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 الورقة التأطيرية

والتنمية، حيث سعى  من موارد ال حصر لها ــ إمكانات هائلة للتطور  توفر الطبيعة ــ بما تزخر به

اإلنسان ومنذ القدم الى استغالل هذه املوارد و تسخيرها لبناء حضارته والرقي بها. فاملحافظة على 

 من خالل االستخدام العقالني 
ّ
 زمنيا ومجاليا. لمواردلمستقبل آمن ألي مجتمع، ال يمكن أن يتحقق إال

اإلنسان على األلفية الثالثة، وهو يواجه تحديات جديدة لتدبير موارده الترابية بطريقة  لقد أطل

مثلى، تأخذ بعين االعتبار متطلبات النمو االقتصادي من جهة وخطر الندرة من جهة ثانية، خاصة في 

ل العالم. ظل األهمية القصوى التي أصبحت تحظى بها العديد من هذه املوارد في ازدهار وتقدم ُجّل دو 

أهمية ظهرت على شكل عالقة طردية بين حدة استغالل هذه املوارد وبين تزايد معدالت النمو 

االقتصادي، وهو ما يحتم البحث عن آليات تقنية وقانونية واقتصادية واجتماعية بإمكانها املحافظة 

 على املوارد الترابية، مع ضمان تنمية اقتصادية على املدى املتوسط والبعيد.

وبالنظر إلى التحوالت العاملية الحديثة، يظهر أن حماية املوارد الطبيعية والتنوع اإليكولوجي يبقى 

من بين أهم األهداف التي تتوخاها جميع األقطار ضمانا ملبدأ التوازن املجتمعي، خصوصا مع النمو 

ات والباحثين من أجل االقتصادي املتزايد والنمو الديموغرافي املضطرد. من هنا تكاثفت جهود املؤسس

محاولة تطوير آليات الحفاظ على املوارد الطبيعية، من خالل العمل على تشخيص واقع حال هذه 

 املوارد والبحث على سبل الحفاظ على ديمومتها تماشيا مع خصوصيات الوسط الطبيعي والبشري.

تنوع حيوي مهم، وحامل وفي هذا اإلطار تعتبر األوساط الجافة وشبه الجافة أوساطا غنية حاضنة ل

لقدرة استثنائية على التأقلم مع متغيرات الوسط. لكن بمقابل ذلك، تعيش املوارد الطبيعية بهذه 

األوساط إكراهات متعددة، خاصة ما يتعلق بالتغايرية املناخية وكذا باالستغالل املكثف والغير املعقلن 

منها. وهو األمر الذي جعل استغاللها يخضع في  لهذه املوارد، خصوصا املحدودة أو الغير قابلة للتجدد

كثير من األحيان إلى منطق املنافسة والتنافس ما بين مختلف املستعملين. من هنا يمكن اعتبار هذه 

األوساط مجاال خصبا للدراسة والتقص ي على اعتبار خصوصياتها الطبيعية من جهة، وكذا حساسيتها 

 شها، من جهة ثانية.من حيث ظروف الخصاص والعجز التي تعي

من كل ذلك نود من خالل اقتراح موضوع الندوة ان نتيح للباحثين إمكانية مدارسة ومناقشة واقع 

حال األوساط الجافة وشبه الجافة ، مع ما يستدعيه األمر من إمكانية توقع أفق تنمية املوارد 

 الطبيعية بهذه األوساط وضمان ديمومتها.
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