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Garder le rythme

Mot de la Présidente
   

internationale: autant de raisons de se réjouir en 

très long terme. 

 

dire aussi combien nous avons besoin de leur 

actions dans les consciences, notamment dans 

nécessite les efforts de tous.

avons le devoir de le restaurer, le sauvegarder, 
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Keeping pace

The word of the President
   

efforts. 

constitute one of the most beautiful images that 



6 Une 
reconnaissance 

      internationale 
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Faits marquants - Highlights

Une reconnaissance internationale 
 

International recognition 
 

country.



8 S’engager 
toujours 

  plus
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Trophée Lalla Hasnaa 

 

de sensibilisation.

Lalla Hasnaa trophy 

beach for securing the bathing area 

net, Asilah beach for the installation 

de Tanger for its rational management 

 for 

raising activities on the beach of 
Essaouira, the beach of Agadir and 

Pavillon Bleu : Blue Flag : 

maturity. 

Education : Education :

Qualit’air : Qualit’air :

Patrimoine :
 

de la 

Heritage :

 

Clé verte : Green key :

Coopération Internationale : 

avec les organismes internationaux en 

International Cooperation : 
  

the conservation and the environmental 
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 * Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa en présence des lauréats du programme «plage Propres» 2007 à Tanger.
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Programme “Plages Propres“
 “Clean Beaches” Program

Six nouveaux pavillons bleus ont été hissés en 2007 Six new blue flags were hoisted in 2007

S

 

 

Information and Environmental Education

cia

Six nouveaux « Pavillon Bleu »

en maturité.

54 plages de 37 communes littorales, avec le 

soutien de 27 entreprises publiques 

 

 

   Telecom,

 

61 millions de dirhams  

 

Locales.
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 les associations locales,

 éducative en arabe dialectal 

concerné :

 

 

les avancées suivantes :

 

 

Criteria regularly checked

comply with international standards. 

follows: 

Programme “Plages Propres“
 “Clean Beaches” Program
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Qualité des Eaux de Baignade 

désormais tous les 15 jours.

Aménagement, équipement et Gestion 

Sécurité et Couverture Sanitaire 

Animation et Education à l’Environnement 

Bathing water quality

Facilities, equipment and management

standards.

Safety and health coverage

Animation and Environmental Education

environmental education.
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L

Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation 

thèmes : eau, jardins oasiens et architecture 

de Terre.

-  Med Z

-  la Fondation Mamda-Mcma

Palmeraie.

La palmeraie de Marrakech
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T

Foundation she heads, as coordinators of this 

participants. 

the launch of architectural and cultural 

Safeguarding and Development Program  

of the Marrakech palm grove 

Marrakech palm grove 
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longues années de délaissement.

bloc sanitaire. Les travaux ont nécessité un financement de 6,5 millions de 

dirhams.

- la réhabilitation du jardin des bambous

- la reconstitution de la noria,

Réhabilitation du parc de Jnane Sbil de Fès
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P  

dirhams. 

concerns: 

of arched culverts, 

Rehabilitation of the Jnane Sbil park in Fez
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Parc de l’Ermitage 

L

Hasnaa, Présidente de la Fondation.

En 2005, la Fondation a mené et achevé en 

le soutien de la Régie des Tabacs, les études 

effectif des travaux début 2008.
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T

completion and validation of development 

the one hand and the Wilaya and the City of 

the other hand. 

technical studies were completed and 

Parc de l’Ermitage  
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Jardins Exotiques de Bouknadel
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C
 

 

Exotic gardens of Bouknadel
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Education
L’éducation à l’environnement s’attache 

à éveiller la prise de conscience et la 

responsabilisation des citoyens. Ce projet 

auquel la Fondation Mohammed VI pour la 

Protection de l’Environnement accorde un 

intérêt particulier s’intègre dans une convention 

avec le ministère de l’Education Nationale, 

reconduite en 2006. Le ministère implique ses 

Académies et les incite à développer une culture 

de protection de l’environnement chez les 

élèves, dès leur plus jeune âge

Environmental education aims at awareness 

raising and citizen empowerment. This project, 

to which the Fondation Mohammed VI pour la 

Protection de l’Environnement pays special 

attention, is part of an agreement with the 

Ministry of Education, renewed in 2006. The 

ministry involves its academies and encourages 

them to develop a culture of environmental 

protection among students, from their very 

youngest age. 
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Jeunes Reporters pour l’Environnement
    Young Reporters for Environment

E

son environnement.

Une dimension internationale

 

actions of humans on environment. 

computers and printers for authors of feature articles, and cameras 

An international dimension 
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 Prix 
des concours  
“Photographies “

Titre du reportage Prix attribué 

Abtih 

Amrou Ibn  Al Aass

Taha Hussein Le Maroc et les énergies de demain

Ifrane 2e

Prix des reportages Ecrits

Prix attribué 

Tahanaout Photo de la solidarité

Tanger- Tétouan

Tanger- Asilah

Photo de la créativité

Ibn Zaidoune Photo Zoom
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High School 

Abtih 

Amrou Ibn  Al Aass

Taha Hussein

Ifrane 2e

High School 

Tahanaout 

Tanger- Tétouan

Tanger- Asilah

Ibn Zaidoune Photo Zoom

 Contest 
      prize
“Photographies “

Written reports prize
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le 15 janvier 2007 une journée de formation 

encadrant. 

Programme “ Eco- Ecoles “
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their role as promoters for faculty supervisors to environmental education. 

“Eco-Schools” Program

principal players (students, teachers, 

principals, parents, association 

“Eco-Schools” Program

Training of Academy representatives
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Programme Qualit’Air
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Qualit’Air Program

competent authorities, and a monthly newsletter for 

Network of Surveillance
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C     Clef Verte

L

constituée.

ont été tenues.

