
تقرير
األنشطة 2018

www.fm6e.org



تقرير الأن�شطة 2018

2

مقتطفات من خطاب �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء 

يف حفل توزيع جوائز غوي لل�سالم يف طوكيو ، اليابان ،

 23 نوفمرب 2018.

“

“
“

“

“

“

وبالنظر اإىل التحدي الكبري الذي تطرحه حماية البيئة، هذه املهمة التي ت�شتدعي م�شاركة 

وانخراط كافة املواطنني، ينبغي و�شع الرتبية فوق جميع العتبارات الأخرى.

اإل اأن حتقيق الرتبية والتوعية يتطلب الكثري من الوقت وي�شتدعي جهودا هامة. فهي مهمة ل 

تتوقف اأبدا. كما تتطلب اإقناع النا�س باتخاذ نف�س التدابري، مرارا وتكرارا. 

ولك�شب الوقت والرفع من وترية التغيري، لعله من املفيد والفعال اأن مننح اأطفالنا الرتبية 

ال�شليمة واأن نزرع فيهم ثقافة اأخرى واأن ننه�س بعالقة خمتلفة مع العامل وجتاه الآخرين.

وبهذه الطريقة، �شتكون الأجيال املقبلة قادرة على التعامل مع العامل بطريقة خمتلفة وعلى 

اتخاذ القرارات ال�شائبة، يف امل�شتقبل، بغية حماية كوكبنا.
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�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء

رئي�شة موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة
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اأحداث بارزة

واحة نخيل مراكش
+

الأن�شطة الأمريية 

قامت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء 

يوم 9 ت�رضين الأول/اأكتوبر بزيارة عمل اإىل واحة 

نخيل مراك�س يف اإطار الربنامج الرامي اإىل حمايتها 

وتنميتها.

انطلق هذا الربنامج �شنة 2007، وي�شهد بعد مرور اثني ع�رض 

�شنة من دخوله حيز التنفيذ زخما جديدا. وقد اختارت �ساحبة 

ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء الوقوف خالل زيارتها 

على موقعني ميثالن مرحلتني من العمل الذي مت اإجنازه حلد 

ال�شاعة.

خالل توقفها الأول باإحدى بقع الواحة الفالحية، التقت 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء بفالحي القطاع 

ال�شمال الغربي. وينتمي هوؤلء الفالحون اإىل 49 اأ�رضة 

م�شتفيدة من برنامج منوذجي يف جمال الزراعة الإيكولوجية 

قامت باإطالقه املوؤ�ش�شة وت�رضف على تنفيذه جمعية اأغري�شود 

الدولية بتمويل من موؤ�ش�شة املكتب ال�رضيف للفو�شفاط.

وي�شمل برنامج حماية واحة نخيل مراك�س وتنميتها حمورا 

هاما متعلقا بتوعية ال�شاكنة املحلية واإ�رضاكها يف تنمية 

الف�شاء الذي �شت�شري م�شوؤولة عن �شونه وحمايته. حيث 

ح�شل الفالحون على درو�س يف حمو الأمية ومبادئ التدبري، 

وا�شتفادوا اأي�شا من الدعم والتدريب الفني يف جمايل الزراعة 

وتربية املوا�شي، واكت�شفوا على هذا النحو طريقة جديدة 

ملمار�شة مهنتهم العريقة، مبا ي�شمن احرتام البيئة والزيادة 

يف املداخيل.

 وقد �رضح الفالحون باأنف�شهم ل�ساحبة ال�سمو امللكي

 الأمرية لال ح�سناء املهارات والتقنيات التي تعلموها من اأجل 

حماية الرتبة واحلفاظ على التنوع الزراعي واملاء والطاقة. 

ثم عر�شوا على اأنظارها كيف يتم ت�شويق املنتوجات ب�شكل 

مبا�رض لدى الفنادق احلا�شلة على �شارة املفتاح الأخ�رض من 

املوؤ�ش�شة، واأهدوا بكثري من الفخر والعتزاز ل�ساحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية لال ح�سناء �شلة منتجات طرية حتمل عالمتهم 

التجارية.

وقامت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء بعد ذلك 

بزيارة حو�س تخزين مياه ال�شقي، وهو لالإ�شارة حلقة اأ�شا�شية 

يف نظام منوذجي وفريد من نوعه ل�شقي �شتائل النخيل 

اجلديدة باملياه املعاجلة يف حمطة معاجلة املياه العادمة 

مبدينة مراك�س. فبعد اأن قامت املوؤ�ش�شة بغر�س 580 األف �شتلة 

يف واحة نخيل مراك�س، ت�شهر حاليا على �شمان رعايتها 

و�شقيها. حيث مت تخ�شي�س ا�شتثمارات تناهز 37،5 مليون 

درهم من اأجل ا�شتقدام املياه من حمطة معاجلة املياه العادمة 

مبدينة مراك�س وا�شتعمال يف ال�شقي.

