستراتيجية الالمخططات والبرامج المرتبطة ب

 واالنبعاثات من خالل تعزيز تنفيذها ؛

  حلية الممن المصادر الصناعية  ات العالقةالجسيمالنبعاثات  المحلي والوطنيالتخفيض العام

نويع وعلى الخصوص ت .االنبعاثات 2CO للحد من نظام النقل العالمترشيد وتحسين و والوطنية،

 ةملوث و حتى غيرأقل تلويثًا األجديدة ال السياراتاقتناء  وسائل النقل العمومي النظيف، وتشجيع ودعم

 .)الكهربائية مثال( وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة

 القواعد التي يجب تغييرها إلصالح المشكلة

غياب تواصل فعال بين الفاعلين الرسميين والمجتمع المدني والساكنة عموما، هو من بين أسباب ظهور  إن
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 هذه الحملة بشكل دوري ومستمر كلما ظهرت بوادر هذا المشكل من حين آلخر.

عنيين ن الموحسب رأينا فإن يجب أن يتم إحداث مرصد لرصد تتبع جودة الهواء يجمع بين الفاعلين الرسميي

تقارير رات الوفق مقاربة تشاركية، من أجل التعرف على مؤش المشكل والجماعة الترابية وممثلي المجتمع المدنيب

فاظ ساكنة للحها الالمنجزة من جهة، واإلجراءات االستعجالية المتخذة ونشر النصائح والتوصيات التي يجب أن تلتزم ب

   على صحتها من خالل الحمالت التحسيسية في الموضوع. 

 الرسائل التي يجب إيصالها من خالل ورقة السياسات

 رسائل واضحة ومؤثرة، تشمل على: مإن الورقة السياسية يجب أن تتضم

 األخذ بعين االعتبار المؤشرات العلمية التوضيحية عن األسباب الحقيقية للمشكلة؛ 

 ر تحليل ى إثلممكنة علاألخذ بعين االعتبار اهتمامات الساكنة واقتراحاتهم لدمجها وفق الحلول ا

 المؤشرات العلمية إلدماجها في البرامج المحلية واإلقليمية والجهوية؛

 الرأي  تنويرالتواصل الفعال مع اإلعالميين والمجتمع المدني والعمل معه وفق مقاربة تشاركية ل

 العام وإيجاد الحلول المالئمة.

 ألحزاب السياسية والمجتمع المدني(التوصيات الموجهة لصناع القرار )الحكومة، البرلمان، ا

ة ى سياسأنه يجب ان يعتمدون علإن أهم توصية التي يمكن توجيهها لصناع القرار بعد هذا التحليل هو 

 ة.لمجديتشاركية من أجل ايجاد الحلول الممكنة لحل كل القضية بشكلها الشمولي، عوض الحلول األنية غير ا

 خالصة عامة -4

 شاركي مع كلبشكل توافقي وت بلورة برنامج عمل جماعة مستدامفي مهم دور المقاربة التشاركية تلعب وحيث 

 خضراء! مستدامة! أو ذكية!المتدخلين الرسميين والمدنيين من أجل اختيار أية مدينة نريد؟ 

عـي مجتمتشاركي وهـو مـن حيـث المبـدأ مشـروع خضراء، المستدامة أو ذكية، اللمدينـة امشـروع ف

 مة. المسـتدا ضريـةوسياسـي واقتصـادي وبيئـي قبـل أن يكـون مشـروعا للتهيئـة والتعميـر أو مشـروعا للتنميـة الح

نميـة هانـات ترتحيـل خارطـة طريـق ، وبنـاء علـى وفـق نظـام حكامـة أمثـلوهـو مشـروع يتعيـن تجسـيده، 

ـل عناصـره ظـام تحليـذا النتقييـم ههـذا النظـام بطبيعتـه المركبـة. ويتطلـب  يتسـمكما . المدينـة إلـى تدابيـر تعاقديـة

 . المؤسسـاتية وآليـات مشــاركة الفاعليــن فــي عمليــة صنــع القــرار

ـرق ويلهـا وطيـات تملتحسـين آلإرســاء هيــاكل الحكامــة المؤسســاتية للمــدن ينبغــي إعــادة من أجل ذلك و

ـوع قـة بالتنلمتعلهـا، وإعـادة ترتيـب مسـتويات التخطيـط االسـتراتيجي وتثميـن الجوانـب البيئيـة وتلـك اتدبير

منظرين عض البحيث أطلق  لمدينة المستدامة نموذجا.ل الحضرية التعاونية ألنظمةباوهو ما بات يعرف  البيولوجـي.