édité,
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T

and technical performance. 

presented to tourism professionals, 

concrete solutions to save 

Green Key 
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Brut
Amortissement 

et Provisions
Net

IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS 168 828,00 84 414,00 84 414,00

168 828,00 84 414,00 84 414,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 91 638,00 60 351,00 31 287,00

91 638,00 60 351,00 31 287,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 16 028 575,14 3 944 878,11 12 083 697,03

1 504 889,01 102 097,65 1 402 791,36

11 649 048,80 2 210 937,06 9 438 111,74

1 230 496,00 866 872,33 363 623,67

1 624 656,33 761 500,44 863 155,89

19 485,00 3 470,63 16 014,37

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 12 731 794,35 12 731 794,35

12 731 794,35 12 731 794,35

CREANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 1 340 217,36 650 818,64 689 398,72

18 488,00 18 488,00

1 197 766,03 650 818,64 546 947,39

123 963,33 123 963,33

TRESORIE-ACTIF 19 039 861,14 19 039 861,14

443 472,82 443 472,82

18 594 812,41 18 594 812,41

1 575,91 1 575,91

TOTAL GENERAL 49 400 913,99 4 740 461,75 44 660 452,24

Bilan Actif 

Net

CAPITAUX PROPRES 7 678 589,66

6 372 178,14

1 306 411,52

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES 9 420 197,32

9 420 197,32

DETTES DU PASSIF CIRCULANT 27 561 665,26

1 558 962,76

1 117 000,00

8 494,40

527 334,29

24 349 873,81

TOTAL GENERAL 44 660 452,24

  Bilan Passif 
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Net

I-PRODUITS D’EXPLOITATION

35 920,29

6 792 864,49

19 492 543,48

TOTAL I 26 321 328,26

II-CHARGES D’EXPLOITATION

5 499 902,15

18 808 703,23

21 080,00

128 608,59

2 439 181,34

TOTAL II 26 897 475,31

III-RESULTAT D’EXPLOITATION -576 147,05

IV-PRODUITS FINANCIERS

267 110,85

TOTAL IV 267 110,85

V-CHARGES  FINANCIERES

VI-RESULTAT FINANCIER 267 110,85

VII-RESULTAT COURANT -309 036,20

VIII-PRODUITS NON COURANTS

1 161 002,88

457 701,84

TOTAL VIII 1 618 704,72

IX-CHARGES NON COURANTES

3 257,00

TOTAL IX 3 257,00

X-RESULTAT NON COURANT 1 615 447,72

XIII- EXCEDENT NET 1 306 411,52

TOTAL DES PRODUITS 28 207 143,83

TOTAL DES CHARGES 26 900 732,31

EXCEDENT NET                                          (Total des produits - Total des charges) 1 306 411,52

Compte de produits et charges 
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Gross

Depreciation and 

allowance Net

ASSETS IN BAD DEBTS 168 828,00 84 414,00 84 414,00

168 828,00 84 414,00 84 414,00

INTANGIBLE FIXED ASSETS 91 638,00 60 351,00 31 287,00

91 638,00 60 351,00 31 287,00

TANGIBLE FIXED ASSETS 16 028 575,14 3 944 878,11 12 083 697,03

1 504 889,01 102 097,65 1 402 791,36

11 649 048,80 2 210 937,06 9 438 111,74

1 230 496,00 866 872,33 363 623,67

1 624 656,33 761 500,44 863 155,89

19 485,00 3 470,63 16 014,37

CAPITAL ASSETS 12 731 794,35 12 731 794,35

12 731 794,35 12 731 794,35

DEBTS OF CURRENT ASSETS 1 340 217,36 650 818,64 689 398,72

18 488,00 18 488,00

1 197 766,03 650 818,64 546 947,39

123 963,33 123 963,33

CASH ASSETS 19 039 861,14 19 039 861,14

443 472,82 443 472,82

18 594 812,41 18 594 812,41

1 575,91 1 575,91

GENERAL TOTAL 49 400 913,99 4 740 461,75 44 660 452,24

       Assets Balance Sheet 

Net

EQUITY CAPITAL 7 678 589,66

6 372 178,14

1 306 411,52

EQUITY ASSIMILATED CAPITAL 9 420 197,32

9 420 197,32

CURRENT LIABILITIES/DEBTS 27 561 665,26

1 558 962,76

1 117 000,00

8 494,40

527 334,29

24 349 873,81

 GENERAL TOTAL 44 660 452,24

             Liabilities Balance Sheet 



35

Net

I-OPERATING INCOME

35 920,29

6 792 864,49

19 492 543,48

TOTAL I 26 321 328,26

II-OPERATING CHARGES

5 499 902,15

18 808 703,23

Taxes 21 080,00

128 608,59

2 439 181,34

TOTAL II 26 897 475,31

III-OPERATING RESULTS -576 147,05

IV-INTEREST  INCOME

267 110,85

TOTAL IV 267 110,85

V-FINANCIAL EXPENSES

VI-NON-OPERATING REVENUES AND EXPENSES 267 110,85

VII-CURRENT RESULTS -309 036,20

VIII-NON-CURRENT INCOME

1 161 002,88

457 701,84

TOTAL VIII 1 618 704,72

IX-NON-CURRENT  EXPENSES

3 257,00

TOTAL IX 3 257,00

X-NON-CURRENT RESULTS 1 615 447,72

XIII- NET SURPLUS 1 306 411,52

TOTAL INCOME 28 207 143,83

TOTAL EXPENSES 26 900 732,31

NET SURPLUS                                                                            (Total income - Total expenses) 1 306 411,52

Income and Expenses Acount  
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Barid Al Maghrib

Holcim
Altadis Maroc

Redal

Amendis

Lafarge Maroc

Asment Temara
Nestlé Maroc

TVM
2M

IBM

Meditel

Partenaires de la Fondation / The Foundation’s Partners

Organnigramme / OrganizationConseil d’administration

 Board of Directors

Présidente / President

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa

Président Délégué / Executive President

Mr Lahoucine Tijani

Secrétaire Général / General Secretary

Membres Fondateurs / Founding Members

RAM 

GPBM 

Maroc Telecom

ANP 

Holmarcom

Membres permanents / Permanent Members

Présidente

Hassan TALEB

Programmation

Audit Externe

National

Pavillon Bleu

Pavillon Bleu
Mohamed Amine AHLAFI

Villes Fleuries

Eco-Ecoles

Mohamed Amine Ahlafi

Marsa Maroc 

Med Z
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2007ÈæLO 31 ájÉ¨d ∞«dÉμàdG h äGóFÉ©dG ÜÉ°ùM

