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تم إنشاء جمعية أمزينگ من ِقبل قرويي دوار املوداء  -وهو ُمجتمع أمازيغي (بربري)
يقع ضمن منطقة جبال األطلس الكبري  -ملواجهة العزلة االقتصادية ،واالفتقار إىل الخدمات
االجتامعية وقسوة الظروف املناخية .فقد جددت الجمعية بنجاح األرايض املتدهورة
املحيطة بالقرية ،وذلك من خالل مامرسة إدارة األرايض التقليدية املسامة بـ -الزاين  -والتي
تقوم عىل أساس حظر الرعاة من مامرسة الرعي الجائر يف األرايض املحمية .وقد أدى إعادة
إدخال هذا النظام الرقايب إىل منو األعشاب والشجريات املحلية  ،وإىل الحد من تآكل الرتبة،
وإىل منع أو التقليل من الفيضانات.

املوقعُ :دوار املوداء ،جِبال األطلس العالية
املستفيدون 350 :من قاطني ُدوار املوداء
التنوع البيولوجي :إعادة ت َجديد ال ِغطاء ال ّنبايت

وقد قامت الجمعية أيضاً بعدد من مرشوعات البنية التحتية لتعزيز التك ُيف املجتمعي مع
تغي املناخ واملرونة تجاه التقلبات امل ُناخية .إذ أن “خزان املياه “ یحفظ املياه العذبة لحین
ّ
استخدامها يف أوقات الجفاف ،أو عندما تجرف الفيضانات قنوات الري ،يف حني يوفر بُرج
املياه إمكانية الحصول عىل مياه رشب نظيفة للسكان املحليني.

جدول املحتويات

3

الخلفية والسياق

4

األنشطة الرئيسية واالبتكارات

6

تاثريات التنوع البيولوجي

9

اآلثار االجتامعية واالقتصادية

10

التأثريات السياسية

11

االستدامة

12

النسخ املتامثل

12

الرشكاء

13

الخلفية والسياق

يُعد دوار املوداء قرية و ُمجتمع أمازيغي (بربری) تقليدي ،یقع الدوار عىل امل ُنحدرات الجنوبية
لجبال األطلس الكبري يف منطقة الحديقة الوطنية توبقال ،املغرب .يُعترب هذا الدوار واحدا ً من الـ
 45دوارا ً أو قري ًة من امل ُجتمع القروي يف توبقال .كام یقع دوار املوداء يف وادي تیفنوت ،حوايل
 20كم جنوب رشق جبل توبقال ،وهو أعىل قمة جبلية يف منطقة شامل أفريقيا .وتقع القرية يف
منطقة نائية ت ُعترب من أكرث املناطق النائية يف املغرب ،وهي إقليم تارودانت ،ناحية جهة سوس
ماسة درعة .كام أن املنطقة عىل ارتفاع  2000م والوصول إليها یَکون عرب طريق طوله  30كيلومرت
وهو من الطرق غري امل ُعبدة ،لذا فإن القرية معزولة متاماً.

خالل أشهر الشتاء ،وتزايد العواصف العنيفة وغري املتوقعة .ویعترب معظم السكان املحليني أن
امتداد فرتات الجفاف الدورية ،والتي تتكر ّر کل خمس سنوات وتدوم ملدة سنتني .واالفرتاض
العام من قبل السكان املحليني أن الجفاف يستمر ملدة عامني تليها ثالث سنوات من هطول
األمطار املعتدلة .ومع ذلك ،فقد كان هناك اضطراباً ملحوظاً لهذه الدورة ،حيث أن فرتات
الجفاف تجاوزت معدل السنتني يف حني قل تساقط األمطار و ارتفعت درجات الحرارة أكرث مام
كان متوقعاً .كام أن األحداث املناخية غري املتوقعة تتعاظم وال ُيكن التنبؤ بها ،وتتفاقم آثارها
امل ُدمرة ِجراء سنوات الجفاف الشديد.

املوداء هي موطناً لسکان الرببر ،وهم السكان األصليني للمنطقة ،ويَرجع تاريخ هذه القرية ألكرث
من  2000سنة .كام يتكون امل ُجتمع الحايل من  350نسمة ُموزعة عىل  28أرسةُ .يثل البالغون من
الرجال والنساء 35 ،باملائة من إجاميل السكان ( 15و  20باملائة عىل التوايل) ،يف حني ُيثل األطفال
الذين تقل أعامرهم عن  13سنة غالبية ما تبقى .ویعتمد أفراد امل ُجتمع ،بشــكلٍ
تقليدي ،عىل
ٍ
املوارد الطبيعية كمـصدر رزق :مثل الغــابات ،وتربيـة املاشية،
والزراعة عىل نطاقٍ محدو ٍد أو عىل زراعة الكفاف السائدة .كام یُزرع القمح ،والشعري ،والذرة،
والبطاطس ،والبصل ،والفواكه املوسمية التي يَتم استهالكِها مبارش ًة أو بيعها للحصول عىل دخل.

وقد ساهم انخفاض ُمعدالت هطول األمطار يف فصل الشتاء إىل انخفاض يف موارد املياه املحلية
(إن الثلوج قد قدمت تاريخياً احتياطيات املياه لفصل الربيع) ،بينام العواصف وذوبان الثلوج
املفاجئ (بسبب زيادة تغ ّیر درجات الحرارة) أدى إىل تدفقات املياه والفياضانات امل ُفاجئة
وامل ُدمرة.
ت ُعترب الفيضانات هي أشد التأثريات املبارشة والواضحة لهذه التقلبات املناخية ،وينتُج عنها تآكل
وتلف يف البنية التحتية املحلية ويف الزراعة .وعادةً ،ت ُوفر األمطار املوسمية واملنتظمة ال ِغطاء
التيب الكايف لدعم هياكل البِنیات األساسية مثل الري ،والطرق والحقول.
النبايت واالنضغاط ُ
ِ
كام تعمل فرتات الجفاف املمتدة والتي تليها عواصف عنيفة وقصرية املدة علی تقليل الغطاء
النبايت وعىل نوعية الرتبة ،مام یُزيد من حساسية الرتبة وتعرضها للتآكل .إنه ليس باالستثنايئ أن
وسبل املعيشة ،كام أن
ت ُدمرعاصفة ،ال تزيد مدتها عن ساعتني ،البِنية التحتية الداعمة للزراعة ُ
جرف الفيضانات امل ُفاجئة لقنوات الري ،حيث تَ تلیء األحواض املائية ِ
بالحجارة املحمولة مع
الفيضانات ،مام یُدمر الحقول ،واملحاصيل والطرق .وتُؤدي تِلك الفرتات القصرية من العواصف
ال َعنيفة غالباً إىل أسابيع من أعامل الرتميم الهيكليةِ ،عالوة عىل تدهور جودة وكم املحاصيل،
مام يضّ طرالسكان إىل إعادة تنظيم الوقت ،وتخصيص املال وتوفري األيدي العاملة لإلصالح .كام
يجد السكان أنهم أيضاً َمجبورين عىل ُمامرسة ترشيد استهالك موارد الغابات املحلية عرب تعرية
ال ِغطاء النبايت وتدمري املناظر الطبيعية لبِناء الطُرق الجديدة ،والحقول وقنوات الري ،مام يؤدي
إىل املزيد من تدهور األرايض.

یتحمل الرجال ،يف املقام األول ،مسؤولية العمل البدين مبا يف ذلك حرث وبذر الحقول ،والري،
ونقل وإنتاج املحاصيل .ويف بعض األحيان ،يَكسب أيضاً كث ٌري من الرجال دخالً من خالل البناء
والعمل املوسمي يف امل ُدن الكربى .أما بالنسبة للنساء واألطفال فهم يتحملون مسؤولیة غالبية
العمل امليداين ،مبا يف ذلك الحصاد ،ورعاية املاشية واالهتامم بها .كام أنّهم یُعتربون ال ُرعاة
األساسيني للموارد الطبيعية ،عىل أساس أن مهاماً مثل مهام جلب املياه وجمع الحطب عادة ما
ت ُوكل إليّهم.