1

1
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زيارة إلى اليابان
+

زيارة مدر�سة يف طوكيو

يف 22 ت�رضين الثاين/نوفمرب 2018، قامت �شاحبة ال�سمو 

امللكي الأمرية لال ح�سناء بزيارة مدر�شة اأوموري الإعدادية. 

وت�شم هذه املدر�شة، الواقعة يف “اأوطا �شيتي”، وهي واحدة 

من املقاطعات الـ23 التي تت�شكل منها طوكيو، 398 تلميذا 

ترتاوح اأعمارهم بني 12 و15 �شنة، وكذا 21 مدر�شا. وهي 

مدر�شة مرموقة منت�شبة اإىل اليون�شكو منذ 2011 وفازت بعدة 

جوائز: جائزة اأف�شل م�رضوع لليون�شكو من اأجل الرتبية على 

التنمية امل�شتدامة )2012(، جائزة اأف�شل موؤ�ش�شة تعليمية 

م�شتدامة من طرف وزارة الرتبية الوطنية باليابان )2016(، 

وجائزة املدر�شة املنخرطة يف املقاربة املوؤ�ش�شاتية ال�شاملة 

لليون�شكو )2016(.

وكان يف ا�شتقبال �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء، 

بقاعة الريا�شات، كل تالميذ مدر�شة “اأوموري” الذين 

ا�شتعر�شوا اأمامها، على �شبيل الرتحيب، خمتارات من الثقافة 

اليابانية ت�شمنت عرو�شا يف فنون احلرب وفن اخلط والرق�س.

وقد عربت �شاحبة ال�شمو امللكي عن �شعادتها وامتتانها لهذه 

الزيارة، خ�شو�شا اأنها �شتدفع قدما مب�رضوع التواأمة بني 

مدر�شة اأوموري طوكيو ومدر�شة احلزام الأخ�رض بالرباط.

لقاء مع وزير الرتبية الوطني الياباين

بتاريخ 20 ت�رضين الثاين/نوفمرب 2018، وعلى هام�س حفل 

 ت�شليم جائزة “غوي” الدولية، اجتمعت 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء، رئي�شة موؤ�ش�شة 

حممد ال�شاد�س للبيئة، مرفوقة بال�شيد �شعيد اأمزازي، وزير 

الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث 

العلمي، بال�شيد ما�شاهيكو �شيباياما، وزير الرتبية والثقافة 

والريا�شة والعلوم والتكنولوجيا الياباين.

وقد قامت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء 

بال�شتف�شار عن املناهج الرتبوية املدر�شية اليابانية، 

خ�شو�شا املتعلق منها بالرتبية على التنمية امل�شتدامة، 

وتباحثت مع امل�شوؤول الياباين حول �شبل تطوير اأدوات تربوية 

لفائدة ال�شباب املغربي، مبا يف ذلك تطبيقات معلوماتية 

واألعاب، بالتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية اليابانية.

23

23
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ح�شلت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء بتاريخ 27 

ت�رضين الثاين/نوفمرب 2018 على دكتوراه فخرية من جامعة 

ريت�شوميكان �شوزاكا. وقد عربت رئي�شة موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

للبيئة، خالل احلفل الرمزي املنظم بهذه املنا�شبة والذي 

ح�رضه ثلة من اأ�شاتذة هذه اجلامعة وم�شوؤوليها، عن اعتزازها 

وتاأثرها باحل�شول على هذا اللقب الذي يتوج م�شاهمتها 

ال�شتثنائية يف جهود النهو�س بالق�شايا الجتماعية.

بعد هذا احلفل، زارت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء 

مدر�شة واإعدادية ريت�شوميكان، وقدم لها امل�شوؤولون بهذه 

املنا�شبة مقارباتهم الرتبوية املبتكرة امل�شتخدمة يف تربية 

الفئات ال�شابة.

دكتوراه فخرية من جامعة 

ريت�سوميكان، كيوتو، اليابان

جائزة “غوي” الدولية 2018

�شهد ق�رض املوؤمترات نيكي هال يف طوكيو بتاريخ 23 ت�رضين 

الثاين/نوفمرب 2018، ا�شتالم �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية 

لال ح�سناء جلائزة “غوي” الدولية من يدي رئي�س موؤ�ش�شة 

“غوي” ال�شيد هريو �شايوجني. وتتوج هذه اجلائزة �شنويا 
العمل واجلهود التي يبذلها اأحد الأ�شخا�س يف �شبيل بناء 

عامل م�شتدام يعمه ال�شالم. وقد كانت اجلائزة مبثابة اعرتاف 

وتتويج حلياة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء التي 

اأفنتها يف الدفاع عن حماية البيئة و�شونها.