ية، و التضامنألتعاونية االمدينة نظام ن نموذج أعني ي. والخضراء أو المدينة المستدامة أوالحضريين على المدينة الذكية 

 :مكن مني هو نموذج

 المستدام وسط بيئة خضراء، تضمن الرفاهية االجتماعية  ، والتدبيرتزايد عامل الوصولية للمعلومات
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 واالقتصادية للمدينة واالنسان على السواء.

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

 :ن أجلملمحافظة على البيئة واستدامتها، مستقبلية لاألعمال والمنظمات المدنية، والحكومات لرؤية 

 ؛على أن تكون منسجمة مع حاجات الساكنة ومحيطها البيئي عمل المدينة تحسين •

 ؛المقاربات المجاليةوفق  ومحيطها لمدينةلالناس  تدبير تطوير •

 البشرية واآلثار الطبيعية؛ واجه مشاكل المدينةمتطوير مرونتها ل •

  ها.اتتطبيقبأكبر قدر من الكفاءة في  ،ةنياآلالذكية لقضاياها المعالجة  •

  مبادئ 10ب  مبادئ الحضرية الذكيةالوعموما يمكن إجمال: 

 ؛اعتماد استعماالت األرض المختلطة -1

 ؛البناء المتراصاالستفادة من تصميم  .1

قة ر الطامنسجمة مع المحيط البيئي ومعتمدة على مصاد خلق مجموعة من الفرص والخيارات السكنية .2

  ؛المتجددة وأقل انتاجا للغازات الدفيئة

 ؛ةجتماعيوالولوجيات بشكل عاد ومتساو لكل األنواع اال إنشاء أحياء سكنية تعتمد حركة المشاة .3

اث ة والترمع الحفاظ على الجمالي ، واالحساس بالمكانجذابةالعات التشجيع على التميز، والمجتم .4

 ؛المعماري األصيل العربي اإلسالمي

 رجة.ئية الحوالمناطق البي الحفاظ على الفضاءات المفتوحة واألراضي الزراعية، والجمال الطبيعي، .5

 ؛وفق منظور التنمية المستدامة تعزيز وتطوير مباشر للمجتمعات القائمة .6

ير على قل تأثوالتنقل ووسائلها اعتمادا على تكنولوجيا األ مجموعة متنوعة من خيارات النقل توفير .7

 ؛المناخ

 ؛والكفاءة والجودة جعل قرارات التطوير قابلة للتنبؤ، عادلة، وفعالة من حيث التكلفة .8

 .المستدامة صحاب المصالح في قرارات التنميةأشجيع تعاون المجتمع والتعاون مع ت .9

 في إعدادها. ساهم الجزيل لكل من شكرم هذه المذكرة نتقدم بالفي ختاو

 2022يوليوز  19 يوم القنيطرةخالل الورشة التفكيرية المنظمة ب
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 الخطة الحضرية الجديدة:ملحق 

 .تو بشأن المدن والمستوطنات البشرية المستدامة للجميعيإعالن كي

  ؛األحياء الفقيرةالنهوض بو، السكن الالئقمدن تضمن 

  ؛الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع مدن تتيح 

   لساكنتها؛ األمن الغذائي والتغذيةمدن تضمن 

   للجميع؛ الصحة والتعليمضمن تمدن 

   ؛الهياكل األساسية الحضرية، الطاقة، والنقلمدن تضمن 

   ؛المشاركة المدنية والمساواة بين الجنسينمدن تضمن 

   ؛النمو االقتصادي المستداممدن تضمن 

  ؛لحد من مخاطر الكوارث واآلثار البيئيةمدن تتوفر على خطط ل 

  ؛اإلدماج االجتماعي والحماية االجتماعية والقضاء على الفقرمدن تضمن 

  ؛تحقق االزدهار الحضري الشامل وتوفير الفرص للجميعمدن 

  مدن تضمن ً  ؛التنمية الحضرية المستدامة بيئيا

  ؛هيكل الحوكمة الحضريةمدن تتوفر على 

  التنمية الحضرية المكانيةمدن تتوفر فيها. 
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 لبلورة مقترحات  ملحق البرنامج العام للورشة التفكيرية