I

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

XIII

IV

  
‘É°üdG                                                                                                                      

I

II

IV

VIII

IX

                                                                                                                                  عائدات االستغالل   
بيع األمالك و خدمات املنتوجات                                                                                                                                                                  920,29 35

                                                    املساهمات                                                                                                                                                                                         864,49 792 6    
                                                                        اإلعانات                                                                                                                                                                                                    543,48 492 19

  26 321 328,26                                                                                                                    ´ƒªéŸG       

                                                                                                                                  تكاليف االستغالل
                                                  مشتريات مستهلكة من مواد وأدوات                                                                                                                                                     902,15 499 5   

مصاريف أخرى                                                                                                                                                                                          703,23 808 18                 
ضرائب ورسوم                                                                                                                                                                                          080,00 21

 تكاليف املستخدمني                                                                                                                                                                                608,59 128
                                                               اصص لالستغالل                                                                                                                                                                                   181,34 439 2  

26 897 475,31                 ´ƒªéŸG          

نتيجة االستغالل                                         147,05 576-                                                                                                                                                                
                        

                                                                                                                                  العائدات املالية
الفوائد و عائدات مالية أخرى                                                                                110,85 267                                                   

267 110,85               ´ƒªéŸG               

                                                                                                                                  التكاليف املالية
   

النتيجة املالية                                                                                   110,85 267 
النتيجة اجلارية                                                                                    036,20 309-

   
عائدات غير جارية

استرجاع من إعانات االستثمار                                                                                                                                                               002,88 161 1   
                                                    عائدات أخرى غير جارية                                                                                                                                                                                       701,84 457

1 618 704,72              ´ƒªéŸG            

تكاليف غير جارية
                                                    تكاليف أخرى غير جارية                                                                                                                                                                                      257,00 3

 3 257,00               ´ƒªéŸG             

النتيجة غير اجلارية                                                                     447,72 615 1 
الفائض الصافي                                                                                   411,52 306 1 
مجموع العائدات                                                                       143,83 207 28

   
مجموع التكاليف                                                                        732,31 900 26 
الفائض الصافي( مجموع العائدات – مجموع التكاليف)                                     411,52 306 1



2007 ÈæLO 31 ájÉ¨d ∫ƒ°UC’G á∏«°üM

2007 ÈæLO 31 ájÉ¨d ∞«dÉμàdGh äGóFÉ©dG á∏«°üM

  
‘É°üdG                                          áfhDƒe h OÉª¨à°SG                                     ΩÉÿG

  
‘É°üdG

                         استعقار في قيم معدومة                                                                828,00 168                                                       414,00 84                                                                      414,00 84 
                            تكاليف توزع على عدة سنوات مالية                                                  828,00 168                                                         414,00 84                                                                       414,00 84                                
                                     مستعقرات غير مجسمة                                           517,14 028 16                                                878,11 944 3                                                                697,03 083 12   

                            براءة، عالمات، حقوق وقيم مماثلة                                         638,00 91                                                         351,00 60                                                                    287,00 31
                                        مستعقرات مجسمة                                                  575,00 028 16                                                878,00 944 3                                                                697,00 083 12

                                                        بنايات                                                                              889,01 504 1                                                    097,65 102                                                                  791,36 402 1
                               منشآت تقنية، معدات و أدوات                                            048,80 649 11                                                937,06 210 2                                                               111,74 438 9

                                                   معدات النقل                                                                    496,00 230 1                                                   872,33 866                                                                  623,67 363

                        مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة مختلفة                           656,33 624 1                                                   500,44 761                                                                   155,89 863

                                 مستعقرات مجسمة أخرى                                                485,00 19                                                        470,63 3                                                                        014,37 16

                                              مستعقرات مالية                                                       794,35 731 12                                                                                                                                             794,35 731 12
                                             حقوق مالية أخرى                                                             794,35 731 12                                                                                                                                         794,35 731 12

                                حقوق على األصول املتداولة                                        217,36 340 1                                                   818,64 650                                                                     398,72 689
املمونون، الدفعات، الدفعات حتت احلساب                             488,00 18                                                                                                                                                 488,00 18

                                                مدينات أخرى                                                                    766,03 197 1                                                   818,64 650                                                                   39 ,947 546

                                 حساب تسوية املطلوبات                                                   963,33 123                                                                                                                                              963,33 123

                                                                                         خزينة باملوجودات                                                        861,14 039 19                                                                                                                                             861,14 039 19

 الشيكات،القيم حتت التحصيل                                          472,82 443                                                                                                                                              472,32 443
                                                        األبناك                                                                              812,41 594 18                                                                                                                                        812,41 594 18

                           صندوق دمانة  تسبيقات و اعتماد                                       575,91 1                                                                                                                                                   575,91 1

اموع العام                                                         49.400.913,99                                                461,75 404 47                                                             452,24 660 44

                                                                                         رساميل ذاتية                                                               589,66 678 7
                                     إرجاء من جديد                                                                  178,14 372 6
 الفائض الصافي عن السنة املالية                                      411,52 306 1

                                                                                                            رساميل ذاتية مثيلة                                                    197,32 420 9
                                            إعانات االستثمار                                                               197,32 420 9

  دين اخلصوم املتداولة                                                   665,26 561 27

املمونون والدفعات املتعلقة بهم                                         962,76 558 1  
املوظفون                                                                          000,00 117 1

املؤسسات االجتماعية                                                      494,40 8
                                                 الدولة                                                                              334,29 527

حساب تسوية اخلصوم                                                     873,81 349 24
                                           اموع العام                                                        452,24 660 44
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املفتاح  شارة  النطالقة  للتحضير  سنة   2007 شكلت 
للمؤسسات  البيئية  للجودة  ترمز  شارة  وهي  األخضر، 
السياحية التي يتم الترويج لها من طرف املؤسسة الدولية 
البيئي،  بالتسيير  الشارة  هذه  وتتعلق  البيئية.  للتربية 