وجتمع عالقات التعاون بطبيعة احلال بني املوؤ�ش�شتني منذ 

�شنة 2014، حيث ياأخذ هذه التعاون �شكل برامج تواأمة بني 

جمموعة من املدار�س اليابانية واملغربية، وي�شمل اأي�شا تقا�شم 

التجارب املتعلقة بحماية البيئة، غلى غرار برنامج التعاون 

بني مدر�شة احلزام الأخ�رض يف الرباط ومدر�شة اأوموري 

طوكيو. وقد تعزز هذا التعاون وتقوى بعد التوقيع على مذكرة 

تفاهم �شنة 2017.

 طوكيو- 23 نونرب 2018 : 

ت�سلمت �ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية لال ح�سناء جلائزة 

“غوي” الدولية لل�شالم 2018.
كما ت�سلمت �سموها الدكتوراه 

الفخرية من جامعة 

ريت�سوميكان، كيوتو، اليابان.

اأحداث بارزة

5

5

4

4

الأن�شطة الأمريية 



9

تقرير الأن�شطة 2018
موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة

لقاءات دولية 
+

كوب 24

رواق يف ف�ساء املعار�ش

 ،  2010 الأول/دي�شمرب  كانون   15-02
كاتوفيت�شي )بولندا( 

ح�شلت املوؤ�ش�شة على رواق مب�شاحة 4 اأمتار مربعة 

داخل ف�شاء املعار�س ب�شفتها ع�شوا مراقبا يف 

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ. 

وقد مكن هذا احل�شور من التعريف باملوؤ�ش�شة لدى 

الزوار املهمني الذين يقبلون على هذا الف�شاء املهم 

املفتوح للم�شاركني جميعهم. 

اجلل�سة املوازية

حتدي يوم الأر�ش

 ، الأربعاء 12  دي�شمرب 2018: اأن�شطة يوم 

الأر�س 

ناق�س امل�شاركون يف هذه الفعاليات اأهمية يوم 

الأر�س والعلوم املواطنة وم�شاهمته يف جناح 

م�رضوع اتفاقية باري�س. مبنا�شبة الحتفال 

بالذكرى اخلم�شني ليوم الأر�س، �شي�شهد العامل اأكرب 

حملة عاملية من�شقة للنهو�س بالعلوم املواطنة، 

وذلك يوم 22 ني�شان/اأبريل 2020. حيث �شيتعباأ 

ماليني املواطنني عرب العامل لتجميع مليار من 

املعطيات يف ميادين من قبيل جودة الهواء وجودة 

املياه والتنوع البيولوجي والتلوث وال�شحة.

التمكني املناخي 

الأربعاء 12 دي�شمرب 2018:   مداخلة 

املوؤ�ش�شة 

قامت املوؤ�ش�شة بتقدمي خال�شات وتو�شيات الندوة 

املنظمة حول مو�شوع “ ا�شتعمال دليل العمل حول 

التمكني املناخي اخلا�س باتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية حول التغري املناخي من اأجل تعزيز 

دور املجتمع املدين يف التوعية حول التغريات 

املناخية “.

مائدة م�ستديرة حول “ حتديات الرتبية على 

التغريات املناخية “

 اخلمي�س 13 كانون الأول/دي�شمرب 2018 

مائدة م�شتديرة حول جهود مكافحة التغريات 

املناخية بح�شور خرباء وممثلي املنظمات 

غري احلكومية والباحثني وم�شممي الربامج 

واملمار�شني واملربني واملدر�شني الر�شميني وغري 

الر�شميني وعلماء املناخ وال�شباب ومدراء املدار�س 

والإعداديات.



10

تقرير الأن�شطة 2018

اأحداث بارزة

اليون�سكو- معر�ش “ك�سافة 

التغيري” 

�شاركت موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة يف 

معر�س اليون�شكو Green Citizen )املواطن 

الأخ�رض( “ك�شافة التغيري”. اأقيم هذا املعر�س لأول 

مرة يف الربملان الأوروبي يف بروك�شل يف الفرتة 

من 14 اإىل 18 اأيار/مايو 2018، ثم انتقل اإىل 

بورتو  بالربتغال من �شبتمرب اإىل دي�شمرب 2018.

يربز معر�س اليون�شكو Green Citizens، الذي 

مت اإطالقه يف عام 2015 ، الدور احلا�شم للرتبية 

على التنمية امل�شتدامة يف ق�شايا املناخ اليوم. 