 .2027-2022المذكرة االقتراحية إلدراجها في برنامج عمل الجماعة بالقنيطرة 

 

 التفكيرية:صباحا: استقبال المشاركات والمشاركين في الورشة  9:33

 (.تقديم حول اإلطار المرجعي لتنظيم الورشة التفكيرية )الخبير البيئي حميد رشيل 

  :دامة القنيطرة مدينة مستالبلورة التشاركية لبرنامج عمل الجماعة؛ عرض تأطيري حول

 نموذجا، وختاما ثالث ورشات موضوعاتية )الخبير البيئي بنرامل مصطفى(. 

 التطبيقية: ورشات عمل الموضوعاتية 

ورشة موضوعاتية حول: "تنمية المجال البيئي والمناخي والجمالي لجماعة  .1

 القنيطرة"؛

ورشة موضوعاتية حول: "التدبير المستدام لقطاع الماء والنفايات السائلة  .2

 والصلبة لجماعة القنيطرة"؛

ماعة البيئية والمناخية والتراثية لجالثقافية تنمية الورشة موضوعاتية حول: " .3

 القنيطرة". 

 .عرض نتائج الورشات الموضوعاتية التطبيقية الثالث 

 .تقديم خالصات وتوصيات الورشة التفكيرية 

 .توزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين 

 زواال: اختتام أشغال الورشة التفكيرية: 0051:

 بالقنيطرة.بمقر جمعية الشباب ألجل الشباب  2022يوليوز  19الثالثاء يوم وذلك 
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  التفكيرية لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  الئحة حضور الورشةملحق 

 بالقنيطرة بمقر جمعية الشباب ألجل الشباب 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

ر. 
 ت

 التوقيع البريد االلكتروني الهاتف الصفة أو/ الجمعية االسم الكامل

  benramelmostafa@gmail.com 0661704841 رئيس جمعية المنارات اإليكولوجية  بنرامل مصطفى 1

  hananelabbadi9@gmail.com 0669260357 ةعضوة المنارات اإليكولوجي حنان العبادي 2

  boudriafatima15@gmail.com 0640848444 ةعضوة المنارات اإليكولوجي فاطمة بودريع 3

  maria.lahlou@gmail.com 0607939498 ةالمنارات اإليكولوجيعضوة  مارية لحلو 4

  boudriahayat11@gmail.com 0705118155 ةعضوة المنارات اإليكولوجي حياة بودريع 5

  hasnahasnaa@gmail.com 0609978748 ةعضوة المنارات اإليكولوجي حسناء لوراشنة 6

  mhamed.douai@gmail.com 0616174637 ةعضو المنارات اإليكولوجي محمد الدواي 7

  kh.biya@gmail.com 0767324242 ةعضو المنارات اإليكولوجي خليل بية 8

  chamistoph@gmail.com 0667229946 االتحاد االقليمي لوحدة الجمعيات مصطفى الشامي 9

 حميد راشيل 10
أمين مال جمعية المنارات 

 اإليكولوجية
0661715325 Profsvt59@gmail.com  

  aya.haizo16@gmail.com 0675039617 ةعضوة المنارات اإليكولوجي آية حيزو 11

  - 0664747024 ةعضوة المنارات اإليكولوجي فاطمة اليزمي 12

  Afafqandil5@gmail.com 0701669204 ةعضوة المنارات اإليكولوجي قنديل عفاف 13

  Tarikbahouq11@gmail.com 0642123918 ةاإليكولوجيعضو المنارات  طارق بحوق 14

 منير مسيتة 15
رئيس منتدى البحث الجغرافي في 

 البيئة والتنمية
0634046520 msitta.mounir@uit.ac.ma  

  ha.ennader@gmail.com 0696430557 ةعضوة المنارات اإليكولوجي هاجر الناضر 16

  Akrib.a@gmail.com 0671439134 مجموعة الجماعات الترابية رئيس عالل أقريب 17

  abdelkabirkarraz@gmail.com 0642218696 ةعضو المنارات اإليكولوجي عبد الكبير الكراز 18