واإلعالم و التواصل واألداء التقني. 
أنشطة التحضير هي كالتالي : 

- وضع صيغة وطنية للمعايير الدولية املطلوبة للحصول 

على الشارة. 
أجل  من  للمتدخلني  معطيات  قاعدة  أول  تشكيل  مت   -

املهتمة  الوحدات  حسابات  تدقيق  و  التقنية  املساعدة 
استعمال  وإعادة  جمع  أجل  من  املزودين  كذا  و  بالبرنامج، 
(ورق،  السياحية  املنشآت  عن  الناجتة  و  املفروزة  النفايات 

زجاج و زيوت غذائية.. .). 
و  السلسالت  مديري  مع  فردية  عمل  جلسات  عقد   -

املؤسسات الفندقية، و تقدمي البرنامج ملهنيي السياحة، 
باريس عقد جلسات عمل مع  دراسية في  تنظيم جولة   -

التنسيق الدولي للبرنامج و مديري

“ Le Méridien Etoile“،  و هو فندق يحمل شارة املفتاح 

األخضر، 
املنظمة من  احلملة  في  األخضر“  ”املفتاح  برنامج  إدماج   -
املغربي  الوطني  املكتب  طرف  من  مسؤولة  سياحة  أجل 

للسياحة،
- نشر كتيب إرشاد عملي حول شارة ”املفتاح األخضر“، 

للمتعهدين  الدولي  االجتماع  في  املؤسسة  مشاركة   -

الوطنيني للبرنامج الذي عقد في أمستردام. 
وطنية  عمل  ورشة  تنظيم  احمللي،  الصعيد  على  وأخيرا،   -

لفائدة مهنيي السياحة، قدم خاللها اخلبراء حلوال ملموسة 
و في  النفايات بشكل أفضل.  وتدبير  والطاقة  املاء،  لتوفير 
و  بالرباط  هيلتون  فندق  من  كل  عبر  الورشة،  هذه  نهاية 
شيراتون بالدار البيضاء وثالثة فنادق تابعة لضيافة أطلس 
في  للضيافة  دور  أربع  كذا  و  (أكور)  إبيس  فنادق  وستة 
على  الرسمي  احلصول  في  رغبتهم  عن  ورزازات،  و  مراكش 

الشارة خالل حملة 2008.
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شبكة املراقبة

AGƒ¡dG IOƒL èeÉfôH

مؤسسة  شرعت  الهواء،  جودة  برنامجها  إطار  في 
مقدم  مالي  بدعم  البيئة،  حلماية  السادس  محمد 
من املديرية العامة للجماعات احمللية، و بتنسيق مع 
كتابة الدولة املكلفة باملاء و البيئة، باقتناء و جتهيز 
خمس محطات جديدة للقياس من أجل مراقبة جودة 
الهواء مبراكش (وحدتني)، أكادير، فاس و طنجة. و من 
في  التجهيزات  هذه  استعمال  في  تشرع  أن  املتوقع 
لتنضاف  اخلمس  احملطات  هذه  تأتي  و   .2008 مارس 
الرباط،  البيضاء،  بالدار  املوجودة  الست  احملطات  إلى 

القنيطرة، اجلديدة، آسفي و سال.
في املدن التي ال تتوفر على محطة ثابتة، كان اتبر 
املتنقل هو الذي يتنقل من أجل أخذ القياسات،  كما 

في فاس ، مكناس ، تطوان ، طنجة و مراكش. 

فهي تقوم بتحليل جودة الهواء كل ربع ساعة حسب 
نفس مقاييس احملطات األوربية. يتم جمع املعطيات 
عن طريق الهاتف وحتفظ في قواعد املعطيات. وهي 
تستخدم إلعداد نشرات أسبوعية موجهة للسلطات 
املعنية  للوزارات  موجهة  شهرية  نشرة  و   ، اتصة 
(كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة و وزارة الصحة). 

الوطنية  املديرية  إدارتها  على  تسهر  احملطات  هذه 
لألرصاد اجلوية، باستثناء  محطات أخرى عهد بها إلى 

وزارة البيئة. و تتكلف املدن مبصاريف صيانتها. 

مت تقيم مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة في البرملان األوربي لبرنامج « جودة الهواء » 
ضمن إطار مبادرة « الطاقة الكونية » . يومه 10 أبريل 2007
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بهدف  للتكوين  يوما   2007 يناير   15 في  املؤسسة  ككل سنة، نظمت 
تكوين و حتسيس ستة عشر ممثال لألكادمييات بصفتهم منسقني لبرامج 
لألساتذة  كداعمني  بدورهم  القيام  على  مساعدتهم  و  البيئية.  التربية 

املؤطرين في هذا اال.

äÉ«ÁOÉcC’G »∏ã‡ øjƒμJ

,“á«LƒdƒμjEG ¢SQGóe” èeÉfôH

 لقد مت تبني هذا البرنامج التربوي 
قامت  التي  البرامج  بني  من  اتار 
من  البيئية،  التربية  بها مؤسسة 
تلقني  إلى  يهدف  بلدا.و   46 طرف 
في  املستدامة  التنمية  مبادئ 
املدارس االبتدائية، من خالل تعبئة 
(تالمذة،  األساسيني  الفاعلني 
آباء  املدرسة،  إدارة  مدرسني، 
التالميذ، النظام اجلمعوي...)، حول 
من  اختياره  يتم  مشترك  مشروع 
األساسية:  األربعة  املواضيع  بني 
املاء، الطاقة ،النفايات و التغذية.

البرنامج  هذا  انطالقة  أعطيت 

من  مؤطرة  رائدة  مدرسة   17 في 
طرف مؤسسات شريكة للبرنامج 
الشعبي،  البنك  (مؤسسة 

املكتب الشريف للفوسفاط، قرى 
جمعية  جوار،  جمعية  اإلسعاف، 
مقاطعة  العكاري،  األطفال  دار 
مدارس  مجموعة  السويسي، 
التنمية). هذه املدارس 17 موزعة 
(خريبكة-  مناطق  تسع  على 
أورير  آيت  اليوسفية-  جرير-  بن 
– إميزون – الرباط – سال – طنجة 

و أكادير).

