
  

  

  :تقدمي إشكايل

  .الدويل أو الوطين الصعيد على سواء االهتمام من بالكثري حتضى اليت القضايا من البيئي التدهور يعترب

  املشترك؟ القاسم هذا يتجلى فأين 

  العامل؟ يف البيئة على احملافظة يف املغرب دور هو وما 

 البيئة؟ على احملافظة يف نساهم أن ميكن وكيف 

 :البيئة قضايا يف العامل وبني بيننا املشترك القاسم

 هلذا فالكل واحدة، منطقة يف حمصورة ليست ددها اليت واملخاطر العامل، سكان مجيع بني مشتركا نظاما األرضية الكرة تعترب

 على املمارسة والضغوط والغاوية املائية للثروات املفرط واالستغالل املناخية التحوالت عن الناجتة املشاكل مواجهة على بالعمل مطالب

 دد اليت البيئية التحديات ومواجهة األخطار هذه من التخفيف من سيمكن الذي هو الدويل التعاون ألن البيولوجي، والتنوع البيئية األنظمة

 .البشرية

 :البيئة قضايا حلل كربى جمهودات املغرب يبذل

 :الدويل الصعيد على املغرب دور

 باإلضافة واستضافتها، البيئية بقضايا املهتمة الدولية امللتقيات من جمموعة يف املشاركة يف البيئية القضايا حل يف املغرب جهود تتمثل

  .الوطنية القوانني ضمن بنودها ودمج االتفاقيات، من جمموعة على مصادقته إىل

 : البيئة حلماية الوطنية اإلستراتيجية

 املؤمترات الدولية إطار يف وقعها اليت باملعاهدات التزاما مستدامة تنمية وحتقيق البيئة على احملافظة بني التوفيق على املغرب يعمل

 شبكة للمعطيات، بنك ،جهوية مراصد( والتتبع للمراقبة وآليات قوانني وضع يف البيئة جمال يف املغرب إستراتيجية تتجلىو ،البيئة حول

 مع ،البيئة حول الفاعلني خمتلف لتحسيس التواصل سياسة وج ،الشراكات وتطوير ،البيئي اال يف التنسيق إىل باإلضافة ،)... للمراقبة

  ... منوذجية مشاريع وإجناز مالية حتفيزات إعطاء

 : احللول اقتراح مع عاملي/ وطين بعد ذي حملي بيئي مشكل دراسة على التدرب

  :التالية اخلطوات نتبع بيئي مشكل لدراسة

 املشاكل بني ومن ،اإلنسان تدخل عن ناجتا يكون وان املعيش بالواقع ارتباط له يكون بأن: دراسته املراد احمللي املشكل اختيار �

  ....) التربة تدهور التعرية، التصحر، مشكل( الطبيعي الوسط يف اإلنسان لتدخل سليب أثر عن وناجتا املعروفة البيئية

 وإبراز واملكان، الزمان يف تطوره ورصد البيئي، للمشكل امليدانية املالحظة طريق عن :امليدان يف وتتبعه البيئي املشكل رصد �

  .ومظاهره خطورته

 الداعمة اجلهات بكل باالتصال املعطيات عن والبحث ،...)خرائط  صور،(امليداين  بالتوثيق: املشكل حول والوثائق املعطيات مجع �

 ...ومجعيات  حكومية مؤسسات من

 ،)ومكانيا زمنيا وتوطينه األبعاد، الشكل، النوعية،( البيئي املشكل واستخراج والوثائق املعطيات بتحليل: املعطيات استثمار �

 ....)املتحكمة  والعوامل األسباب( املشكل تفسري إىل باإلضافة

 . تقرير يف وعرضه القسم يف املقترح احلل ومناقشة التنفيذ إمكانية حسب وتصنيفها للمشكل حلول اقتراح �

 مستقبل على حفاظا واحترامها محايتها ثقافة ونشر البيئة على احملافظة بضرورة التحسيس علينا: البيئة على احملافظة من موقف حتديد �

 .املقبلة األجيال

 :إجيابية بيئية سلوكيات اكتساب يف دورا التربية تلعب

 الأرضية الكرة نتقاسم والعالم نحن

https://moutamadris.ma/


 البيئية، املشاكل للتجاوز احللول أهم بني من عليها واحملافظة البيئة احترام على وحثهم وحتسيسهم وتوعيتهم األجيال تربية تعترب

  :مثل البيئة مع للتعامل اجيابية سلوكيات واكتساب

  .املاء استعمال يف االقتصاد �

  .العمومي املرفق نظافة على احملافظة �

  .باحليوان الرفق �

 ... قطعها وعدم األغراس غرس �

  :ةخامت

  .اجلميع مسؤولية البيئة على فاحملافظة لذا املقبلة األجيال مستقبل يهدد البيئة استغالل ا يتم اليت الطريقة إن
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