
  

  

  :تقدمي إشكايل

 من حاجاته تلبية على املقبلة األجيال قدرة للخطر تعرض أن دون الطبيعية املوارد من احلاضر حاجات تليب تنمية املستدامة التنمية

  .املستدامة التنمية أولويات صميم يف الطبيعية املوارد على احلفاظ يعد حيث املوارد، هذه

  باملغرب؟ املوارد هذه استعمال وضعية هي فما 

  الطبيعية؟ املوارد على احملافظة وقيم سلوك نشر يف نساهم وكيف 

ІІІІ – املغرب يف ووضعيتها الطبيعية املوارد أنواع: 

 :الطبيعية املوارد أنواع -  1

 االحفورية الطاقة مصادر املعادن،( السكاين والضغط البشري االستغالل بتزايد للنفاد معرضة موارد وهي: متجددة غري موارد �

.(...  

 املائية، املوارد( جتددها وترية حدود يف استغالهلا يكون أن أساس على طبيعية بكيفية إنتاجها يعاد موارد: متجددة طبيعية موارد �

 .)... احليوانية الثروة النباتات،

  .)الرياح واجلزر، املد طاقة الشمسية، الطاقة( استرتافها اإلنسان يستطيع ال موارد: دائمة طبيعية موارد �

 :باملغرب الطبيعية املوارد بعض وضعية -  2

  :ااالت خمتلف يف وتبذير ال عقالين استغالل من الطبيعية املوارد تعاين

 متر مكعب، 560 متر مكعب إىل 1000 من احليوية املادة هذه من الفرد نصيب يف ملحوظا تراجعا املياه استغالل عرف: املاء �

  .خالل السنوات املقبلة ذلك من أقل إىل الكمية هذه وستتناقص

 اال أصبح حيث الغابوية، البيئة تدهور إىل يؤدي مما سنويا، هكتار ألف 31 بنسبة باملغرب الغابوية املساحة تتراجع: الغابة �

 .الوطين التراب من% 12 سوى يغطي ال الغابوي

 والتعرية التربة اجنراف إىل الزراعي اال تقلص ويرجع الزراعية، األراضي من هكتار مليون 9 على سوى املغرب يتوفر ال: التربة �

 .التعمري وضغوطات

 حاجيات يف التفريط بعدم وذلك املستدامة، التنمية حتقيق أجل من الطبيعية املوارد استغالل عقلنة علينا حتتم الوضعية هذه إن   

 عن والتوقف استعماهلا وحسن املياه تلويث من بالتخفيف إال ذلك يتم ولن الطبيعية، للموارد املعقلن غري االسترتاف وجتنب ،املقبلة األجيال

 ... الغابات وإحراق األشجار قطع

ІІ – باملغرب الطبيعية املوارد لتدبري الوطين الربنامج أهداف:  

 حلول إجياد يف باإلسهام املغرب إلتزم ولذلك املستدامة، للتنمية خمطط إجناز إطار يف الطبيعية املوارد على احلفاظ على الغرب عمل

 :بالعمل وذلك األرضية، الكرة على واحملافظة البيئة قضايا ملعاجلة

 إزالة طريق عن وذلك املتدهورة، األوساط واستصالح البيولوجي والتنوع البيئية األنظمة جودة على احملافظة: البيئية الناحية من �

 .البيئية واملخاطر لألضرار التعرض وتقليص احلياة جودة وحتسني التلوث،

 .املواطنني صحة محاية مع الالئق والسكن والتطهري للشرب الصاحل املاء من االستفادة حتسني: االجتماعية الناحية من �

 الطبيعية، واملوارد الوسط تدهور كلفة من والتقليص العقالين، البيئي التدبري جمال يف البشرية املوارد استثمار: االقتصادية الناحية من �

  .السمكية الثروة على احملافظة مع االقتصادية التنمية دميومة وتأمني البيئة، محاية أهداف مع تتالءم صناعة وتشجيع

ІІІІІІІІІІІІ – الطبيعية داملوار على للمحافظة ةيحتسيس حلملة التخطيط على التدرب: تطبيقات: 

 )المقبلة الأجيال وحقوق حقوقنا( الطبيعية الموارد على الحفاظ

https://moutamadris.ma/


 تعطاه الذي املشكل ضبط مث للتدهور، تعرضا األكثر النوع واختيار وتصنيفها، الطبيعية املوارد برصد :احلملة موضوع حتديد �

 ... الغابة التربة، اجنراف املاء،: احلملة خالل األولوية

 توجه اليت الفئات وحتديد ،الغابة على واحملافظة املاء استعمال ترشيد بأمهية التحسيس بنهج :املستهدفة والفئة ،احلملة أهداف حتديد �

 . واالجتماعية الثقافية خصائصها بضبط التحسيسية احلملة هلا

 ... مباشر اتصال مكتوبة، مسموعة، مرئية،: املستعملة والقنوات الوسائل حتديد �

 بالتركيز حتسيس أسلوب اعتماد مع فهمهم قدر على الناس ومبخاطبة السلطة من ترخيص على باحلصول: وتنفيذها اخلطة إجناز �

 .السلبية السلوكات لتصحيح اإلجيابيات على

  :ةخامت 

  .املقبلة األجيال حقوق لضمان ملحا أمرا املستدامة التنمية وحتقيق البيئة على احلفاظ أصبح

https://moutamadris.ma/