“á«LƒdƒμjEG ¢SQGóe” èeÉfôH
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في سنة 2007، كانت الدورة السابعة لهذا البرنامج الذي يقترح على تالمذة الثانويات 
القيام بتحقيقات صحفية حول ستة مواضيع: املاء، الزراعة، النفايات، املدينة، الساحل و 

الطاقة. على هذه الروبرتاجات أن تقترح حلوال للمشاكل املطروحة.
و تشهد أرقام سنة 2007 على شغف التالميذ، حيث أجنز 128 ربورتاجا مكتوبا قادما 

من 16 أكادميية مت تسليمها إلى جلنة التحكيم املنتدبة من طرف املؤسسة.
كما سجلت املبارة ” اخلاصة بالصور ” مشاركة بارزة، بأكثر من 390 صورة فوتوغرافية 

قدمت للجنة و هي تعبر عن التأثير اإليجابي لإلنسان على بيئته.
و تستفيد هاتني املبارتني من دعم نيستلي املغرب التي تقدم احلواسيب و آالت الطباعة 

ملنجزي الربورتاجات، و كذلك آالت تصوير للمصورين الشباب.

بعد دولي

مت تسليم املقاالت و الصور الفوتوغرافية املتوجة على الصعيد الوطني للجنة التحكيم 
الدولية التابعة ملؤسسة التربية البيئية، التي منحت جائزتني للمغرب:

- اجلائزة األولى للصورة الفوتوغرافية منحت لثانوية ابن زيدون بالدار البيضاء،
- اجلائزة الدولية للطاقة منحت لثانوية الكتبية مبراكش

تربطها   التي  الشراكة  بفضل  الدولية  املبارة  في  املشاركة  من  املؤسسة  متكنت  لقد 
الصالح  للماء  الوطني  (املكتب  الشركاء  التزام  بفضل  و  البيئية  التربية  مع مؤسسة 
الشرب، صندوق اإليداع و التدبير، مقاربة الكفاءات في التكوين املهني، املكتب الشريف 

للفوسفاط...)، و خصوصا نيستلي املغرب.
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حتسيس  و  الوعي  بإيقاظ  البيئية  التربية  ترتبط 
الذي  املشروع  هذا  يندمج  و  باملسؤولية.  املواطنني 
البيئة  حلماية  السادس  محمد  مؤسسة  متنحه 
وزارة  مع  املبرمة  االتفاقية  إطار  في  خاصا  اهتماما 
 2006 سنة  في  جتديدها  مت  التي  الوطنية،  =التربية 
و تشرك الوزارة أكادميياتها و حتثهم على تنمية ثقافة 

حماية البيئة لدى التالميذ منذ الطفولة

á«HÎdG
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 اهتماما منها بالتحسني املستمر للخدمات املقدمة للزوار والذين ما فتئ عددهم يزداد  
(110.000 زائر)، قامت املؤسسة خالل سنة 2007 ب:

 

         - خلق حوض لألسماك من خالل حتويل األرض القدمية و توسيعها ليتعرف اجلمهور على 

حوالي ثالثني نوعا من الزواحف و احلشرات املتواجدة في املغرب، 
         - جتهيز مرآب للسيارات الستقبال الزوار،

         - وضع نفق بالستيكي للشتائل الصغيرة في منطقة توالد النباتات،
         - وضع سياج محيط باألرض اصصة للتوسع و املمتدة على مساحة ثالث هكتارات.

 

باإلضافة إلى ذلك، مت القيام بأعمال للحفر من أجل إنشاء :
         - مشتل سيعرض أشجار من املغرب و احلوض املتوسطي

         - مزرعة بيداغوجية

         - فضاء لأللعاب مخصص لألطفال باإلظافة إلى مطعم    

∫OÉæbƒÑd áÑ«é©dG ≥FGó◊G
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عاصمة  البيضاء،  بالدار  أخضر  فضاء  أكبر  منازع  دون  اإليرميتاج  منتزه  يعتبر 
بالنسبة  مهما  موضوعا   2005 سنة  منذ  شكل  فقد  بعمرانها.  مختنقة 

لصاحبة السمو امللكي األميرة لال حسناء، رئيسة املؤسسة،
في سنة 2005، أجنزت املؤسسة و أنهت بتعاون مع مدينة الدار البيضاء و بدعم 
من مجموعة التبغ، دراسات تقنية من أجل إعادة تأهيل هذه احلديقة. و في سنة 
السقي.  و  الغرس  و  الطرق  و  اإلنارة  االستعجالية:  األشغال  انطلقت   ،2006
في سنة 2007، بعد تتبع الدراسات املتعلقة بتهيئة املنتزه و املوافقة عليها، 
ترأست صاحبة السمو امللكي األميرة لال حسناء حفل توقيع اتفاقيات شراكة 
ألطاديس  و  ليديك  املغرب،  الفارج  املغرب،  (إسمنت  االقتصاديني  املتعهدين  بني 

للجماعات  العامة  املديرية  و  البيضاء،  الدار  مدينة  و  والية  و  من جهة  املغرب) 
احمللية و املؤسسة من جهة أخرى،

يخص  فيما  الشركاء  دعم  و  مساهمة  أساليب  على  االتفاقيات  هذه  تؤكد  و 
اخلبرة التقنية و املواد الالزمة من أجل القيام بأشغال إعادة تأهيل املنتزه،

و مت وضع اللمسات األخيرة على مجموع الدراسات اخلاصة باملنظر الطبيعي و 
الدراسات املعمارية و التقنية و مت اختيار املقاوالت املكلفة بتنفيذ أولى التجزئات 