آثار التغريات املناخية
إن امل ُناخ األساسی باملوداء هو املناخ املمیز ملنطقة توبقال ،الذي يتميز مبزيج من املناخ البحر
املتوسطي واملناخ الصحراوي .وتُوجد هناك ِعدة تقلبات موسمية واسعة يف الطقس ،کام أن
ٍ
ٍ
امل ُناخ املحيل يَتميز تاريخياً
وجاف یمتد من شهر أبريل إىل شهر أكتوبر ،وبشتاء
بصيف حا ٍر
رطب شديد الربودة یَمتد من شهر نوفمرب إىل شهر مارس .إال أنه ،ويف اآلونة األخرية ،الحظ
ٍ
السکان تغريات يف أمناط الطقس ،وارتفاع يف درجات الحرارة ،مصاحباً بقلة التساقطات الثلجية
ُ
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االعتامد عىل الزراعة

جمعیة أمزينگ

تتغي إىل ٍ
حد كبريٍ عن تِلك
إن امل ُامرسات والتقنيات الزراعية التی یستخدمها السكان اليوم مل ّ
التي استخدّمها أسالفهم .وت ُشكَل الحقول علی شكل مصاطب وتأيت املياه من خالل قنوات الري
املفتوحة والتي متتد علی طول ثالثة كيلومرتات عرب الجبال شديدة االنحدار .إن مصدر املياه هو
نه ٍر يتقاسمه ثالثة مجتمعات تبعاً لجدول تناوب .يف السابق ،كانت ُحقوق املياه مصدرا ً رئيسياً
للنزاع بني القرى امل ُجاورة ،مام ن ِتج عنه ُمشاجرات بني األرس ،تكون جسدية يف بعض األحيان.
حالياُ ،يُسمح لكل مجتمع ،بفرت ٍة محدود ٍة يومياُ الستخدام النهر .ذلك ألن املاء يُعد موردا ً محدود
للغاية يف هذه املنطقة ،كام يبدو هذا واضحاً كل الوضوح حتى يف غياب التهديدات التي قد
التغيات املناخية.
ت ُشكلها ّ

تَشَ كلّت جمعية أمزينگ يف األصل عام  2001من ِقبل أفراد دوار املوداء من أجل امل ُساهمة يف
لسبل
تنمية القرية .وبوجه خاص ،ت َشَ كلّت الجمعية من أجل حامية املوارد الطبيعية الحساسة ُ
العيش املحلية يف سياق من ُعزلة البِنية التحتية وقسوة املناخ .وقد أُعيد تأسيسها عام 2010
من أجل رسالة “تسيیر رصي ٍح وعلني ملجتمع دوار املوداء ويف الوقت نفسه ،تَعزیز األنشطة
واملرشوعات التي تعمل عىل تحسني حياة أفراد املجتمع ودعم الصحة البيئية” .تُ ثل هذه
الجمعية َمصالح جميع أفراد املجتمع ،إذ أن كل عائالت القرية ُممثلة يف الجمعية ،عادة ما يكون
امل ُم ِثل ذك ٌر بالغٌ .ويرأس الجمعية رئيساً يتم انتخابه دميقراطياً ،ونائب الرئيس ،وأمني الرس ،وأمني
الصندوق ،واثنني من امل ُساعدين .وعىل الرغم من أن الشيخ هو الزعيم املحيل ،تعمل جمعية
أمزينگ عىل اتخاذ قرارات الزعيم كأنها قرارات املجموعة ،حيث يجتمع كل األعضاء ،ويَجلِسون
جنباً إىل جنب و يناقشون إمكانات كل مرشو ٍع مقرتح.

التغيات يف
إعلم بإن دوار املوداء ُمعرض بصف ٍة خاص ٍة آلثار تساقط األمطار غريامل ُتوقع وآلثار ّ
الساخنة أو الباردة سلباً
درجة الحرارة كونه مجتمعاً فالحياً يعتمد عىل الزراعة .كام ت ُؤثر املواسم ّ
وبشكل غري عادي ،علی املحاصيل الزراعية ،ومن ثم تُؤثر عىل كل من األمن الغذايئ واالقتصادي
ضعف متز ٍ
ٍ
ايد للمحاصيل ،سواء من ناحية
ألفراد املجتمع .وقد الحظ أفراد امل ُجتمع حدوث
الكم أو الكيف .وقد تَ ثل هذا الضعف ،يف املقام األول ،نتيجة مشاكل التعرية امل ُتفاقمة وتدهور
األرايض ،التي تفاقمت بسبب عدم فعالية خطوط الري وزيادة تعرضها للجرف البعید ،وزيادة
تقلب الطقس ،وضعف املعرفة والدراية غیر الكافية بالتكنولوجيات الزراعية الجديدة ،عالوة
علی فقر تقنيات امل ُحافظة عىل املياه واملوارد الطبيعية.

ويف وقت الحق ،شَ كل أفراد املجتمع لجنة ُمنفصلة إلدارة مياه من أجل االستفادة من اإلعانات
امل ُتاحة من خالل اسرتاتيجية الزراعة املغربية املعروفة باسم “ املخطط األخرض باملغرب “ .وت ُعد
الجمعية الجديدة للمياه هي امل َســؤولة عن اإلشــراف عىل جميـع قضايــا استــخدام وإدارة
املياه يف امل ُجتمع ،فضـالً عن هذا تقف الجمعيـة،
وبصفتها القيادة الرئيسية ،وراء كل التكنولوجيات الجديدة ،واملرشوعات ،والتدريبات امل ُتعلقة
بالري ،واستخدام املياه لألغراض املنزلية وجميع حقوق املياه .يف هذه اللجنة ،يَنتخب املجتمع
وينحهم مناصب قيادية غري مسبوقة (خطوة هامة يف هذا املجتمع التقليدي
املرأة والشباب َ ّ
حيث الرجال يهيمنون عاد ًة يف إدارة شؤون القرية) .وعليه ،يأخذ كل من رشيحتا املجتمع مهاماً
وأدوارا ً نشيطة سواء يف تصميم املشاريع أو يف تنفيذها ،فضالً عن إدارتها .وقد اتخذ الشباب
أغلب امل َسؤوليات وامل َهام القيادية يف الجمعية الجديدة ،إذ أنه ال يتعدى ُعمر املسؤول اإلداري
عن  40سنة.

بدأ الضعف يف املحاصيل ،يُحدث تغيريا ً كبريا ً يف النسيج املجتمعي والهيكيل لدوار املوداء ،إذ
اضطرت بعض األرس إىل البحث عن وسائل بديلة للدخل .اليشء الذي كان من شأنه نُزوح
الشباب إىل املدن الكربى بحثاً عن العمل .يُعد الرِجال ال َبالغني يف املوداء أقلية ،كام ت َظل َمهامهم
االجتامعية وأ ْعاملهم إما شَ اغرة أو ُموكلة إىل النساء أو األطفال .مام يَرتتب عليه عبئاً إضافياً
عىل النساء واألطفال يُهدد جودة حياة العديد من أفراد املجتمع .كام يُجرب الكثري من الفتيات
والشابات علی ت َرك املدرسة وهم صغار السن من أجل تَلبية احتياجات األرسة ،مام يُزيد ذلك
من ت َرسيخ أنفسهن داخل َحلقة ُمفرغة من التبعي ِة والفقر .وعىل الرغم من أن نُزوح الشباب
من القرية قد يُوفر مصدرا ً قيامً من الدخل ،فإنه يُضعف قاعدة املوارد البرشية للقرية ويَرتك
امل ُجتمع غري مجهز للتعامل مع الحوادث امل ُتزايدة لتلف البنية التحتية.

ويف عام  ، 2011انّدمجت لجنة إدارة املياه مع الجمعية األم لتشكيل جمعية أمزينگ الحالية،
والتي ت ُرشف عىل برنامج التكيّف املجتمعي ( )CBAالذي يَتم تنفيذه حالياً يف القرية .إن وجود
قيادات شابة يَضّ من استدامة امل ُامرسات الحديثة واملعرفة الجديدة ويضمن إرشاك الشباب
املحيل يف هذه امل ُبادرة.

وتتفاق ْم التحديات التي ت ُواجهها قرية دوار املوداء بسبب ُعزلتها ،اليشء الذی يَ ِحد من وصول
امل ُجتمع إىل التعليم والرعاية الصحية ،وبالتايل یَزيد من تعرضها آلثار التغيريات املناخية.

“يجب أن يكون قادة املُجتمع املحيل يف تعزيز ثقة األدوات واملُقرتحات التي تعمل بشكلٍ أفضل
ملُجتمعاتهمُ .يكن التعرف عليها يف وقت الحق من ِقبل صانعي القرار باعتبارها أفضل الحلول”.
السيد سعيد زيري  ،رئيس جمعية أمزينگ
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األنشطة الرئيسية واالبتكارات

ركزت جمعية أمزينگ ،يف املقام األول ،اهتاممها عىل معالجة قضايا إدارة املياه وتدهور األرايض،
وذلك عن طريق إطالق مرشوعات تضمن إمدادات آمنة من املياه وت ُواجه اآلثار السلبية لتعرية
الرتبة .وتستمر الجهود الحالية يف الرتكيز عىل هذه املوضوعات مع التأكيد أيضاً علی التحدي
التغييات امل ُناخية.
األکرب وامل ُتعلق بالتكيّف مع
ّ

أ .تخزين املياه :من أجل إدارة أفضل ملصادر املياه ومن أجل ضامن فَعال المدادات مياه ري
املحاصيل ،فقد شَ يدت الجمعية ،مبساعدة ُمتطوعني من فيلق السالم األمرييك ،خزاناً وبرجاً للمياه
يف عام  .2001مام َسمح بتخزين املياه أثناء فرتات الجفاف وفرتات جرف الفيضانات لقنوات
الري .ويف إطار هذا امل َسعى ،فقد َع ِمل امل ُجتمع ،بالتعاون مع ُمنظامت خارجية ،علی بِناء بُر ٍج
للمياه یتغذى من مصدر ِمياه طبيعية يُوجد أعيل القرية بحوايل 3050مرتا ً .إن بُرج املياه هذا كان
واحدا ً من أوىل امل ُبادرات التي قامت بها الجمعية .كام أن قيمة هذا الربج تَکْمن يف استخدامه
لري حقول املجتمع ،مام يُساعد عىل ضامن ِحامية املحاصيل يف حاالت جرف الفيضانات ملقاطع
قنوات الري والتي قد ت َستْغرِق ِعدة أيام لإلصالح .ويُوفر الربج أيضاً ِمياه الرشب لكل ٍ
بيت من
الشب النظيفة  -وذلك ألول
البج قد ساعد عىل تأمني مياه ُ
بيوت القرية ،إذ أن إنشاء هذا ُ
مرة  -إىل كل أرس القرية.