ويحتفي بالرجال والن�شاء الذين ي�شاهمون عرب 

العامل يف جهود الرتبية والتوعية البيئية.

اختار املعر�س ت�شع ق�ش�س، مبا يف ذلك ق�شة 

م�شتوحاة من برنامج حماية وتنمية واحة نخيل 

مراك�س. حيث مت تقدمي املبادرات اجلريئة يف جمال 

الزراعة ال�شديقة للبيئة وكذا جهود التوعية عرب 

برنامج املدار�س ال�شديقة للبيئة. 

جلنة مراقبة جودة الهواء يف 

معر�ش بولوتيك

ليون )فرن�شا( 2018  

اجتمعت جلنة املراقبة مع متخ�ش�شني يف جودة 

الهواء، واطلعت على التقنيات اجلديدة للوقاية من 

تلوث الهواء وعالجه، وكذا على املعدات اجلديدة 

التي مت تطويرها ل�شيانة حمطات قيا�س جودة 

الهواء. و�شارك الوفد اأي�شا يف الندوات واملناق�شات.

 ”Africa Clean Mobility Week“ موؤمتر

“اأ�سبوع اأفريقيا للتنقل النظيف”
من 12 اإىل 16 اآذار/مار�س 2018 يف مقر 

منظمة الأمم املتحدة بنريوبي.

جمع هذا الأ�شبوع حوايل 40 دولة اأفريقية ملناق�شة 

حتديات التنقل النظيف وتاأثرياته على ال�شحة 

والبيئة والنمو القت�شادي يف اإفريقيا، بناًء على 

نتائج منتدى 2014 حول النقل امل�شتدام يف 

اإفريقيا. وقد اتفق الوزراء واخلرباء الأفارقة على 

13 نقطة عمل لتعزيز النقل امل�شتدام.

لقاءات دولية
+
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لقاءات وطنية
)ACE( ندوة حول “ا�ستعمال دليل العمل حول التمكني املناخ 

 اخلا�ش باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية حول التغري املناخي”

+

نظمت موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة يف 

الرباط يومي الثالثاء 30 والأربعاء 31 ت�رضين 

الأول/اأكتوبر 2018 ندوة حول التغريات املناخية 

بالتعاون مع املنظمة الإ�شالمية للرتبية والعلوم 

والثقافة )الإي�شي�شكو( وبدعم من هيئة اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ.

كانت الندوة منا�شبة لتقدمي دليل العمل حول 

التمكني املناخي )ACE( لتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�شاأن تغري املناخ، وهي الهيئة التي تقوم 

�شنويا بتنظيم قمم املناخ “كوب”. ويوفر هذا 

الدليل خطة وا�شحة من ع�رض خطوات لتنفيذ حلول 

مواجهة تغري املناخ.

ملدة يومني، اكت�شف امل�شاركون من املغرب 

وال�شنغال ومايل والنيجر وموريتانيا وبينني 

وتون�س الدليل، وتعلموا كيفية ا�شتخدامه وتبادلوا 

اأف�شل ممار�شاتهم يف هذا الباب.

وعر�شت اجلمعيات املتوجة يف جوائز لال ح�سناء 

لل�شاحل امل�شتدام مبادراتها خالل هذه الندوة، 

مبا يف ذلك جتربة يوم دون �شيارات يف مراك�س 

ومناهج تف�شري التغريات املناخية لالأطفال.

الرباط : 30-31 اأكتوبر 

: نظمت  موؤ�س�سة   2018
حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

 ندوة حول التغريات 

املناخية بالتعاون مع  

)الإي�سي�سكو( وبدعم من 

هيئة اتفاقية الأمم املتحدة 

الإطارية ب�ساأن تغري املناخ.
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املدارس اإليكولوجية
+

حفل جائزة اللواء الأخ�رض 

يف مدر�سة اإيكولوجية

الرتبية من اجل التنمية امل�شتدامة

ارتفع اأعداد املدار�س املنخرطة يف هذا الربنامج مقارنة 

بال�شنة املن�رضمة، علما اأنه دخل مو�شمه الثالث ع�رض. 

حيث بلغ العدد 1930 مدر�شة يف مو�شم 2018-2017 ، 

مقابل 1636 يف مو�شم 2017-2016.  

وقد اأثبتت املقاربة التدريجية املطبقة منذ مو�شم -2013

207 مدر�شة للح�شول  2014 جناحها. حيث تر�شحت 
على “اللواء الأخ�رض” اأو اإحدى املراحل القبلية يف مو�شم 

121 مدر�شة منها من حمل  2017-2018. وقد متكنت 
اللواء الأخ�رض، مقابل 67 خالل املو�شم املن�رضم، بينما 

ح�شلت 33 على ال�شهادة الربونزية و53 على ال�شهادة 

الف�شية.  