التقنية من أجل االنطالقة الفعلية لألشغال في بداية 2008 ،

 QGódG Ö∏b ‘ »é«JGÎ°SG çhQƒe êÉà«eôjE’G √õàæe
AÉ°†«ÑdG
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يحتل جنان السبيل مكانة خاصة في قلب كل الفاسيني حيث يعتبر املنتزه التاريخي 
القرن  بداية  آخرا في  السابع عشر، أخذ شكال  القرن  أن متت تهيئته في  منذ  للمدينة. 
العشرين. و يشكل اليوم فاصال بني املدينة القدمية و املدينة اجلديدة مع السبع هكتارات 
باب  األسلحة  ساحة  كاملشور،  راقية  بفضاءات  محاطة  استثنائية،  بنباتات  املغطاة 

املكينة و ساحة بوجلود، و تطل على أسوار فاس اجلديد و برج الشيخ أحمد،
ولقد خص مصمموه مكانة هامة للماء، حسب التصميم الكالسيكي للحدائق العربية 
األندلسية. و لكن انخفاض صبيب الوادي الناجت عن اجلفاف غير بريقه، وهو وضع ناجت عن 

سنوات طويلة من اإلهمال،
نظرا ألن منتزه جنان السبيل موروث يشكل احلفاظ عليه إحدى األولويات، فقد أطلقت 
برنامجا متماسكا إلعادة  رئيسة املؤسسة،  األميرة لال حسناء،  امللكي  صاحبة السمو 

تأهيله،
أجنز اجلزء األول بكامله في سنة 2007،

و لقد سمح بإعادة التأهيل الكامل للحديقة األندلسية، و إعادة تهيئة املمر الرئيسي و 
الساقية احملاطة باملمر الكبير لواحات النخيل (واشينجتونيا روبيسطا)، و أخيرا إعادة بناء 

بوابات الدخول و املراحيض. و تطلبت األشغال متويال يقدر ب 6،5 مليون درهم
و ستنطلق األشغال باجلزء الثاني في يناير 2008 و ستهم

- إعادة تهيئة حدائق اخليزران
- إعادة بناء النورية

- إعادة تهيئة املضلع اجلنوبي-الشرقي
- ترميم احلائط  الذي يحيط باحلديقة، تغيير السياج و إعادة تهيئة القناطر الصغيرة

- تنقية الوادي، و الرفع من مستوى و غرس الضفتني
- حتويل العمارات املهجورة إلى محالت إدارية

- بناء مراحض إضافية
- إنارة في البرج و األسوار احمليطة باحلديقة

¢SÉØH π«Ñ°ùdG ¿ÉæL √õàæe π«gCÉJ IOÉYEG
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عرفت سنة 2007 االنطالقة الفعلية لبرنامج إنقاذ و تنمية 
واحات النخيل مبراكش من طرف صاحبة السمو امللكي األميرة 

لال حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس حلماية البيئة 
وخالل هذا احلفل، كرس اخلطاب امللكي تعيني صاحبة السمو 
امللكي األميرة لال حسناء، واملؤسسة التي تديرها، كمنسقني 

لهذا البرنامج الطموح،
ويقترح هذا البرنامج غرس 430.000 نخلة خالل ست سنوات 
و إنشاء متحف إيكولوجي للواحات، بتقدميها عبر ثالث محاور: 

املاء، حدائق الواحات وهندسة األراضي. 
وعلى هامش هذا احلدث، مت تنظيم معرض لألنشطة التي يتم 

القيام بها و تلك اجلاهزة للتنفيذ و قدمت ل 400 مشارك.
وحدت صاحبة السمو امللكي حول هذا املشروع الكبير، شركاء 
رئاستها،  حتت  قعوا،  و  أجانب  و  وطنيني  خواص  و  عموميني 
ومدينة  والية  و  املؤسسة  مع  تربطهم  شراكة  اتفاقيات 

مراكش. ويتعلق األمر ب :
- مدينة إيلش، بإسبانيا  

- املكتب الوطني للماء الصالح للشرب
- املكتب الشريف للفوسفاط

- مؤسسة أونا

- (فرع صندوق اإليداع و التدبير للتنمية (ميد-ز

- مؤسسة صندوق اإليداع و التدبير

- القرض الفالحي
- التعاضدية الفالحية املغربية للتأمني
- التعاضدية املركزية املغربية للتأمني 

- املؤسسة اجلهوية للتهيئة و البناء- تانسيفت
- مرصد واحات النخيل،

و لقد مكن التزام جميع الشركاء من غرس 160000 نخلة 
في سنة 2007، تعزيز املنتزه العمومي بآالت للغرس و السقي 
التربية  و  بالتحسيس  املرتبطة  األنشطة  تنفيذ  كذلك  و 
البيئية املنجزة على اخلصوص من طرف مرصد واحات النخيل

كما مكن هذا االلتزام أيضا من انطالق الدراسات املعمارية و 
الهندسة الثقافية من أجل إجناز مشروع املتحف اإليكولوجي 

للواحات،

¢ûcGôÃ π«îædG äÉMGh  á«ªæJh PÉ≤fEG èeÉfôH
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ΩÉªëà°S’G √É«e IOƒL

لقد مت بذل جهد جبار من أجل حتسني اإلجراءات و وثيرة اإلعالن عن نتائج جودة مياه االستحمام، الذي يتم 
القيام به اآلن كل 15 يوما.

:Ò«°ùàdG h õ«¡éàdG h áÄ«¡àdG

بذل جميع الشركاء جهدا من أجل وضع األجهزة األساسية. و التنسيق احمللي يظل غير كامل لكي تصبح 
هذه األجهزة مطابقة ملقاييس الشارة.

:á«ë°üdG á«£¨àdG h áeÓ°ùdG

مهم   بتحسني  البرنامج،  هذا  في  عنه  مناص  ال  الذي  املؤسسة  شريك  املدنية،  الوقاية  مديرية  قامت 
معلمي  سلوك  لتحسني  إضافية  جهود  هناك  موظفيها.  عدد  من  رفعت  كما  بالشواطئ،  لتجهيزاتها 
بعض  في  املائية  باألنشطة  اخلاصة  اإلشارات  في  و  اإلنقاذ  مراكز  في  البشرية  املوارد  زيادة  السباحة، 

الشواطئ.