 - 1إدارة األرايض
شملت أنشطة إدارة األرايض ِحفظ وتَجديد ال ِغطاء النبايت لألرايض امل ُتدهورة وامل ُتآكلة امل ُحيطة
بالقرية .وقد واجهت ُمشكلة ُمساهمة الرعي امل ُكثف بسن قانون محيل أطلق عليه اسم
‘’الزاین” .والذي مبوجبه یَ ِتم قرسا ً تغریم الرعاة الذين يُقومون برعي ماشيتهم يف املناطق
املحمية من األرايض .وقد أدى هذا القانون إىل إعادة ال ِغطاء النبايت تِلقائياً وإىل ت َسهيل ت َجديد
األعشاب والشُ جريات امل َحلية وبالتايل تقليل التَعرية والفيضانات يف أجزا ٍء كثري ٍة من القرية.
وجدير بالذكر يف هذا الصدد ،ومبُقارنة ُمجتمع دوار املوداء مع باقي امل ُجتمعات القروية بالجهة،
يُعد هذا املجتمع رائدا ً يف مجال إدارة املوارد الطبيعية .إذ ت َكاد تكون قرية املوداء القَرية
الوحيدة بني  45بلدية تابعة لجِهة توبقال ،التي َس ّنت قانوناً محلياً ِ
للحفاظ عىل ال ِغطاء ال َنبايت .و
بهذا ت َکون جمعية أمزينگ قد بَرهنت عن درجة من درجات االبْ ِتكار يف نَهجِها إلدارة األرايض.

وس ّعت الجمعية مقاطع من قناة الري من
ب .األنابيب وأنظمة الري بالتنقيط :يف عام َ ،2007
550م إىل  3كلم .وقد شَ ِمل هذا العمل أيضاً دفن قنوات الري الجديدة داخل أنابيب بالستيكية
للتقلیل من كميات املِياه امل َهدورة وللحد من َهشاشة البِنية التحتية للري أمام الفيضانات
امل ُفاجئة .إن إنجاز قنوات الري تحت األرض يَضمن ال ُحصول عىل املياه حيث أن األنابيب
التقليدية عادة ما ت َكون دُمرت بشكلٍ منتظمٍ من ِقبل الفيضانات ،وكانت ُعرضة لخَسائر فادحة
َجراء االنسدادات وعمليات التبخر خالل الطقس الحار .كام تُخطط الجمعية حالياً لرشيحة ثانية
من نَظام الري بواسطة أنابيب عرب املياه الجوفية  ،والتي سوف تَحول دون إهدار امل َزيد من املِياه
القادمة من املنبع إىل الضيعات الزراعية (وبالتايل تَحسني امل ُحافظة عىل نسبة  ٪95من حركة
التَدفق بدالً من نسبة  ٪25حاليا).

وقد متكنت الجمعية من زراعة  4500قدم من أشجار الرسو يف أعىل تِالل القرية ،فضالً عن زراعة
 800شجرة تفاح و  1000شجرة جوز من أجل زيادة وتنوع مصادر الدخل .كام نَظمت ال َجمعية
أيضاً بِناء ُسدود َصخرية ِ
وسالسل َحصوية لتصحيح َمسار الوادی الذي يُهدد املجتمع ومنع املزيد
من التعرية .وتجدُر اإلشارة أنه من امل ُقررأيضاً تنفيذ العديد من املرشوعات التي تَ ْندرج تحت
نفس اإلطار.

ويُجري أيضا تعزيز أنظمة توصيل املياه من خالل الري امل ُغلق واملستمر .سيتم أيضاً استبدال
نِظام قنوات الري الحالية بشبكة ري جديدة طولها  1500مرتا ً وذلك لضامن كفاءة واستمرارية
نظام ري يُقاوم جرف الفياضانات ويُحافظ عىل امل ُجتمع .يُقام مرشوع االستبدال هذا بدعم من
مديرية الفالحية ،وجامعة توبقال ،وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ .كام سيتم تجمیع األنابيب
مع عدة مجموعات الضغط الخَرسانية لتيس ّیر اإلصالحات وعمليات ِ
الصيانة الدَورية ،فضالً عن
إصالح األنابيب يف ال ِتاللِ .علام بأن َمسار الري الجديد سوف یَتبع نفس مسار قناة املياه الحايل.
وبرشاكة مع املكتب اإلقليمي لإلستثامر الفالحي سوس -ماسة  -درعة  ،ORMVASيَتم ت َجهيز
عرشة هكتار من الري بالتنقيط داخل ُحقول امل ُدرجات .کام يتم أيضاً تدريب املزارعني يف َمجال
التكنولوجيا .وسیتم ربط نظام الري بالتنقيط بالنظم الحالية قَصد توصيل املياه وتوفري إمدادات

 -2إدارة املياه
لقد تم إضفاء الطابع املؤسيس عىل أنشطة إدارة املياه من ِخالل إنشاء لجنة إلدارة مياه امل ُجتمع.
تم تشكيل هذه اللجنة عن طريق اإلعانات الصادرة من ِقبل مديرية الفالحية املغربية .وتتحمل
هذه اللجنة مسؤولة اإلرشاف عىل جميع قضايا إدارة واستخدام املياه يف امل ُجتمع .كام تم اختيار
ِقيادات شَ ابة لضامن استدامة امل ُبادرة ،وقد انّ َد َمجت الجمعية الجديدة مع جمعية أمزينگ
إلدارة هذا املرشوع.
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أكرث تك ّيفاً مع ظاهرة ِ
االحتباس ال َحراري ،يف حني أن َعمل إدارة املياه یدعم ُمرونة َمصادر رِزقهم
ِ
ال َرئيسية .كام ت َجدر اإلشارة إىل أن نظام اإلنذار امل ُبكر لألعاصري والفيضانات هو اآلن قَيّد التَطوير
ومن خالل هذا ال ِنظام س َيتمكن امل ُجتمع من زِيادة قُدرته عىل التأهب وعىل إدارة امل َخاطر
امل ُناخية .وت َجدر اإلشارة إىل أن وِرش العمل التي تُعقد لبِناء القُدرات سواء داخل أو خارج القرية،
غيات امل ُناخیة .بِ ا يف
السيطرة عىل تَعرية ُ
ت َشمل ِعدة موضوعات بِدءا ً من َ
التبة ونهاي ًة بفهم التَ ّ
ذلك ،امل ُحافظة عىل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية ،وكذلك دعم امل ُجتمع للتَك ّيف والقُدرة عىل
التغييات امل ُناخية امل ُستقبلیة ،من ِخالل ت َطوير القُدرات التَطلعية.
ال َعيش مع
ّ

مياه فَعالة ألشجار الفاكهة ،والخَرضوات ،وامل َحاصيل الزراعية األخرى امل ُدرة للدخل .ويضمن
هذا النظام الجديد للمزارعین إمدادات مياه منتظمة للمحاصيل امل ُهمة اقتصادياًِ ،خالل سنوات
الجفاف وانخفاض ُهطول األمطار ،مع ِ
الحفاظ عىل ما يَكفي من املِياه للمحاصيل الغذائية
األساسية وبذلك لن يَعود لل ُمزارعني هم االختيار بني توفري الدخل وتأمني املواد ال ِغذائية األساسية.
ج .نظام تطهیر املياه :وبدعم من (الوِكالة األملانية للتَعاون الدويل)  GIZوالفيلق األمرييك
مل ُتطوعي السالم ،قام أعضاء امل ُجتمع ببناء محطة ُمغلقة لتصفیة املِیاه مع حوض ُمجاور ملعالجة
املياه بالنباتات من أجل تقليل أرضار املياه امل ُلوثة عىل األرايض الزراعية .وسوف يِسمح بِناء
األحواض األربعة امل ُصفاة وامل ُغطاة للمرأة املحلية بأداء األعامل املنزلية مثل غسيل املالبس
وغسل األطباق دون هاجس وصول امل َواد الكيميائية الخَطرة إىل مجرى الري .باإلضافة إىل نِظام
ت َّسخني املِياه الذي یُساعد عىل ِحامية امل َرأة من التَعرض لل ُمناخ ال َبارد.

أ-إعادة التَحريج :تشمل أنشطة ِ ABCخططاً إلعادة زراعة أشجار رسو األطلس وأشجار صنوبر
االرتفاعات العالية ،وذلك عىل ِمساحة  538هكتارا ً من األرايض امل ُحيطة باملِنطقة والتي قد
ت َدهورت ِجراء إزالة الغابات والرعي امل ُكثف .وس َيتم ت َعزيز إ ِعادة نُ و هذه األشجار عن طریق
ِسياج من النباتات الصغرية وترسيخ القوانني امل َحلية للرعـي ول َحصاد النباتات .وسيتم زراعة
ِهكتارا ً إضافياً من األرايض َحول امل َقر الرئييس لل َجامعة القروية توبقال ،كوسيلة لإلشهار و َرفع
ُمستوى الوعي باملرشوع بني امل ُجتمعات األخرى يف املِنطقة.