واأفلحت 222 مدر�شة اإيكولوجية من جتديد لوائها من 

اأ�شل 262.    

اللواء الأخ�رض: نتائج مو�سم 2018-2017

قامت اللجان الإقليمية بتقييم جميع تر�شيحات احل�شول 

على اللواء الأخ�رض، وعددها 207 طلب، عرب زيارات 

ميدانية. وو�شعت املوؤ�ش�شة يف هذا الباب منوذج موحد 

للتقييم. وقد �شكل عمل اللجان الإقليمية الأر�شية التي 

ا�شتغلت عليها اللجنة الوطنية عند فح�س الرت�شيحات.

ثم عقدت اللجنة الوطنية اجتماعات تقييم طلبات احل�شول 

على اللواء الأخ�رض بر�شم مو�شم 2017-2018 يومي11 

و12 حزيران/يونيو 2018 مبقر املوؤ�ش�شة. وقد مت الحتفاء 

باملمار�شات الف�شلى التي وقفت عليها اللجنة، و�شيتم 

ا�شتعمالها لتدريب وحتفيز املدار�س الأخرى.

موؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية للرتبية والبيئة

�شمحت التفاقية املوقعة مع موؤ�ش�شة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية للرتبية والبيئة بدمج 60 من اأ�شل 

“مدرا�س.كوم” يف برنامج  اإىل �شبكة  62 مدر�شة منتمية 
املدار�س الإيكولوجية. وقد نالت 12 منها على اللواء 

الأخ�رض، بينما ح�شلت مدر�شتني على ال�شهادة الربونزية. 

اأخرًيا، وبف�شل �شبكة “مدار�س.كوم”، متت ترجمة جمموعة 

من الأدوات التعليمية اإىل اللغة الأمازيغية.



تقرير الأن�شطة 2018
موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة

15

207
مدر�سة للح�سول على “اللواء 

الأخ�رض” اأو اإحدى املراحل 

القبلية يف مو�سم 2018-2017.

222
مدر�سة اإيكولوجية من جتديد 

لوائها من اأ�سل 262.

60
مدر�سة منتمية اإىل �سبكة 

“مدرا�ش.كوم” يف برنامج 
املدار�ش الإيكولوجية.

نظمت املوؤ�ش�شة يف الفرتة من 28 ت�رضين الثاين/

نوفمرب 2017 اإىل 20 كانون الثاين/يناير 2018 

�شل�شلة ور�شات تن�شيطية بغية التعريف برباجمها 

الأ�شا�شية يف جمال الرتبية على التنمية امل�شتدامة: يف 

اإطار برنامج املدار�س الإيكولوجية بالن�شبة للتعليم 

الأويل والبتدائي ويف اإطار برنامج “ال�شحفيون 

ال�شباب من اأجل البيئة” بالن�شبة للثانويات الإعدادية 

والثانويات التاأهيلية .

وللمرة الأوىل، ح�رض من�شطو وموؤطرو الربناجمني 

جمتمعني اإىل الور�شات، مما مكن من تعزيز العمل 

امل�شرتك ومالءمة م�شامني الربامج مع اأهداف الأمم 

التدريب والتوعية

املتحدة للتنمية امل�شتدامة.

حيث ي�شاهم برنامج املدار�س الإيكولوجية يف 

حتقيق الهدف 4 ب�شاأن فعالية التعليم البيئي. كما 

اأ�شاف اإىل املوا�شيع ال�شت التي كان يتناولها 

تقليديا برنامج املدار�س الإيكولوجية )املياه 

والطاقة والنفايات والغذاء والتنوع البيولوجي 

والت�شامن( ، مو�شوع تغري املناخ ، وهو لالإ�شارة 

هدف الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة رقم 13 .
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الصحفيون الشباب 
من أجل البيئة

+

 �سحفيون �سباب 

لثانوية بالناظور خالل 

عملية غط�س ال�سعاب 

الإ�سطناعية ببحرية 

مار�سيكا

نتائج امل�سابقة الوطنية اخلا�سة بالتقارير املكتوبة.