  bouyaghroumniomar@gmail.com 0767925233 مستشار حماعي سابق عمر بويغرومني 19

  nahatakhal2020@gmail.com 0661704841 ةاإليكولوجيعضوة المنارات  نجاة أكحال 20

  maryembelhaj@gmail.com 0653302215 ةعضوة المنارات اإليكولوجي مريم بلحاج 21
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  لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق بعض صور الورشة التفكيرية

 العرض االفتتاحي التأطيري 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

 

 ".القنيطرة مدينة مستدامة نموذجا البلورة التشاركية لبرنامج عمل الجماعة؛ حول: "عرض تأطيري 

 

 ".القنيطرة مدينة مستدامة نموذجا البلورة التشاركية لبرنامج عمل الجماعة؛ عرض تأطيري حول: "
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  لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق بعض صور الورشة التفكيرية

 الورشة الموضوعاتية األولى 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

 

 .رة"مناخي والجمالي لجماعة القنيطحول: "تنمية المجال البيئي والاألولى موضوعاتية الورشة ال

 

 .مناخي والجمالي لجماعة القنيطرة"حول: "تنمية المجال البيئي والاألولى موضوعاتية الورشة ال
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  لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق بعض صور الورشة التفكيرية

 الورشة الموضوعاتية الثانية 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

 

 .نيطرة"جماعة القلسائلة والصلبة ل"التدبير المستدام لقطاع الماء والنفايات ا حول:الثانية موضوعاتية الورشة ال

 

 .يطرة"جماعة القنلسائلة والصلبة لالماء والنفايات ا"التدبير المستدام لقطاع  حول:الثانية موضوعاتية الورشة ال
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  لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق بعض صور الورشة التفكيرية

 الورشة الموضوعاتية الثالثة 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

 

 طرة".القنيتنمية الثقافية البيئية والمناخية والتراثية لجماعة ال" حول:الثالثة موضوعاتية الورشة ال

 

 يطرة".تنمية الثقافية البيئية والمناخية والتراثية لجماعة القنال" حول:الثالثة موضوعاتية الورشة ال
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  لبلورة برنامج عمل جماعة القنيطرة  ملحق بعض صور الورشة التفكيرية

 توزيع شواهد المشاركة 2022 يوليوز 19 ثالثاءال

 

 توزيع شواهد المشاركة

 

 شواهد المشاركةتوزيع 

 


	2-1-1 مقترح تأهيل المحيط الايكولوجي لمحمية مرجة الفوارات  ................................................4
	2-1-1 مقترح إعادة تهيئة المحيط الايكولوجي لمحمية مرجة الفوارات
	أ-1 منطلقات مرجعية:

	 موقع مصنف كموقع ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية منذ 1997؛ موقع مصنف ضمن لائحة رامسار منذ 2018؛ باعتباره محطة مهمة من محطات الطيور المهاجرة؛
	 وسط طبيعي متنوع: مرجة شاسعة تحيط بها أراضي خصبة كانت تستغل للفلاحة وغابة الأوكاليبتوس مما يعطيها فرصة للتنوع البيولوجي مهم إن تمت تهيئتها وفق مقاربة إيكولوجية منسجمة مع الخصوصيات الطبيعية للمنطقة ؛
	 فرصة لتعزيز تصنيف مدينة القنيطرة مدينة رامسار، وفرصة لتعزيز السياحة البيئية والتربية البيئية والتنمية المحلية.
	أ - 2 الإكراهات التي يواجهها الموقع:

