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 2012دجٕجش  00اٌشثبط فٟ 

 جمعيت أطاك انمغرب تدعى إنى

 في انساكنت حق عه نهدفاع ”أكال“ تنسيقيت نها دعت انتي انشعبيت انمسيرة في انمكثفت انمشاركت

 انبيضاء باندار 9102 دجنبر 8 يىو وانثروة األرض

 

رٛاصً اٌذٌٚخ رٕض٠ً خططٙب االعزشار١ج١خ ا١ٌٍجشا١ٌخ ٚضّٕٙب ِخططٟ "اٌّغشة األخضش" فٟ اٌفالدخ 

ٚ"أ١ٌٛر١ظ" فٟ اٌجذش. إٔٙب رغًٙ اعزذٛار وجبس اٌشأعّب١١ٌٓ ِذ١١ٍٓ ٚأجبٔت ػٍٝ األسض ٚاٌّبء ٚاٌجذش ٚثبلٟ 

ِٕزجبد صساػ١خ ٚثشٚاد ثذش٠خ. ٘زا  اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ. وّب رّٕذُٙ إػبٔبد ػ١ِّٛخ ٚرغ١ٙالد ضش٠ج١خ ٌزصذ٠ش

، ِٕٚذذ جضءا ِٓ ثذشٔب ٌألعبط١ً األجٕج١خ، ٍذجٛة ٚاٌمطبٌٟٔ اٌّخصصخاٌّغبدبد ف١ٗ ّ٘شذ  فٟ اٌٛلذ اٌزٞ

 اٌؼبِالد ٚاٌؼّبي اٌضساػ١١ٓ. ِؼّمخ ثزٌه رجؼ١زٕب اٌغزائ١خ. وّب ٚضؼذ ِذٚٔخ شغً رىشط د١فب لب١ٔٛٔب ضذ 

رٛع١غ اٌٛػبء اٌؼمبسٞ ٌىجبس اٌّالو١ٓ. فغ١شٚسح اإلفمبس ط٠ٍٛخ ٠ؼٕٟ ػ١ٍّب  اٌغال١ٌخأساضٟ اٌجّبػبد إْ ر١ٍّه 

اٌذمٛق عزججشُ٘ ػٍٝ ث١غ رٍه األساضٟ ٌّبٌىٟ اٌشعب١ًِ. ٚرغزىًّ اٌذٌٚخ األِذ اٌزٟ رؼشض ٌٙب اٌفالدْٛ رٚٞ 

 دزٝ رزّىٓ ِٓ رف٠ٛزٗ ٌٍّغزثّش٠ٓ اٌخٛاص. اٌزذذ٠ذ اإلداسٞ ٌٍٍّه اٌغبثٛٞػ١ٍّخ 

غضٚ ِشبس٠غ ِضبسثبر١خ ٚرصذ٠ش٠خ ِجبالد إٌّزجبد اٌّذ١ٍخ فٟ ج١ّغ ِٕبطك اٌّغشة، ػٍٝ غشاس ِب ٚر

اٌغشثٟ، ٚوزا صػفشاْ ر٠ٍٛٓ،  لب١ٌُ اٌجٕٛةثأاٌجّبػٟ  ٗرذ١ِش رمب١ٌذ اعزغالٌِٓ شجش األسوبْ ٠زؼشض ٌٗ 

 ٚأشجبس إٌخ١ً األص١ٍخ ثبٌجٕٛة اٌششلٟ، إٌخ.

ز١ٙئخ اٌّجبالد اٌشػ٠ٛخ ٌ اٌّزؼٍك ثزٕظ١ُ اٌزشدبي اٌشػٛٞ ٚرٕظ١ُ اٌّشاػٟ 113-13اٌمبْٔٛ سلُ ٚجشٜ إصذاس 

 ٌصبٌخ وجبس ِبٌىٟ لطؼبْ اإلثً ٚاٌّبش١خ اٌشدً.

ٚ٘ىزا ارغؼذ لبػذح اٌّزضشس٠ٓ ٚاٌّزضشساد ِٓ ٘زٖ اٌغ١بعبد ا١ٌٍجشا١ٌخ اٌزٟ رضّٓ رشاوُ أسثبح لٍخ ِٓ 

بد صغبس اٌفالد١ٓ/اد، ٚإٌغبء اٌغال١ٌبد، ٚعىبْ اٌمشٜ، األغ١ٕبء ِشرجط١ٓ ثذٚا١ٌت اٌذٌٚخ. ٚرٕبِذ ادزجبج

ٚصغبس اٌشػبح، إٌخ، ضذ ٘زا اٌضدف اٌشأعّبٌٟ ػٍٝ ثشٚاد األسض ٚاٌجذش ٚاٌجٛ )ِشبس٠غ اٌطبلخ اٌشّغ١خ(. 

  .ٚضُّٕٙ ٔغبء د إٌشطبءػزمبالد ِٚذبوّبالٚا ثبٌمّغاٌذٌٚخ ٚٚاجٙزٙب 

رٕغ١م١خ أوبي ٌٍذفبع ػٓ دك اٌغبوٕخ اٌزٟ دػذ إ١ٌٙب " 2012دجٕجش  8رٕذسج ِغ١شح األدذ  ٚفٟ ٘زا اٌغ١بق اٌؼبَ

اٌجّبػ١خ  ثشٚادِخزٍف رؼذ٠بد اٌذٌٚخ ػٍٝ اٌ ضذاالدزجبج١خ  . ٟٚ٘ اعزّشاس ٌٍذشوخ"بألسض ٚاٌثشٚحث

 اٌّؼذ١ٔخ ٚغ١ش٘ب. ٚاٌغبثبد ٚاٌّشاػٟ ٚاٌثشٚاد ٚاٌجذش ألسضوب

. ٚاٌجذش٠خ اٌغزائ١خ ٚاٌضساػ١خ ع١بعزٗرذذ٠ذ  شؼجٕب فٟدك  اٌزٟ رؼٕٟ اٌغ١بدح اٌغزائ١خ٠ىّٓ ثذ٠ٍٕب اٌشؼجٟ فٟ 

 .ٌخٛض رؼجئخ لبػذ٠خ شبٍِخ دٌٛٙب لطبػبد شؼج١خ ٚاعؼخرٍف ِىبفذخ رٕظ١ّبد اجزّبػ١خ  ثجٕبء٠ٚشرٙٓ ٘زا اٌجذ٠ً 

إْ جّؼ١خ أطبن اٌّغشة ٟٚ٘ رزضبِٓ ِغ ِخزٍف اٌذشوبد االدزجبج١خ ٚرٕذد ثمّغ اٌذٌٚخ رذػٛ اٌٝ اٌّشبسوخ 

 دجٕجش ثبٌذاس اٌج١ضبء.  8اٌّىثفخ فٟ ِغ١شح ٠َٛ 

 اٌغىشربس٠خ اٌٛط١ٕخ

  

 