الذهب الأزرق ومنوذج احلمام 

التقليدي يف ورززات  

الأ�شالة �شنة جائزة   - 18-15"
 اإعدادية عبد الكرمي اخلطابي - ورزازات 

 اأكادميية درعة تافياللت

الذهب الأحمر: الزعفران واإدارة 

املياه يف املنطقة  تازناخت  

التثمني �شنة جائزة   - 18-15"
 اإعدادية اإدري�ش الأول - ورزازات 

 اأكادميية درعة تافياللت

تلوث املياه اجلوفية  يف �سهل 

مارتيل

التوعية �شنة جائزة   - 14-11"
 اإعدادية طه ح�سني - مرتيل 

 اأكادميية طنجة تطوان احل�شيمة

تتويج ثانوية طانطان يف م�سابقة دولية

مبنا�شبة يوم البيئة املحتفى به يوم 5 حزيران/يونيو 2018، 

منحت جلنة التحكيم الدولية مل�شابقة ال�شحفيون ال�شباب من 

اأجل البيئة، املجتمعة يف كوبنهاغن، اجلائزة الدولية الأوىل، 

فئة 19-21 �شنة ، للتقرير املكتوب الذي �شاركت به ثانوية 

حممد اخلام�س من طانطان )منطقة كلميم وادي نون(، بعنوان 

“طانطان: تراث غري مادي مرتبط باملياه”. كما ح�شل هذا 
التقرير من قبل على جائزة جلنة التحكيم الوطنية. 

جتدر الإ�شارة اإىل م�شاركة 178 تقريراً من 30 دولة يف هذه 

امل�شابقة الدولية. وقد حققت امل�شابقة على هذا النحو اأكرب عدد 

من امل�شاركات يف تاريخها، مما يدل على تنامي الهتمام 

بربنامج “ال�شحفيون ال�شباب من اأجل البيئة”. ومت ن�رض 

.Huffington Post Kids التقارير املتوجة يف

امل�سابقة الوطنية

مت تتويج 7 تقارير مكتوبة و7 تقارير فوتوغرافية مبنا�شبة 

الدورة 16 من هذه امل�شابقة. وبحكم تزامن هذه الدورة مع 

الع�رضية الدولية للعمل ب�شاأن املياه والتنمية امل�شتدامة، 

التي انطلقت بتاريخ 22 اأذار/مار�س 2018، فقد اختري لها 

�شعار “املاء من اأجل عامل م�شتدام”. ويحظى هذا املو�شوع 

باأهمية ووقع خا�س يف بلد �شبه جاف كاملغرب، حيث 

يعترب املاء دائما عن�رضا حموريا يف حياة ال�شاكنة.

جاءت امل�شاركات عديدة من ال�شمال اإىل اجلنوب، ومن 

جميع اأكادمييات الرتبية والتعليم، حول اإ�شكاليات 

احلفاظ على املياه واأهمية �شون هذا املورد النادر. واأبرز 

ال�شحفيون ال�شباب امللتزمون بق�شايا البيئة مدى اأهمية 

املاء بالن�شبة للمغرب �شواء يف جبال الريف اأو �شهل مرتيل، 

وكذا يف اأرا�شي الأطل�س اجلافة، حيث يزرع الزعفران.

كما �شارك ال�شحفيون ال�شباب من اأجل البيئة بالعديد من 

التقارير الفوتوغرافية. ُمنحت اجلوائز ل�شتة موؤ�ش�شات من 

اأكادمييات خمتلفة، حيث مت تتويج �شور اآثار اجلفاف على 

وادي درعة وتقنيات جمع مياه الأمطار والآبار التقليدية 

يف جهة دكالة وال�شواقي التقليدية وعني ماء على �شكل قلب 

وانت�شار النفايات يف وادي اأيت اأورير وعني اأ�رضدون. وكانت 

�رضورة الربط بني التقارير واأحد اأهداف الأمم املتحدة للتنمية 

امل�شتدامة واحدة من م�شتجدات و�رضوط دورة 2018. 

وح�شل الفائزون وموؤطروهم على جوائزهم بالإ�شافة اإىل 

لوحات رقمية خالل الحتفالت الإقليمية واجلهوية املنظمة 

بهذه املنا�شبة.

الرتبية من اجل التنمية امل�شتدامة
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نتائج امل�سابقة الوطنية للت�سوير الفوتوغرايف