	انطلاقا من هذه المؤهلات التي تزخر بها المرجة الفوارات، وكذا الإكراهات التي تواجهها، وانطلاقا من الرغبة في تحقيق تنمية مستدامة لنظمها الإيكولوجية، ونظرا لأهمية وضع استراتيجية الحفاظ عليها من آثار التغيرات المناخية والاستغلال المفرط وتدهور مجالها الطبيعي.
	وانسجاما مع سياسة المغرب للمحافظة على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، وذلك في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتزام المغرب للخفض من الانبعاثات الغازية، والتي تنص على وضع خطة واستراتيجية وطنية لصيانة التنوع الإحيائي وقطاع استرا...
	 العمل على نسج أواصر التواصل والتنسيق المتين بين إدارة قطاع المياه والغابات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بتبادل المعلومات البيئية المتعلقة بمحمية مرجة الفوارات؛
	 الاسراع بإعداد مخططات وتنفيذها لإعادة التوازنات الهيكلية للمحمية الطبيعية مرجة الفورات لإزالة كل أسباب الاختلال ومعالجة مصادرها وتنمية محيطها الطبيعي؛
	 تهيئة المحيط البيئي عبر كل العمليات الهيكلية للحفاظ على النظام البيئي الخاص بمحمية مرجة الفوارات وتجهيزه بكل البنيات الأساسية لاستقبال الزوار إليه.
	 إقرار برنامج تدبير مندمج للاستغلال المتوازن والدائم للموارد الطبيعية وتثمين خدماتها لجعل الموقع يلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا للتنمية المحلية والجهوية والوطنية؛
	 وفي نفس السياق لتقديم المزيد من التوضيحات حول مسببات الجسيمات العالقة وأثره على جودة الهواء  والصحة، يقدم السيد بنرامل مصطفى رئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ، بعض نتائج  دراسة علمية حديثة للدكتور جواو نونو (نونبر 2018) حول تأثي...
	 وتنبعث الجزيئات في الغلاف الجوي من مجموعة واسعة من المصادر البشرية، وأهمها حرق الوقود الأحفوري، وحركة المرور على الطرق، وبعض العمليات الصناعية. وقد تنبعث المواد الجسيمية أيضًا من مصادر طبيعية مثل البراكين وحرائق الغابات أو تكون نتيجة التعرية بالرياح...
	 وفي المناطق الحضرية، يعتبر النقل البري أكبر مصدر للجسيمات، مع أعلى تركيز على طول الطرق. هذه المواد ليست فقط نتيجة الانبعاثات المباشرة من عادم السيارة، ولكن أيضًا من تآكل الإطارات والفرامل وإعادة تعليق الغبار.
	 وعلى العموم، إن تكوين الجسيمات المحمولة جواً متغير للغاية، مما يعكس التنوع الكبير لمصادر الانبعاث وحقيقة أنها تتغير باستمرار نتيجة لتفاعلها مع المكونات الأخرى للغلاف الجوي. ويحتوي الجزء الخشن على عناصر وفيرة من قشرة الأرض والأملاح البحرية، مثل الشب ...
	 وفي الجانب الصحي حسب نفس الدراسة، فالمعروف أنه كلما كانت الجزيئات أصغر، زادت احتمالية اختراق الجهاز التنفسي بعمق وزاد خطر إحداث تأثيرات سلبية. وتكون الجسيمات الدقيقة أصغر من 2.5 ميكرومتر (PM 2.5)  تصل إلى الحويصلات الهوائية وتتداخل مع تبادل الغازات....
	 وتعتبر الجسيمات العالقة أيضًا وسيلة نقل فعالة لملوثات الغلاف الجوي الأخرى التي ترتبط بسطحها، وخاصة الهيدروكربونات والمعادن الثقيلة. غالبًا ما يتم نقل هذه المواد إلى الرئتين حيث يمكن بعد ذلك امتصاصها في الدم والأنسجة. وتعتبر تأثيرات التلوث على المبان...
	وفي ظل هذه الوضعية، حيث يعد تحسين جودة الهواء وتقليل تركيز الجسيمات في الغلاف الجوي أمرًا ضروريًا لتحقيق قدر أكبر من التحكم في تلوث الهواء عند المصدر وتقليل آثاره من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة والمواد، والتي شغلت الرأي العام على مستوى مدينة ال...