كام تُساهم كل هذه التقنيات يف زِيادة تَحسني إدارة امل َوارد املائية ويف ت َحسني َجودة حياة
السكان املحليني.
ُ

ب  -بِناء ِ
وسعة
السالسل ال َحصوية ُ
والسدود :من أجلِ ُمعالجة امل َزيد من مشـاكل التَعرية ُ
ِ
ِ
الصخریة علی وديان
والسدود َ
التَــأثر بالفيضانـات ،سيَتم تشييّد سلسلة من السالسـل ال َحصوية ُ
الصف .ويُجري هذا ال َنشاط برشاكة مع  ORMVAووِكالة ال ُحوض امل َايئ لجِهة سوس ماسة
َ
درعة ،فَضالً عن مجلس ُمقاطعة تارودانت .ويَتم بِناء ِ
الصخرية
والسدود َ
السالسل ال َحصوية ُ
الصف مام س ُیزيد من مرونة ال ِنظام اإليكولوجي تِجاه الفَيضانات عرب إبطاء تدفق
داخل وِديان َ
الصخرية من االنجراف نحو األرايض الزراعية .ويُجري تشي ّيد ِ
السالسل
مياه األمطار و َمنع الكُتل َ
ال َحصوية ِ
الصخرية يف واديان ُمحددان ،یَجريان بدوار املوداء ،هذا ال َحل للتَكيّف يُجري
والسدود َ
مبشاركة قوية ألفراد امل ُجتمع ،الذين س َيتم تدريبهم من ِقبل ُمتعهدين ِمهنيني .إذ سيتم تَعيني

التغي امل ُناخي
 -3التكيّف امل ُجتمعي مع ّ
منذ عام  2011وجمعية أمزينگ ت ُرشف علی مرشوع  .CBAإذ أنها نَظمت ِعدة دورات لتقييم
التغيات امل ُناخية وذلك بقصد ت َحديد التحديات التي يُواجهها امل ُجتمع وبالتايل
ُسعة التأثر بآثار ّ
البنامج إىل ِحامية البِنية التَحتية
هذا
هدف
ي
كام
ُناسبة.
مل
ا
االستجابة
امج
إعطاء األولوية َلب
َ
َ
امل ُتضعضعة من خالل تصحيح َمسارالوادی ،ودَفن قَنوات الري ،مع تجربة عدد من االبتكارات
السيطرة عىل التعرية وإعادة إحياء ال ِغطاء ال َنبايت
الساكنة من َ
مثل التقنيات البسيطة التي تُ كن َ
من خالل غرس األشجار وال َهندسة ال َبيولوجية .إن امل ُجتمع اآلن بصدد تجربة محاصيل جديدة

7

وبشَ كلٍ مزدو ٍج ،كموقع تدريبي للتكنولوجيات ال َحديثة .فمن ِخالل التدريب يف موقع العمل،
سوف تَتَعلم امل َرأة امل َحلية وت ُصقل َمهارات َجديدة يف مجال التكنولوجيات امل ُكتسبة .كام س َي ِتم
استخدام هذه الدفيئات إلجراء ِ
اختبار َمدى ُمالءمة امل َحاصيل ومدى قُدرتها عىل التَكيّف وكذلك
ك ْيفية إدخال تِلك ال ِزراعات إىل القرية.

وتدريب أفراد املجتمع من ِقبل الرشكة بالنسبة لل ُجزء الرئييس من نشاط تصحيح َمسار الوادي،
ل َيتَحملوا بعد ذلك مسؤولية تنفيذ ال ُجزء األخري من نشاط هذا املرشوع ،من ِخالل امل ُساهامت
ال َع ْی ِنية لل ُمجتمع.
تُ -مكافَحة التَعرية :بالرشاكة امل ُرتقبة لكل من الـ  ORMVAودعم امل َعهد الوطني لل ُبحوث
ال ِزراعية ( ،)INRAيُجري الرشوع يف برنامج تجريبي إلدخال َحصائر ت َعزيز ال ُعشب عىل األرايض
امل ُتدهورة .وسيتم اختبار ال َحصائر ومن ث ُم ت َثبيتها عىل ِهكتا ٍر ٍ
واحد من ال ِتالل شديدة االنحدار
وامل ُتدهورة ،وذلك من أجلِ إعادة إحياء ال ِغطاء ال َنبايت والتَقلیل من ت َعرية األرايض الحساسة
وامل ُتدهورة للغاية .وسوف يتم إعتامد هذه ال ِتكنولوجيا َعقب ُصدور نَتائج امل َوقع التَجريبي يف
مناطق أخرى داخل القرية .تقوم الفكرة عىل تدريب أكرب عدد من الناس ،قدر اإلمكان ،علی
استخدام هذه األداة و ُمحاولة تَوسيع نِطاق استخدامها يف القرى امل ُجاورة للوادي.

ح -أنظمة اإلنذار املبكر :ومن أجل ُمواجهة ُسعة تَأثر امل َنطقة بتقلبات الطقس امل ُتزايدة
والفُجائية ،يُجري تنفيذ نظامین لإلنذار امل ُبكر ،بحيث يُشارك دوار املوداء يف كالهام .وذلك بدعم
من ُمديرية األ َرصاد ال َجوية ( ،)DMNكام يُجري ت َثبيت َمحطتین لألرصاد ال َجوية (إحداهام آلية
واألخرى يَدوية) يف ال َحديقة ال َوطنية لتوبقال ،ويُصاحب هذا امل َرشوع بَرنامجاً إعالمياً لتَعريف
ُسكان املِنطقة بإنذارات الطقس من ِخالل مركز األرصاد الجوية الوطنية .وسيقوم موظفو مركز
األرصاد  DMNأيضاً بتدريب املتطوعني املحليني من أجل التعرف عىل كيفية فهم التوقعات
املحلية وكيفية الطُرق الواجبة لالستعداد ألي تطرف يف حالة الطقس .كام سيتم تعليم وتدريب
عدد من أفراد املجتمع يف أكرث من  54قرية تابعة لجامعة توبقال وذلك من خالل برنامج التوعية
الشاملة حول الظروف املناخية القاسية التي تؤثر عىل املنطقة ،وسيشمل هذا الربنامج التدريبي
الرجال ،والنساء ،والشباب.

ج -الزراعة الدفيئة :لزيادة مرونة الزراعة وتنويع َمصادر دخل امل ُجتمع ،يُجري ت َطوير طُرق
زراعة الدَفيئة .إذ سيتم إنشاء دَفيئتین ُمتوسطتی ال َحجم يف موقع َمركزي عىل أرض تابعة
للجمعية .ستَحوي هاتان الدفيئتان ُمختلف امل َحاصيل ال ِغذائية مبا يف ذلك البطاطس ،البصل،
الطامطم ،الخُرضوات وكذلك بعض امل َحاصيل التَجريبية .وسیتم ت َوظيف التَقنيات امل ُختلفة مبا
السلبية .وسوف یَتم إنتاج
يف ذلك ت َقنيات ال َري بالتنقيط وتقنيات التدفئة بالطاقة الشَ مسية َ
الخُرضوات املِحلية بصفة ُمستمرة مبا يَتفق وامل ُساهمة يف تَعزيز األمن ال ِغذايئ ألفراد امل ُجتمع،
وخاصة يف أعقاب الفيضانات التي ت ُدمر البِنية التَحتية وتَ نع بشكلِ
منطي الوصول إىل أسواق
ِ
ال ِغذاء األسبوعية .كام تَجدُر اإلشارة إىل أن الزراعة امل ُغطاة أيضاً ت ُقلل من آثار الجفاف عىل
امل َحاصيل وذلك من ِخالل ت َوفري ِ
الحامية من الطَقس ل ِقطع األرايض ال ِزراعية.
وسوف تُصبح ال ِنساء امل َحليات الراعيات األوليات للزراعات الدَفيئة ،عن طريق ت َوفري ِ
الحيازة
الشائح األكرث ضَ عفاً وتأثرا يف امل ُجتمع .كام أن هذه الدفيئات ،ت َخدم
والتدريب لواحدة من َ

باإلضافة إىل مرشوع  ،DMNس َيتم اختبار وحدة تجريبية لتحذير امل ُجتمع من الفَيضانات .إذ
سيتم َوضع تكنولوجيا بَسيطة تَعتمد عىل االستشعار ،يف َموقع اسرتاتيجي عند امل َصدر ال َرئييس
االستشعار ُمتصلة بصفارات اإلنذار التي سوف تُنبه امل ُجتمع
للفَيضانات .بِحيث ت َكون أجهزة ْ
عندما ت َرتفع املياه إىل ُمستويات خَطرية .وسيتلقى األفراد ال َعاملني عىل هذه امل ُعدات تَدريب
والسلوكية لتَعزيز قُدرتهم عىل التَعامل مع األخَطار واالستعداد
ت َقني يَتضمن ال َنواحي الفَنية ُ
ِ
ِ
ويكن أن يُنفذ أيضاً
DMN
بل
ق
من
له
ويج
الت
تم
ي
س
ظام،
ن
ال
هذا
مل ُوا َجه ِتها .ويف حال ث ُبوت نَجاح
َ
ُ
َ
يف القُرى امل ُجاورة ُمستقبالً.
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اآلثار

آثار التنوع اإلحيايئ:

وكام تَ ت اإلشارة سابقاً ،فقد تَفاقمت يف اآلونة األخرية هذه االِتجاهات ِجراء آثار التَغيّريات
امل ُناخية ،إذ أن تَزايد ِشدة و ُمدة موجات وفرتات ال َجفاف والظَواهر امل ُناخية امل ُتطرفة سوف یُزيد
التبة التالفة وامل ُترضرة أصالً وإىل انخفاض حصيلة اإلنتاج الزراعي .وقد لوحظ
بدوره من ت َدهور ُ
أن انخفاض اإلنتاج الزراعي قد يَكون قد أدى بأفراد املجتمع لالعتامد بشكلٍ أك ٍرب وأوسعٍ عىل
موارد الغاباتُ ،مستنزفني بذلك كال من التَ ّنوع البيولوجي و َجودة األرايض.