جتميع مياه الأمطار بالطرق 

التقليدية 

 اإعدادية اخلمي�شات ) اخلمي�سات ( 

اأكادميية الرباط �شال القنيطرة

11-14 �سنة - جائزة املبادرة

عيون املياه منطقة بركان

 ثانوية ابن بطوطة ) بركان ( 

اأكادميية اجلهة ال�رضقية

19-21 �سنة - جائزة البعد اجلمايل

وادي درعة يف ورزازات

حنني النخيل اإىل واد درعة يف 

 ورزازات اإعدادية النجاح ) ورزازات ( 

اأكادميية درعة تافياللت

11-14 �سنة - جائزة القرب

ال�ساقيات  

 ثانوية الوحدة ) تزنيت ( 

اأكادميية �شو�س ما�شة

15-18 �سنة - جائزة الرتاث

بئر تقليدي مبنطقة دكالة 

 اإعدادية حممد ال�شاد�س اأولد فرج

  ) اجلديدة ( 

اأكادميية الدار البي�شاء �شطات

15-18 �سنة - جائزة مو�سوع ال�سنة

انت�سار النفايات يف وادي اآيت اأورير

 ثانوية بئر اأنزران ) احلوز ( 

اأكادميية مراك�س اأ�شفي

19-21 �سنة - جائزة اليقظة 

عني اأ�رضدون 

 جمموعة مدار�س املعارج ) بني مالل ( 

اأكادميية بني مالل خنيفرة

11-14 �سنة - جائزة الن�سجام

منوذج حلديقة جتريبية يف 

حمطة معاجلة املياه ال�ساحلة 

لل�رضب يف مديونة 

املبادرة �شنة جائزة   - 21-19"
 ثانوية جعفر الفا�سي - الدار البي�ساء 

 اأكادميية الدار البي�شاء �شطات

عني اإ�سكاجني يف الناظور 

القرب  �شنة جائزة   -  21-19
 الوطنية

 ثانوية ابن �سينا - ناظور 

 اأكادميية اجلهة ال�رضقية

طانطان: تراث غري مادي مرتبط 

باملاء 

�شنة جائزة جلنة   - 21-19
 التحكيم الوطنية

 ثانوية حممد اخلام�ش - طانطان 

 اأكادميية كلميم واد نون 

حفر الآباريف عني عودة 

اليقظة �شنة جائزة   - 18-15"
ثانوية عبد الرحمان الداخل - 

 ال�سخريات متارة 

 اأكادميية الرباط �شال القنيطرة
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أدوات تربوية
+

�رضيط فيديو حول برنامج 

املدار�ش الإيكولوجية باللغة 

الأمازيغية

متت ترجمة �رضيط الفيديو اخلا�س بربنامج 

املدار�س الإيكولوجية اإىل اللغة الأمازيغية بغية 

خماطبة مدار�س العامل القروي. وقد اأجنزت الرتجمة 

بالتعاون مع خرباء موؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية، ومت ت�شجيل الو�شالت ال�شوتية يف 

مدر�شتني اإيكولوجيتني باخلمي�شات.

مل�سقات مو�سوعاتية حول 

برنامج املدار�ش الإيكولوجية

متت ترجمة املل�شقات ال�شبعة اخلا�شة مبوا�شيع 

برنامج املدار�س الإيكولوجية اإىل اللغتني 

الأمازيغية والفرن�شية.

الرتبية من اجل التنمية امل�شتدامة
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امل�سار الرتبوي باجلديدة 

يوجد م�رضوع امل�شار االرتبوي اخلا�س مبنتزه 

احل�شن الثاين باجلديدة قيد الإجناز حاليا. ويتم 

تنظيم الأ�شغال بالتن�شيق بني ممثلي اجلماعة 

احل�رضية للجديدة وال�رضكة املتعاقد معها. حيث مت 

حتديد مواقع وحمطات امل�شار، وكذا النتهاء من 

تن�شيب اللبنات الأ�شمنتية.

امل�شار الرتبوي اخلا�س بغابة ال�شباب 

مت تنظيم م�شابقة لفائدة طلبة املدر�شة الوطنية 

للهند�شة املعمارية مبراك�س حول ت�شميم امل�شار 

الرتبوي اخلا�س بغابة ال�شباب. هذا و�شتنجز 

الأ�شغال �شنة 2019.

كتيب حول التنوع البيولوجي يف 

واحة نخيل مراك�ش

حتظى املواقع ذات الأهمية البيولوجية والبيئية، 

على غرار واحة نخيل مراك�س، باأهمية كبرية، وقد 

اأعد يف هذا الباب كتيب حول اأنواع احليوانات 

والنباتات يف هذه الواحة بغية توعية خمتلف 

الأطراف املعنية. 

ور�سات لال�ستئنا�ش باملن�سة 

الرقمية حول التغريات املناخية

مت تنظيم 12 ور�شة عمل من اأجل التعريف 

باملن�شة الرقمية حول التغريات املناخية التي 

اأطلقتها املوؤ�ش�شة وحتفيز املهتمني على ا�شتعمالها. 

