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 : مقدمة
 .الموارد الطبيعية في صميم أولويات التنمية المستدامةيعد الحفاظ على 

 و كيف نساهم في إشاعة سلوكاتو ؟  ا بالمغربو ما آليات الحفاظ عليه؟ مدلول الموارد الطبيعية و أنواعها فما 

 ؟ قيم للمحافظة على الموارد الطبيعية في محيطنا

I. مدلول الحفاظ على الموارد الطبيعية و أنواعها الكبرى : 

 : مدلول الحفاظ على الموارد الطبيعية .1
  تلبية حاجات الحاضر، دون أن تعرض للخطر قدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجاتها. التنمية المستديمةيقصد ب 

مع تناغم يوضح مفهوم التنمية المستديمة أنه يمكن للتنمية االقتصادية للبشرية، و إلشباع حاجات الكائنات اإلنسانية أن يتعايشا في  

التوازن  و عناصر ،و الغابات بعين االعتبار حماية الثروات الضرورية للحياة، كالماء و الهواء، مخططات التنميةإذا ما أخذت البيئة 

 األخرى. إليكولوجيا

 مبادئ التنمية المستديمة : .2
 .عدم التفريط في حاجات األجيال المقبلة 

 .األخذ بعين االعتبار للمجهودات البيئية في األنشطة الحضرية 

 لةالمقبالحالية و و الحواضر، و كذا بين األجيال  ضمان العدالة بين سكان األرياف. 

 .تحفيز و تشجيع مشاركة جميع المواطنين في القرارات التي تخص تنمية مجالهم  

 أنواع الموارد الطبيعية : .3
 المعادن، مصادر الطاقة(.زايد الضغط و االستغالل البشري )موارد معرضة للنفاد بت موارد غير متجددة : •

ون استغاللها في حدود وثيرة تجددها ) الموارد المائية، أساس أن يكموارد يعاد إنتاجها بكيفية طبيعية على  موارد طبيعية متجددة : •

 النباتات، الثروة الحيوانية(.

  ، طاقة المد و الجزر، الرياح(.شمسيةطيع اإلنسان استنزافها )الطاقة الموارد ال يست موارد طبيعية مائية : •

II. على الموارد الطبيعية بالمغرب آليات الحفاظ : 
 .تبني التنمية المستديمة 

 :بالمغرب  التلوثو محاربة  اصدار العديد من التشريعات الهادفة لحمية البيئة الطبيعية  
إصدار قوانين تمنع إلقاء النفايات الصلبة أو السائلة في البحار والمجاري المائية لتجنب تدمير الثروة السمكية أو تسميم مياه السقي  : التشريع المائي -

 والشرب.

 حماية البيئة. إلزام المجالس الجماعية بتشجيع التشجير و للغابات، ومنع االستغالل المفرط  : التشريع الغابوي -

 تقليص أسباب التلوث الجوي بالحد من الصناعات الُملّوثة للهواء كالصناعة البتروكيماوية ومصانع إحراق األزبال ووسائل النقل القديمة. : التشريع الجوي -

وتهم المخطط األخضر  2020وضع استراتيجيات بيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية و تحقيق التنمية المستديمة ) إستراتيجية   

 للفالحة، البرنامج الوطني للنفايات الصلبة...(.

III.  القريبالمشاركة النشيطة في إنجاز حملة تحسيسية في المحيط خطوات : 
 

 األنشطة الخطوات

  : الخطوة األولى

 و ضبط أهدافها. تحديد موضوع الحملة التحسيسية

 .و آثاره السلبية تحديد طبيعة المشكل المطروح -

 ضبط المراد تغييره على المدى القريب. -

 : الثانيةالخطوة 

 البحث عن المعطيات و تحليلها.

التسلح بمعارف حول موضوع الحملة باالتصال بالجهات المعنية ) مؤسسات حكومية، جماعات  -

 محلية، جمعيات...(

 تحليل المعطيات ) تحديد أسباب المشكل، تصنيفها، ترتيبها(. -

حصر األطراف المعنية بالموضوع ) المتضررة و المستفيدة، المؤسسة الجهة التي لها نفوذ لحل  -

 .المشكل(

 : الثالثةالخطوة 

 تعبئة الموارد و ربط االتصال بالجهات المتعاونة.

 .إلنجاز الحمل )بشرية، مالية، تقنية( رد الضروريةواضبط الم -

 وضع برمجة لربط االتصال بالجهات المتعاونة. -

 : الرابعةالخطوة 

 التواصل و تنظيم العمل.

 كيفية تدبير الموارد إلنجاز الحملة. -

 إبداع شعار الحملة. -

 تقسيم العمل و توزيع المهام على أفراد مجموعات العمل. -

 التحلي بأساليب البرهنة و االقناع. -

 : خاتمة 
فإن هذه األخيرة تبقى  ،في إطار التنمية المستدامة ال يمكن أن يتم إالذا كان الحفاظ على الموارد الطبيعية إ

 .في حد ذاتها رهينة بمدى توفر اإلرادة السياسية و تكييف العقليات مع مبادئ هذه التنمية

 : نشاط الصفي 
  .تدور حول ترشيد استعمال الماءفي حيك حملة  )ي(إنجاز حملة تحسيسية ؛ أنجزباالستعانة بخطوات 

 

 

 : ث اإلمام علي اإلعداديةالمؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية
 .حقوقنا و حقوق األجيال المقبلة -

و إنجاز حملة تحسيسية في المحيط القريب حول ترشيد تخطيط  -

 الماء، المحافظة على الغابة.استعمال 

 : مفاهيم و مصطلحات
 مستديمة تنمية  -إيكولوجيا  -