والسلوكيات امل َحلية إلدارة أكرث
تغيي امل َواقف ُ
ي حني ساعدت أعامل جمعية أمزينگ عىل ّ
استدامة للموارد  ،إال أن دوار املوداء ال تزال ت ُواجهه ت َحديات طبيعية كَبرية .فقد َحدد امل َرشوع
امل ُقرتح  CBAعام  2011من ِقبل برنامج األمم املتحدة للتنميةِ /مرفق البيئة العاملية ()GEF
األخطار التي ت ُهدد البيئة امل َحلية والتَ ّنوع البيولوجي يف ثالث ِفئات :امل ُناخ السائد ،والضُ غوط
التغيات امل ُناخية.
البيئية ،وال َعوامل البَرشية ،والتَهديدات اإلضافية ال َناجمة عن ّ

لقد كان إعداد جانب من ال ِقطع األرضية الواسعة للصيانة ،وإعادة التَحريج وكذلك إعادة ال ِغطاء
ال َنبايت ،من املساعي الرئيسية للتأثري البيئي للجمعية .ومن خالل َحظر الرعي يف بعض املناطق
امل ُتدهورة من األرايض عرب تطبيق نِظام الزاین ،تَ کن امل ُجتمع من ِحامية ِ
وحفظ الشُ جريات

وقد الحظ التَقرير أن امل ُنحدرات الحادة بشكلٍ
والتبة ال َرملية تُزيد من
طبيعي يف املِنطقة ُ
ٍ
التبة وت َدهور األرايض عندما تكون َمصحوبة بهطول أمطار أقل وبعدم انتظام
احتامالت ت َعرية ُ
األحداث الجوية امل ُتطرفة .وقد ت َفاقمت هذه الظُروف ِجراء امل ُامرسات الزراعية وال َرعوية
امل ُختلفة .علامً بأن اإلفراط يف امل َصاطب (إلنشاء َمزارع جديدة) قد ساهم أيضاً يف زيادة التَعرية
عىل طول امل ُنحدرات ،كام أنه استنزف امل َوارد املائية الطَبيعية امل َحلية نظرا ً الستخدامها فی
عمليات الري .كام أن إستغالل امل ُنحدرات التي ت َقع عىل ال ِتالل يف رعي املاشية ،یَ ِح ُد من التَ ّنوع
البيولوجي ویُفاقم هذه الضُ غوط .بل وإن زراعة امل َحاصيل غري األصلية ،وخاصة املحاصيل التي
ٍ
كميات كبري ٍة من املياه ،أث َ ّرت عىل ِنو ال ِغطاء ال َنبايت
ت ُدر عائدا ً نقدياً والتي تَتَميّز باستهالك
املِحيل وأدَتْ بِذلك إىل تَدهو ٍر ٍ
شدید ىف ت ُربَة تِلك امل َناطق.
كام يَصف التَقرير أيضاً كيف أن َجمع األخْشاب يف السابق و ُمحاوالت إزالة الغَابات كان له
تأثريا ً ملحوظاً يف انخفاض التَ ّنوع البيولوجي بشكلٍ كبريٍ بالنسبة لل ِغطاء ال َنبايت امل َحيل وكذلك
للثَدييّات .وكنتيجة لذلك ،فإنه یُحظر اآلن أي َحصاد ملوارد الغابات من ِقبل ُسكان امل ُجتمع ،وعىل
جميع امل ُجتمعات امل ُتواجدة يف ُمحيط الحديقة الوطنية لتوبقال ومن يُخالف ال َحظر ت ُفرض عليه
ُعقوبة َمالية .ويف ِ
الختام ،ساهمت ُمامرسات استخدام املياه يف إحداث آثار واسعة عىل ال ِنظام
ِ
ِ
البيئي امل َحيل .كام أن إنشاء قنوات الري وإعادة توجيه أنظمة املياه الطَبيعية كان له َعظيم األثر
علی النباتات الطَبيعية التي ت َعتمد عىل ِمياه النهر ،اليشء الذي أدى إىل ت َوتر األرايض يف امل َناطق
التي يَتم حفر القنوات بها .إضافة إىل االستخدام امل َنزيل للمياه ،وخصوصاً استخدام َمسارات
الري للغَسيل والتنظيف ،مام أدى إىل غَمراألمالح وامل َواد الكيميائية يف املياه ،و ِمن ث َم إىل زِيادة
ُملوحة وت َدهور األرايض.
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امل َحلية واألعشاب ،مام يُتيح لها التَجديد ال ِتلقايئ يف امل َناطق التي كانت قد اخْتفت بها .ونتيجة
لذلك ،يُعترب دواراملوداء اآلن موطناً ألصناف من النباتات األصلية التي كانت قد اخْتفت متاماً يف
َمناطق أخرى من الوادي .كام أن إعادة ال ِغطاء ال َنبايت ال ِتلقايئ هذا ،بالتوازي مع ِزراعة أنَواع من
األشْ جار األصلية يف عرشات الهكتارات من األرايض امل ُحيطة بالقرية ،قد قَلل من آثار التَعرية يف
املِنطقة امل َحلية ومن َمخاطر الفيضانات امل ُفاجئة ،فَضالً عن التَ ّنوع البيولوجي الذي يُستفاد ِمنه.

إن بِناء الدَفيئات يُزيد من ُمرونة إنتاجية امل ُجتمع الزراعي تِجاه الفيضانات وال َجفاف ،إذ أنها
ت َسمح إلنتاج َمجموعة واسعة من الخَرضوات وامل َحاصيل الزراعية ،وتَسمح أيضا بتجريب
مجموعة واسعة من امل َحاصيل واختبار مدى مالء َمتها للبيئة امل َحلية يف القرية .حيث يُوفر
هذا ال َنشاط مصدرا ً محلياً آمناً ،من الخُرضوات الزراعية بالقرية ،ویُعزز الدَخل ،وكذلك يُ َح ّسن
التّغذية ،خاصة يف األوقات التی ت ُتلِف فيها الفيضانات الطرق وتَحول بذلك دون وصول األهايل
إىل األسواق امل َحلية.

ِ
الوقت نفسه ،سوف یُساعد بِناء َمحطة ت َطهري وكذلك حوض الرتشيح عىل إمتام التَطهري
ويف
الطَبيعي لل ِمياه امل ُستخدمة والناتجة عن ِمحطة التَطهري عىل َمنع وصول الصابون وامل ُنظفات
إىل قَناة الري أو إيل َمناطق ت َجمعات املِياه امل َحلية .اليشء الذي سيُخفف من ِحدة أرضار امل َواد
الكيميائية الخَطرة عىل امل َحاصيل الزراعية وعىل ال ُنظم اإليكولوجية امل َحلية.

بناء القدرات؛ متكني املرأة
إن العديد من أنْشطة َجمعية أمزينگ يَنطوي عىل دَرجة َعالية من التدريب املحيل ،بِناء
القُدرات ،وإرشاك أفراد امل ُجتمع يف تَنفيذ تِلك األنَشطة .وتُوفر هذه امل َرشوعات َمصدرا ً َمحلياً
السيطرة عىل التَعرية
قَيامً من التدريب والتشغيل .فعىل َسبيل املِثال ،يَتَضمن إنشاء تدابري َ
الناتجة عن البناء عىل تدريب من ِقبل ُمقاولني ِمهنيین وعىل توظيف أفراد امل ُجتمع .كام أن
مرشوع الدفيئة يَشمل تَدريب وت َنمية َمهارات ألفراد امل ُجتمع ،وال سيام ال ِنساء.

كام ساعدت تقنيات اإلدارة امل ُتكاملة لألرايض واملِياه مع إدخال أساليب تَحسني اإلنتاج الزراعي،
عىل ِقطع ال َحلقة امل ُفرغة للتَدهور البيئي وال َحد ِمنها ،لتدين ناتج امل َحاصيل الزراعية أو اال ِعتامد
السيطرة عىل ال َعمليات
امل ُتزايد عىل املوارد الطَبيعية .فقد بَدأ ُسكان ُمجتمع دوار املوداء َ
غيي
ت
ال
إىل
أدي
والذي
االجتامعية واالقتصادية التي قد تُؤثر عىل ال ُنظم اإليكولوجية امل ُجاورة لها،
َ ّ
يف امل ُحيط البيئي وإىل ضَ ياع التَ ّنوع البيولوجي ال َناتْج عن ال َعمل ال َجامعي أو عن االبتكارات
التي يَقودها امل ُجتمع.