:á«Ä«ÑdG á«HÎdG h §«°ûæàdG

األنشطة  بعض  أن  إال  املصطافني.  طرف  من  حيا  اهتماما  الشواطئ  في  املقترحة  التنشيطات  القت 
الترفيهية فاقت في بعض األحيان أنشطة التربية البيئية.

áØ«¶f ÅWGƒ°T èeÉfôH
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2007 áæ°S ∫ÓN IójóL “AÉbQR ájƒdCG” â°S ™aQ ”
زرقاء“ جديدة بشواطئ املضيق و أصيلة و الصخيرات و بوزنيقة و أكادير و الصويرية  ”ألوية  مت رفع ست 
األربعة  الشواطئ  إلى  باإلضافة  عشرة،  الشارة  هذه  حتمل  التي  الشواطئ  عدد  أصبح  وبذلك  القدمية. 
املتوجة في السابق (أشقار و احلوزية و عني الذئاب و الصويرة) و التي  مت التأكيد على استمرار الشارة بها، 

مما يدل على أن البرنامج قد بلغ درجة هامة من النضج.

و لقد همت دورة 2007، 54 شاطئا ب 37 جماعة ساحلية، و دعم من 27 مقاولة عمومية و خاصة تعمل 
إلى جانب اجلماعات احمللية. إنها أربع شواطئ أخرى تنظاف إلى الشواطئ املتوجة سنة 2006 وهي

-أركمان و راس املا (اقليم الناظور) محتظنة من طرف مؤسسة البنك الشعبي للتربية و الثقافة-الفنيدق 
(ريفيني) (عمالة املضيق-الفنيدق) تتكلف به اتصاالت املغرب

السيدة شوال (امتداد لعني الذئاب) محتظنة من قبل مارسا املغرب
املديرية  من طرف   8 و  و احملتضنني،  من طرف اجلماعات   53 مليون درهم في هذه احلملة،   61 مت استثمار 

العامة للجماعات احمللية،

á«Ä«ÑdG á«HÎdG h ΩÓYE’G

و  كشافا   700 من  أكثر  بتوظيف  املغربية  للكشفية  الوطنية  اجلامعة  مع  املعتادة  الشراكة  سمحت 
مرشدا من أجل التحسيس  املباشر للمصطافني. كما سمح جتديد عملية ”القافلة الشراعية من أجل 
البيئة“ املنجزة من طرف اجلامعة امللكية املغربية للزوارق الشراعية وتعزيز الشراكة مع اجلمعيات احمللية و 

نشر امللصقات و الشرائط املصورة التربوية باللغة العامية بتحسيس أكثر للمصطافني بخصوص 

نظافة الشواطئ. كما نظمت املؤسسة ورشة تكوينية و إعالمية سنويا لفائدة األطر التي متثل السلطات 
و املنتخبني احملليني و كذا املتصرفني املعنيني و الشركاء املؤيدين لبرنامج ”شواطئ نظيفة“. و لقد متحورت 

املواضيع الثالث التي مت التطرق إليها خالل دورة 2007 حول:
-نقل مهارات الشركاء اإلسبان فيما يخص مجال التسيير املستدام للشواطئ،

-التجربة املراكمة بالشواطئ املغربية،
-التهيئة السياحية للكورنيشات، الناجتة عن برنامج ”شواطئ نظيفة“.

قامت املؤسسة، التي تعقد بشكل مستمر اجتماعات مع اللجن احمللية من أجل مواكبتها خالل البرنامج، 
مبراجعة اجلدول التقييمي للشواطئ و تنسيق الزيارات التفتيشية للشواطئ احلاصلة على ”اللواء األزرق“ 

و ذلك بهدف مساعدتها على احترام  املعايير الدولية بشكل أفضل.
كما مت القيام بزيارات فجائية ل 54 شاطئا مسجال في برنامج ”شواطئ نظيفة“، و مت وضع جدول تقييمي 
من طرف اللجنة الوطنية بالنسبة لكل شاطئ. و لقد مكنت هذه اجلداول من معاينة التطورات التالية:

ôªà°ùe πμ°ûH É¡àÑbGôe ºàJ ÒjÉ©e

áØ«¶f ÅWGƒ°T èeÉfôH
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جائزة لال حسناء

 ، ،أصيلة  الفنيدق  سلمت صاحبة السمو امللكي األميرة لال حسناء جائزة االلتزام لكل من شاطئ 
البحرية  الهالمية  للحيوانات  لوضع شبكة مقاومة  املضيق  اإلبداع لشواطئ  وجائز   ، الذئاب  و عني 
مجانا  مترر  مكيفة  سينما   مقطورة  وضع  على  أصيلة   ، السباحة  منطقة  تأمني  من  مكنت  التي 
وصالت للتحسيس لفائدة الشباب ، و النادي امللكي للدراجات املائية و التزحلق على املاء بطنجة على 
الوكالة  و  الثقافة“  و  للتنمية  ”شوالة  املبادرة جلمعية  املائية، و جائزة  العقالني لألنشطة  التسيير 
الوطنية للموانئ للعمل و التحسيس اللتني قامتا به بشاطئ الصويرة، ولشاطئ أكادير و اخلطوط 
امللكية املغربية للتنشيط، وشاطئ بوزنيقة و املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ملا مت القيام به 
لصالح املصطافني من ذوي االحتياجات اخلاصة و لشاطئ لالمرمي و ليديك للعمل التحسيسي الذي 

يتم بهذا الشاطئ،

اللواء األزرق 

و  أكادير  بوزنيقة،  الصخيرات،  أصيلة،  املضيق،  التالية:  بالشواطئ  جديدة  زرقاء“  ”ألوية  رفعت ست 
الصويرية القدمية. وبذلك يرتفع العدد إلى عشر شواطئ حتمل الشارة، باإلضافة إلى تاكيد استمرارها 
بالشواطئ األربع التي سبق وأن فازت بها من قبل (أشقار، احلوزية، عني الذئاب و الصويرة) ، و هذا يبني 

أن البرنامج قد اكتسب نوعا من النضج، 

املروث 

  إجناز الدفعة األولى من برنامج إعادة تأهيل حديقة جنان السبيل مبدينة فاس.

التربية

منحت جلنة التحكيم الدولية التابعة ملؤسسة التربية البيئية جائزتني دوليتني  ملسابقة ”الصحفيني 
اجلائزة  و  البيضاء،  بالدار  زيدون  ابن  لثانوية  للصورة منحت  األولى  اجلائزة   : البيئة“  أجل  الشباب من 

الدولية للطاقة لثانوية الكتبية مبراكش،

جودة الهواء

 حصل برنامج جودة الهواء، يوم عاشر أبريل، خالل دورة البرملان األوربي، على اجلائزة الوطنية الشرفية 

التي متنح في إطار الطاقة الكونية،

املفتاح األخضر

نتظيم ورشة عمل وطنية لتقدمي إشارة ملهنيي السياحة، وفي نهاية ورشة العمل هذه ، أعرب كل من 
فندق هيلتون بالرباط ، و فندق شيراطون بالدار البيضاء، و ثالثة من فنادق أطلس الضيافة، وستة من 
فنادق ابيس (أكور)  باإلضافة إلى أربع دور للضيافة مبراكش ورزازات عن رغبتهم في احلصول الرسمي 

على الشارة خالل حملة 2008،

التعاون الدولي

مت حتت رئاسة صاحبة السمو امللكي األميرة لالحسناء، في سنة 2007، توقيع اتفاقية شراكة مع 
املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسسكو) من أجل التعاون في عقد املؤمترات والندوات 
بأهمية  الوعي  وكدا نشر  البيئة،  بقضايا  تعنى  التي  ااالت  العمل في  أوراش  و  التدريبية  والدورات 

احملافظة على البيئة في البلدان االعضاء،
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π°UGƒàe ΩGõàdEG
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IRQÉH çGóMCG

‹hO ±GÎYG

السادس حلماية  رئيسة مؤسسة محمد  لال حسناء،  األميرة  امللكي  السمو  لصاحبة  الساحل“  ”سفيرة  يشكل منح لقب 
البيئة، من طرف برنامج األمم املتحدة للبيئة اعترافا دوليا مبجهودات سموها املبذولة منذ 1999 من أجل حماية الشواطئ و 

التي تشرف نتائجها بلدنا.
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á°ù«FôdG áª∏c
AÉæ°ùMÓd IÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG áÑMÉ°U

بتالمذ  اخلاصة  الربورتاجات  و  الهواء  وبرنامج جودة  بسواحلنا،  الشواطئ  من  العديد  على  رفعها  مت  التي  اجلديدة  الستة   الزرقاء  األلوية 
الثانويات املتوجة على املستوى الدولي: نتائج ملموسة تدعو لالبتهاج في سنة 2007 بخصوص جناح و استمرارية مشاريعنا. لقد رأيناها 
بكل سرور تولد و تنمو و تنضج و حتمل لنا كل سنة إجنازات جديدة ملموسة. وبغض النظر عن الصعوبات الناجمة عن نوعية هده املشاريع 
املبنية على اإلصغاء و الثقة املتبادلة، احتفظنا دائما ببراعتنا و عملنا، مع هذا الثابت الذي ال ميكن فصله عن املعارك التي نخوضها من 

أجل البيئة. ألننا نعي جيدا أنها معارك ال ميكننا الفوز بها إال على املدى الطويل.

كما نود أن نشكر جميع الشركاء الذين أشركناهم في مشاريعنا، غالبا منذ البداية، و الذين مازالوا يواكبوننا منذ ذلك احلني. ونود أيضا 
أن نعبر لهم عن مدى حاجتنا لتعاونهم الثمني من أجل حتقيق مشاريعنا و اتخاد مبادرات أخرى طموحة، ونأمل أن تكون مثابرتهم في 

مستوى ما نقوم به.

واننا بحاجة إلى ترسيخ أعمالنا في أدهان من سيصبحون مواطني الغد، لتغيير عاداتهم و سلوكاتهم بغية احملافظة على بيئتنا وهذا 
يتطلب تظافرمجهودات اجلميع.

إن واحة النخيل مبراكش التي أطلقنا رسميا برنامجا إلنقاذها بتالوة اخلطاب امللكي الهام ، هي من البرامج القريبة إلى قلوبنا. لقد تسلمنا 
من األجيال السابقة هذا التراث اجلميل و اآلن هو في خطر من جراء املمارسات احلالية. و من واجبنا إحياؤه و إنقاذه وكذا إثراؤه ليكون شاهد 
في املستقبل. فمراكش بواحات نخيلها تشكل واحدة من أجمل الصور التي ميكن لبلدنا أن ينقلها إلى اخلارج. هذه الصورة، التي انتشرت 

في جميع أنحاء العالم، هي جزء من هويتنا املعمقة

 ´É≤jE’G ⋲∏Y ®ÉØ◊G

صاحبة السمو امللكي األميرة لالحسناء



4



¢Sô¡ØdG

 á°ù«FôdG áª∏c

IRQÉH çGóMCG

áØ«¶f ÅWGƒ°T
 

çhQƒŸG 
  ¢ûcGôe π«îf áMGh

  π«Ñ°ùdG ¿ÉæL
 êÉà«eQE’G á≤jóM

  ∫OÉæbƒÑd áÑ«é©dG ≥FGó◊G

á«HÎdG 

ÜÉÑ°ûdG Ú«Øë°üdG
 á«LƒdƒμjE’G ¢SQGóŸG

AGƒ¡dG IOƒL

 ö†NC’G ìÉàØŸG

‹ÉŸG ôjô≤àdG



* Pour le respect de notre environnement, ce document a été réalisé sur papier recyclé.
* For the respect of our environment, this document was accomplished on recycled paper.

Route de Zaërs, Avenue Mohammed VI - rue El Madani Ibn Houssaïni  - Rabat - Maroc - B.P. 5679 

Tél. : 037 65 88 44 L.G - Fax : 037 65 55 31 - E-mail : environnement@fm6e.org 