وقد ت َم ت َعزيز ُمشاركة امل َرأة من ِخالل َمساعي ال َجمعية ،خاصة يف ِإطار أنشطة بَرنامج .CBA
ويف ِظل األعراف وامل ُامرسات الثَقافية التَقليدية ،يَندُر أن یَعمل ال ِنساء والرِجال معاً ،ويَأخذ
الرِجال بَديهياً ال ِقيادة و َمهام ُصنع واتخاذ القرارات .أما ال ِنساء نادرا ً ما يُغادرن القرية أو يَحرضن
االجتامعات مع الرِجال .وتَ هيدا ً لهذه التَقاليد فإن ت َصميم مرشوع  CBAقد أمن وضَ من إرشاك
املرأة يف عمليات التخطيط ،حيث ُعقدت اجتامعات ُمنفصلة للرِجال وال ِنساء لضَ امن إعطاء كال
من الفَريقني فُرصة امل ُساهمة وامل ُشاركة يف هذه ال َعملية.

اآلثار االجتامعية واالقتصادية
وشكائها ،سواء يف َمجال ت َعزيز ُمرونة امل ُجتمع
إن اإلجراءات امل ُتخذة من ِقبل جمعية أمزينگ ُ
غييات امل ُستقبلية يف امل ُناخ ،كان لها عميق األثر علی
اتجاه زيادة التقلبات امل ُناخية أو التُ ّ
وبشكلٍ
أسايس علی ظُروفهم امل ُستقبلية.
ُجتمع
مل
ا
اد
ر
ألف
الظروف االجتامعية واالقتصادية الحالية
ٍ
إذ يُجري اتخاذ خُطوات َملموسة لضامن سالمة أفراد امل ُجتمع ،وكذلك لتأمني ُسبل َمعيشتهم
وزيادة قُدرتهم عىل التعامل وعىل مواجهة التَهديدات امل ُستقبلية التي ت ُعيق طريقتهم يف ال َحياة.

ومن أجل ذلك ،متت ُمالحظة العادات أثناء تصميم أنشطة  CBAللقرية ،وأثناء إحداث ُمكونات
َمرشوع ُمحدد لل ِنساء يتضمن استثامراتهن ويؤمن مشاركاتهن ،دون امل َساس بالعادات والتقاليد

املرونة تجاه الصدمات البيئية واالقتصادية
َرك َز الكثري من عمل الجمعية عىل زيادة ُمرونة امل ُجتمع امل َحيل يف ُمواجهة الفيضانات والجفاف،
لتزايد ت َرددهام أو ُحدوثهام بشكلٍ مضطر ٍد يف املنطقةِ .علامً بأن بِناء ِ
والسدود
السالسل ال ُحصوية ُ
الصخرية یُخفف من آثار األمطار ال َعنيفة عىل البِنية التحتية واألرايض الزراعية ،يف حني أن إدخال
َ
تحسينات عىل البِنية التحتية لل ِمياه وشبكات الري يُعزز قُدرة امل ُجتمع وأنشطته الزراعية عىل
تَحمل فرتات الجفاف وآثار الفيضانات الغزيرة والتي كان تتداخل ،يف غالب األحيان ،مع نِظام
الري التَقليدي امل ُستخدم.
يف حني أن بِناء بُرج املِياه قد َساهم وبشكلٍ كبريٍ يف توفري املٍياه ال َنظيفة لجميع األرس ويف
َمنظومة ِ
الصحة العامة بشكلٍ عامٍ يف القرية .إلی جانب بِناء محطة التطهري ،الذي أتاح أيضاً
الوقت للنساء واألطفال مل ُامرسة األنشطة األخرى ،مبا يف ذلك ،التعليم .كام أن إدخال التَحسينات
عىل البِنية التَحتية للري ،وتعزيز قُدرتها عىل ُمواجهة الفيضانات ،قد َوفر أيضاً الوقت الثمني،
ووف َر ال ِعاملة وكذلك امل َوارد املالية التي كانت ت ُرصف ،يف كثريٍ من األحيان ،يف َمجاالت أخرى
غیر الزراعة اإلنتاجية أو التعليم ،وذلك يف أعقاب الفيضانات التي كانت ت ُلحق أرضارا ً َجسيمة
بالقنوات املائية ،والطرق ،والحقول ،وبالتايل كانت تتطلب ُجهود أفراد امل ُجتمع لفرت ٍ
ات قد ت َطول
إلجراء اإلصالحات الالزمة.

“ ُمجتمعاتنا قوية عندما تُنظم تنظيامً جيدا ً،
وعندما يتم إعالمهام بالفرص”.

كام َوفر إنشاء أنظمة اإلنذار امل ُبكر للطَقس فُرصة تَحسني َسالمة أفراد امل ُجتمع ومواشيهم يف
بالتأهب ُمقدماً وبتأمني البِنية التَحتية ضد
مواجهة الظواهر الجوية امل ُتطرفة ،مام َسمح لهم
ْ
العواصف الوشيكة والفيضانات ،وبالتايل التقليل من األرضار البرشية وال َهيكلية ال َناجمة عن هذه
األحداث الشائعة عىل نح ٍو متز ٍ
ايد.

السيدة فاطمة آيت أوشهبون  ،عضو جمعية أمزينگ
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إيصال الدروس امل ُستفادة ،وال َنسخ امل ُتامثل ،والتَوسع يف السياسات وامل ُامرسات عىل نفس ال َنمط.
وذلك عرب توسيع امل َرشوعات وامل ُامرسات التجريبية ال َناجحة ،والتي أث ْبتَت نَجاحها يف دوار املوداء
يف مجاالت إدارة املِياه وإعادة التَشجري وإدارة األرايض  ،هي اآلن ُمامرسات إعالمیة وتعليمية
عىل ُمستوى الحديقة الوطنية لتوبقال.

امل َحلية .إذ أن مرشوعا الزراعة الدَفيئة وبِناء َمحطة التَطهري يُركزان ت َحديدا ً علی امل َرأة ،بإعطائها
فُرصة أخذ زِمام ال ِقيادة يف ال ِقطاعات امل ُحددة التي تؤثر عليها من املرشوع ،حتى ت ُساهم
بأفكارِها وتَجارِبها ،دون أي تحدي لألعراف والتقاليد االجتامعية امل َحلية.
ت َتحمل ال ِنساء امل َسؤولية ال َرئيسية يف ال َحصاد ِ
والحفاظ عىل ال ُحقول ِ
وصيانتها ،والخُطوات التي
اتخذتها الجمعية لحامية اإلنتاج الزراعي ت ُفيد بل وتَخدم امل َرأة بشكلٍ مبارشٍ .ت ُعترب املرأة هي
أيضاً من امل ُشاركني ال َرئيسيني يف أن ِْظمة اإلنذار امل ُبكر التي س َيتم تَجريبها يف امل ُجتمع .كام يَتَضمن
أصبح من
مرشوع  CBAامل ُشاركة ال ّنوعية للج ّنسني ومؤرشات التَ ْمكني ،عىل اعتبار أن الجِنس َ
أهم َركائز ُمبادرة التَكيّف.

 .IIالصعيدان الوطني والدويل
إن وزارة البيئة املغربية ،ومن ِخالل املِرصد الوطني للبيئة ( )ONEMواملَراصد اإلقليمية التابعة
له ،عىل علم ودراية كاملة باألنشطة التي تَقوم بها جمعية أمزينگ ،وت َعمل عيل مواصلة إدماج
غييات امل ُناخية يف أن ِْشطتها عىل امل ُستوى الوطني استنادا ً إىل نجاح ال َنهج امل ُتبع يف دوار املوداء.
التَ ّ

الس ِ
التأثيــرات ِ
ياس ّيــة

بت رشاكات ملموسة بني امل ُجتمع امل َحيل واملؤسسات ال ُحكومية عىل امل ُستوى الوطني (مبا
لقد لَ ِع ْ
يف ذلك املسؤولني عن الزراعة والغابات والبيئة واألرصاد الجوية) دورا ً رئيسياً يف السامح ِ
لخربات
دوار املوداء للتأثري عىل السياسات ،وإعطاء هذه املؤسسات الفُرصة لالستفادة من الدروس
غييات امل ُناخية .كام أن دعم
امل ُستخلصة من أجل ت َعميم ِسياسات واسرتاتيجيات التَك ّيف مع التَ ّ
ِ
البنامج التَجريبي  CBAالتابع لربنامج األمم امل ُتحدة للتنمية ومرفق البيئة
البامج الدَوليةِ ،مثل َ
َ
العاملي  ،UNDP-GEFیَهدف لتقاسم الدروس وتأثري السياسات ،وامل ُساهمة يف ُصنع أولويات
 CBAمن أجل التنمية ،ارتكازا ً وبِناءا ً عىل ت َجارب ِمثل تِلك التي تَخوضها جمعية أمزينگ.

يتجىل َعمل َجمعية أمزينگ الرائد يف طَرح دُروس قَیمة ِ
وخربات يف َمجاالت ت ُعترب بالغة األهمية
عىل امل ُستويات امل َحلية ،وال َوطنية والعاملية .ويَتجىل ذلك بوضوح من ِخالل االهتامم الذي أُويل
لل ُمبادرة من ِقبل واضعي السياسات عىل ُمختلف ُمستويات اإلدارات ال ُحكومية.

 .Iالصعيد اإلقليمي
نظرا لِنجاح أنْشطة امل ُرشوعات امل ُنفذة يف دوار املوداء ،أدْخل رئيس جمعیة توبقال أنْشطة
ُمامثلة يف امل ُخطط التَنموي ال َجامعي األخري لل ِمنطقة .ويجب ت َ ْنفيذ اسرتاتيجية التَنمية هذه يف
والسامح لل ِمنطقة بأكْملها لالستفادة من ِ
الخربات التي اكتسبها دوار املوداء
جميع القُری الـ َ ،54
من ِخالل تَنفيذ أنشطة إدارة امل َخاطر والتَك ّيف معها.
وتَهدف ال َعديد من امل َرشوعات امل ُنفذة وامل ُقررة يف دوار املوداء ،وال سيام يف إطار بَرنامج ،CBA
أن ت َكون مبثابة مرشوعات رائدة لل ِمنطقة بأرسها .وعليه ،کان الرتكيز ُموجه بشكلٍ ٍ
خاص عىل
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االستدامة والتكرار

االستدامة:

التكرار:

لقد ساهمت ُجهود جمعية أمزينگ يف بِناء ُمجتمع َمرِن بدوار املوداء بأسلوب تقليدي
لل َعمل ال َجامعي امل ُشرتك .فقد استفاد َعملهم من ِسامت وخَصائص روح ‘ تويزة ‘ ،والتي ت َعني
التضامن والدَعم من أجل امل َصالح امل ُشرتكة لل ُمجتمع .إن َعمل الجمعية یَستفيد من تِلك القوة،
التي أثبتت امل َرشوعات التي أنجزتها ِخالل ال ِعقد امل ُنرصم ،منذ تأسيس َجمعية أمزينگ ،أنها
ِ
ِ
والجهد خُصص لتخطيط
الوقت
َمرشوعات جد ناجحة و ُمستدامة .وقد استغرقت قد ٍر كبريٍ من
البنامج األخري  CBAللجمعية ،هذا إىل جانب الرشاء من جميع قطاعات امل ُجتمع ،والذي
أنشطة َ
يَنبغي أن يَضمن مساعي االستدامة طويلة األمد.

إن تأثري عمل جمعية أمزينگ عىل السياسات املحلية يُوفر ضامناً ألنشطة مثل النسخ املتامثل
بقرى أخرى يف املِنطقة.
وت َهدف العديد من املرشوعات امل ُنفذة وامل ُقررة يف دوار املوداء ،وال سيام التي تَ ْندرج تحت
إطار برنامج  ،CBAألن تكون مبثابة مرشوعات رائدة بالجهة كلها .ففي واقع األمر ،أعربت وزارة
البيئة عىل أهمية نجاح مرشوع دوار املوداء يف ِخطتها لتطوير مرشوع التَك ّيف الذي تم متويله
غييات
من طرف ُصندوق التَكيّف ،والذي هو ِعبارة عن آلية دولية لتمويل التَكيّف مع التَ ّ
امل ُناخية .ومن امل ُتوقع تِك ّرار تجربة هذه األنشطة عىل نِطاق أوسع بعد أن أظهرت نَجاحاً ملرشوع
دوار املوداء .وعليه ،سوف یُوجه الرتكيز وبشکلٍ خاص عىل إيصال الدُروس امل ُستفادة ،والنسخ
املتامثل ،وعىل تطبيق أوسع للسياسات واملامرسات .ومن امل ُتوقع أيضاً أن يعمل أفراد املجتمع
املحيل والجمعية ك ُمستشارين و ُموجهني للمرشوعات املستقبلية بالجِهة ،وذلك لتسهيل تبادل
املعرفة ،واألفكار امل ُستوحاة بني املجتمعات املحلية.

ومبا أن األنشطة التي يُجري تنفيذها يف دوار املوداء تَخدم مصـالح كـافة أفراد املجتمع ،وت َـحمي
سـالمتهم الذاتيـة وت ُؤمن ُسبل َعيشهم ،فإن هناك حافزأً كبريا ً لدى هذا امل ُجتمع للعمل ِحفاظاً
أصبح امل ُجتمع رائدا ً ناشطاً يف
عىل تِلك الجهود .ومن ِخالل بِناء القُدرات وزِيادة التوعية ،فقد َ
الشائح ت ُويل ا ْه ِتامماً فَعاالً لل َمرشوعات التي
تشكيل ازدهاره امل ُستقبيل و َرفاهیته .إن َجميع َ
يُجري ت َنفيذها ،واألهم من ذلك ،فقد ت َم تشجيع الشَ باب عىل ت َحمل قَد ٍر كبريٍ من امل َسؤولية
وال ِقيادة يف تصميم وتنفيذ املرشوعات .وقد َعززت قيادة الجمعيةُ ،مشاركة الشباب من أفراد
امل ُجتمع الذين عادوا بعد عدة سنوات من التعليم والعمل باملدنِ لل ُمساهمة الفعالة يف تنمية
ُمجتمعهم .يُعترب هذا الحدث مؤرشا ً إيجابياً علی إمكانیة ِقيام األجيال امل ُتعاقبة بنفس َعمل
الجمعية.

ويف هذا الصدد ،فإن العالقات القوية بني إداري جمعية أمزينگ وإداري الجمعيات األخرى
بالجهة قد سمح إلداريي الجمعيتان بالتعلم وباالستفادة من ِخربات بعضهم البعض ،وكذلك
التأثري عىل سياسة الحكومة بشكلٍ جامعي وجذب املــوارد لهذه املنطقة النائية .كام أن
العالقات الجيدة بني قادة القری تُساهم يف نرش الدروس امل ُستخلصة من مرشوع دوار املوداء
بین امل ُجتمعات امل ُجاورة له .وقد حظیت الجمعية بكثريٍ من االحرتام من ِقبل جمعيات قرویة
أخرى يف الجِهة ،وهي اآلن بصدد دعم الجمعيات امل ُجاورة بتقديم املشورة والتوجيه حول ُسبل
تطوير مرشوعات ُمستدامة وحول تأمني امل ُساعدات الخارجية إلقامة تِلك املرشوعات .وعىل وجه
التحديد ،فقد تم الرتويج لتجربة إدارة الغابات امل ُنظمة أو امل ُوحدة وتك ّرارها يف وادي تفنوت.

كام أن تركيز القوي عىل التدريب وعىل بِناء القُدرات يُعترب ُعنرصا ً حاسامً يف استدامة امل ُبادرة.
فقد ُعقدت ورش عمل لبِناء القُدرات يف داخل وخارج القرية ،حيث شَ ملت عدة موضوعات
غييات امل ُناخيةِ ،
والحفاظ عىل الزراعة وإدارة
ت َتضمن السيطرة عىل التَعرية ،وكيفية ِفهم التَ ّ
غييات
املوارد الطبيعية ،هذا باإلضافة إىل دَعم امل ُجتمع للتَك ّيف ولیكون قادرا ً عىل العيش مع التَ ّ
امل ُناخية امل ُستقبلیة ،من ِخالل تَطوير القُدرات التَطلعية.

یُعد تبادل املعرفة وبناء القدرات مبثابة حجر الزاوية يف مبادرة أمزينگ ،ال سيام فيام يتعلق
بعنارص مرشوع  .CBAعىل مستوى املجتمع املحيل ،يتم مترير املِعرفة يكون جنباً إىل جنب
ووجهاً لوجه ،من خالل الدورات التدريبية عىل أيدي ُخرباء ،ومن خالل التجارب وأيضاً عرب دراسة
أفضل ُمامرسات للمرشوعات األخرى .كام أن رصد وحساب رأس مال الدُروس امل ُستفادة من
امل ُبادرة یُولد املِعرفة ال َعميقة التي سيتم تقاسمها مع الرشكاء من ِخالل ورش
العمل ،والزيارات امليّدانية ،ومن ِخالل تصميم ونرش نِتاج رشاكة املِعرفة ،ذلك من أجل التوصل
للخروج من الصعيد املحيل إىل الصعيد العاملي وتبادل األفكار امل ُستوحاة مع امل ُجتمعات األخرى.

أصبحت ُمجسدة اآلن يف السياسات املحلية واإلقليمية ،فإنه یُرجح
ومبا أن امل ُبادرة وأنشطتها
ْ
ِ
بديهياً تواصل دعم األنشطة ومواصلة تنفيذها والحفاظ عليها.
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ومن ِخالل هذه الرشاكات الوطنية الفرعية ،مثل تِلك امل ُربمة مع الحديقة الوطنية لتوبقال،
سيكون للمجتمعات امل ُمتدة علی الجوانب البعيدة من جبال األطلس الكبري الفرصة لالستفادة
للشكاء الدوليني
من املعرفة الناتجة من هذا املرشوع .أما بالنسبة لوزارة البيئة ،كام بالنسبة ُ
ومل ُنظامت وهيئات املساعدة ،يُعطي دوار املوداء نَ وذجاً ملحوظاً للنسخ املتامثل .كام يُساهم
هؤالء الرشكاء أيضاً يف عملية تقاسم املعرفة من ِخالل تشجيع املبادرة عىل الصعيدين الوطني
والعاملي .فعىل الصعيد الوطني ،فإن الجمعية رشيك يف شبكة برنامج األمم املتحدة للتنمية
ويف ِمرفق البيئة العاملي لجمعيات برنامج  .CBAوهکذا ،فقد كان للجمعية ِعدة فرص لتقديم
أعاملها إىل الجمعيات املغربية األخرى ،كام تقاسمت الجمعية الدروس وأفضل امل ُامرسات،
وخصوصاً خالل ورشة عمل وطنية نَظمها برنامج ( CBAبرنامج األمم املتحدة للتنمية و ِمرفق
البيئة العاملي) يف نوفمرب .2011

إن التعبئة الفعالة ملجموعة متنوعة من الرشكاء يقوي إمكانیة املرشوع لتوسيع نطاقه من
املستوى املحيل إىل املستوى الوطني .كام أن عنرص أعامل ُ CBAيثل نواة رائدة العتامد نهج
أوسع نطاقاً من شأنه أن یشمل وادي تفنوت بأكمله ،وذلك من خالل الدعم واملشاركة من
املجتمعات القروية يف توبقال والحديقة الوطنية توبقال واملديرية اإلقليمية للمياه والغابات .إن
املبادرة قامت بتحريك رشكاء أمزينگ ،والذین سوف تعود رشاكتهم بالنفع عىل الـ 45مجتمع
محيل من مجتمع توبقال .وعىل سبيل املثال ،سوف يتم عقد ورش عمل للتوعية والتدريب عىل
كيفية إدارة املجتمع للطرق القروية ،كنه ٍج للحامية ضد األرضار الناتجة عن التغيري يف الطقس.
إن عقد مثل هذه الورش ،التي تنظمها املجتمعات القروية ،بالرشاكة مع دائرة الغابات يف
الواليات املتحدة ( ،)USFSسوف یؤثر علی املجتمعات يف جميع أنحاء وادي تينفوت ومجتمع
توبقال ،وعىل بناء املزيد من األعامل والرشاكات مع أمزينگ.
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الرشكاء

مديرية الزراعة (الخدمات التابعة) :هي عبارة عن رشاكة جديدة نسبياً لجمعية أمزينگ وهي
تدعم املرشوعات امل ُتعلقة باألساليب الزراعية والتكنولوجيات الجديدة التي تعمل عىل تحسني
االنتاج وعىل استدامة النظم الزراعية .وستقوم املديرية الزراعیة باملساعدة يف بناء كافة تدابري
السيطرة عىل التعرية ،وعىل توفري املواد الالزمة لرتكيب شبكات الري باألنابيب ،کام ستدعم
التنفيذ والتدريب التقني عىل الري بالتنقيط.

الشاكات القَوية التي
عىل مر السنني ،استفادت جمعية أمزينگ من مجموعة ُمتنوعة من َ
أنشأتها وحافظت عليها مع أكرث من أربع عرش دائرة حكومية محلية ،ووطنية ودولية وامل ُنظامت
الشكاء يف أعامل الجمعية.
غري الحكومية و ُمنظامت التنمية .نُجمل أدناه إسهامات هؤالء ُ
فريق برنامج األمم املتحدة للتنمية ومرفق البيئة العاملي  CBAاملغرب :مصدر التمويل األسايس
للمكون  CBAمن عمل جمعية أمزينگ؛ وجمعية أمزينگ ت ُنفذ إحدى املبادرات الرائدة لربنامج
 CBAبرنامج األمم املتحدة للتنمية ومرفق البيئة العاملي يف املغرب .كام سيقوم فريق املغرب
بتيسري ورش العمل والبقاء عىل اتصال دائم مع جميع ُشكاء املرشوع ،ذلك مع وأثناء امل ُشاركة
يف تنفيذ املرشوع ،والرصد واإلبالغ عن تطور وتقدم املرشوع.

مكتب التنمية الزراعية (املكتب اإلقليمي لالستثامر الفالحي  :)ORMVA -یُوفر املساعدة الفنية
وبناء القدرات البرشية من أجل إنشاء نظام شبكة الري بالتنقيط وبناء تدابري السيطرة عىل
التعرية.
وزارة البيئة :ت ُوفر الدعم لنشاطات الجمعية ،بهدف البِناء عىل هذا املرشوع الرائد لتصميم
مرشوع أكرب للتَكيّف يف املنطقة.

برنامج املنح الصغرية برنامج األمم املتحدة للتنمية ومرفق البيئة العاملي :قدمت منحة قدرها
 902,34دوالرا ً أمريكياً لجمعية أمزينگ يف عام  2011لتنفيذ برنامجها من أنشطة.CBA

اإلدارة الوطنية لألرصاد الجوية ( :)DMNتدعم تركيب محطتان لألرصاد الجوية (يف الحديقة
الوطنية توبقال) جنباً إىل جنب مع برنامج إلطالع وتأهيل أفراد املجتمع علی تنبيهات وإنذارات
الطقس من ِخالل مركز األرصاد الجوية الوطنية .وسيقوم موظفو  DMNأيضاً بتدريب املتطوعني
املحليني عىل مراقبة الطقس قصد التنبؤاملحيل وكيفية اإلستعداد للتقلبات املناخية املتطرفة.

فيلق السالم األمرييك :قدم ملجتمع املوداء ثالثة متطوعني أقاموا وعملوا عىل األقل ملدة عامني
متتاليني .فيام سبق دخلت فيالق السالم يف رشاكة مع امل ُجتمع لبِناء حوض املياه وبرج املياه،
وغرس أشجار الفاكهة ،وإنشاء شبكات الري ،واملساعدة يف بِناء قُدرات الجمعيات املحلية .أما
بالنسبة ملرشوع  ،CBAفسوف يَقوم فيلق السالم بدور امل ُس ّیر للمرشوع وامل ُِرشد وامل ِ
ُنسق له ،عن
الشكاء اإلقليميني والوطنيني وامل ُساعدة يف بِناء القُدرات والتدريب .إن
طريق ربط العالقات بین ُ
امل ُتطوع الحايل سیُساعد أيضاً يف أبحاث التكنولوجيا الجديدة ،وتحديدا ً يف ت َعزيز حصري ال ُعشب،
کام س ُیساعد يف أي عمل إداري أو تنظيمي أو مؤسيس مطلوب من ِقبل الجمعية امل َحلية.

وكالة الحوض املايئ لسوس ماسة درعة :ت ُشارك أمزينگ يف بناء سلسلة من السدود الصخرية و
السالل الحصوية للحد والسيطرة عىل التعرية.
املجتمع القروي يف توبقال :هو الداعم الرئييس والرشيك األسايس يف املرشوع .إن رئيس الجامعة
يَضمن دعامً للجمعية يف تنفيذ أنشطتها والتنسيق مع الرشكاء .إن الجمعية ستدعم ،عىل وجه
التحديدِ ،حامية قناة الري ،ونِظام اإلنذار امل ُبكر عىل صعيد الوادي ،ونرش وتوسيع نِطاق األنشطة
الناجحة من ِخالل إدماج الدُروس امل ُستخلصة يف ُمخطط التنمية امل ُجتمعية.

الوكالة األملانية للتعاون الدويل ( :)GIZتُوفر الدعم أساساً لبناء محطة تطهیر ُمجهزة بوحدة
للمعالجة الضوئية بالنبات لتجهيز مياه التطهري قصد إعادة استخدامها يف الزراعة واملراحيض.
دائرة الغابات الواليات املتحدة :ت ُقدم الدعم التقني لربنامج  ،CBAوتعقد حلقات وورش عمل
للتوعية والتدريب عىل إدارة امل ُجتمع للطرق الريفية.

الصخرية ِ
والسالل ال َحصوية للحد
السدود َ
إقليم تارودانت :يُشارك أمزينگ يف بِناء ِسلسلة من ُ
والسيطرة عىل التعرية.

املفوضية السامية للمياه والغابات املغرب :هي الوكالة الحكومية الرئيسية املسؤولة عن إدارة
األرايض التي ت ُجري عليها الكثري من أنشطة جمعية أمزينگ؛ الخدمات اإلقليمية التابعة لها
ت ُشارك أمزينگ يف  ،CBAمثل إعادة التشجريوبناء برج املياه .كام ت ُساهم املفوضية السامية يف
املبادرة التي ت ُعترب مساهمة عينية ولكنها فعالة بالنسبة للغابات وإحياء ال ِغطاء ال َنبايت األصيل.
السامية التدريب باستخدام األيدي يف غرس األشجار ،مبا يف ذلك
وتشمل ُمداخالت امل ُفوضية َ
السامية
الحفر ،وغرس وصيانة األشجار وتوفري شتالت النباتات الحرجية .وقد قدمت امل ُفوضية َ
للمياه والغابات  4500شتلة من رسو األطلس وذلك يف بداية املرشوع ،و2000شتلة إضافية عام
 .2012وسيتم توفري 4000شتلة إضافية يف عام . 2013

املعهد الوطني للبحوث الزراعية ( :)INRAهو الرشيك امل ُتوقع يف املستقبل؛ إن الجمعية ت ُناقش
مع  INRAإمكانية وجود َشاكة والتي مبُوجبها ستوفر  INRAامل ُساعدة الفنية لتحسني قُدرات
الزراعات املحلية.

“املُجتمعات يف حاجة إىل ُمساعدة واضعي السياسات ،ولكن قبل ذلك كلنا بحاجة إىل االعرتاف الخاص
بك”.
السيدة فاطمة آيت أوشهبون  ،عضو جمعية أمزينگ
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مزيد من املراجع:
صفحة امللف الشخيص لجمعية أمزينگ ُمبادرة خط االستواء.

http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_winners&view=winner_detail&id=31&Itemid=683

أفضل.
وسبل َعيش ْ
التَكيّف امل ُجتمعي يف امل َغرب :امل ُشاركة امل ُجتمعية الناجحة لزِيادة امل ُرونة ُ

www.thegef.org/gef/greenline/april-2012/community-based-adaptation-morocco
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