وقد �شهدت هذه الور�شات م�شاركة 357 تلميذا 

وتلميذة من 154 مدر�شة، عالوة على 194 م�رضف 

وم�رضفة.
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شبكة الجامعات 
املغربية حول البيئة 

واالستدامة

+

الرباط  : 24 اأبريل 2018 

نظمت  موؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة

 ور�سة عمل حول “بناء 

القدرات من اأجل جامعات 

خ�رضاء

�سبكة دولية

 GUPES مت اإطالق �شبكة اجلامعات حول البيئة وال�شتدامة

من طرف وحدة التكوين لربنامج الأمم املتحدة للبيئة 

والرتبية البيئية �شنة 2010 بغية دمج ق�شايا البيئة يف 

الرتبية والبحث العلمي وتدبري اجلامعات. وقد ان�شم املغرب 

اإىل هذه ال�شبكة من خالل املوؤ�ش�شة يف عام 2014، حيث 

وقعت هذه الأخرية مذكرة تفاهم �شهر �شباط/فرباير 2012 

مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

 وت�شارك حاليا يف هذه ال�شبكة 5 جامعات و15 كلية و3 

مدار�س عليا من 5 جهات باملغرب. 

• كلية  مراك�س: جامعة القا�شي عيا�س ب 14	

•الدار البي�شاء جامعة احل�شن الثاين 	
•املحمدية: كلية العلوم والتكنولوجيا  	

•الرباط :جامعة الرباط الدولية، املدر�شة الوطنية للهند�شة  	
املعمارية بالرباط، املدر�شة الوطنية ل�شناعة التعدين 

ومدر�شة الربيد والت�شالت يف الرباط.

•فا�س: جامعة �شيدي حممد بن عبد اهلل  	
•اأكادير: جامعة ابن زهر 	

ور�سة تعريفية

�شهد 24 ني�شان/اأبريل 2018 تنظيم ور�شة عمل مبعهد 

الرباط العلمي حول “بناء القدرات من اأجل جامعات خ�رضاء 

باملغرب”، وذلك بال�رضاكة مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة.

�شاركت اأربع موؤ�ش�شات من املغرب: جامعة القا�شي عيا�س  

جامعة الأخوين، املدر�شة الوطنية ل�شناعة التعدين وجامعة 

�شيدي حممد بن عبد اهلل بفا�س، برفقة كتابة الدولة املكلفة 

بالتعليم العايل. ومتيزت الور�شة مب�شاركة كينيا، ممثلة 

بالهيئة الوطنية لإدارة البيئة )NEMA( واملنظمة الكينية 

للرتبية البيئية.

وقد �شملت نتائج هذه الور�شة ما يلي:

•تبادل املمار�شات الف�شلى حول اجلامعات اخل�رضاء بغية  	
ن�رضها،

•اإعطاء البعد الأخ�رض للتكوين اجلامعي وت�شجيع الطالب  	
على النخراط يف ن�رض املمار�شات الف�شلى،

•جعل اجلامعات اأحد الفاعلني اجلهوين يف جمال البيئة، 	
•رفع مذكرة اإىل اأ�شحاب القرار )املوؤ�ش�شة ووزارة التعليم  	

العايل( حول اأهمية اإحداث �شبكة للجامعات اخل�رضاء 

باملغرب.

الرتبية من اجل التنمية امل�شتدامة
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موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة

الإدارة العامة والتعميم

لقد لحظت اللجنة الوطنية املكلفة بربنامج “�شواطئ نظيفة” 

�شنة 2017 وجود م�شاكل بنيوية من �شاأنها عرقلة ا�شتدامة 

النتائج املح�شل عليها، بغ�س النظر عن تعميم الربنامج 

والزيادة يف اأعداد ال�شواطئ احلا�شلة على عالمة اللواء الأزرق.

•مازال انخراط اجلماعات املحلية غري كاف ويف الكثري من  	
الأحيان ل يرق حتى مل�شتوى ال�شالحيات املخولة لها.

•ويوؤدي تعدد املتدخلني و�شوء التن�شيق اإىل ازدواجية املهام. 	
•كما تبني ق�شور منظومة تتبع ال�شواطئ احلالية، حيث ل  	
توجد فوارق كثرية بني ال�شواطئ احلا�شلة على العالمة 

وغريها. ول ي�شمح النظام احلايل بتحديد الختاللت يف 

الوقت املنا�شب، حتى بالن�شبة لل�شواطئ احلا�شلة على 

العالمة، عالوة انتهاك جمموعة من املعايري وال�شوابط 

ال�رضورية لرفع اللواء الأزرق.

•هذا وفقد برنامج �شواطئ نظيفة هويته الأ�شلية ب�شبب  	
الختالفات الكبرية يف اخلدمات املقدمة للم�شطافني يف 

ال�شواطئ امل�شاركة.

وقد ا�شتخل�شت املوؤ�ش�شة الدرو�س من هذه املالحظات، واأطلقت 

ملواجهتها جمموعة من الأن�شطة.

توحيد اأمناط التدبري: دليل التدبري امل�ستدام 

لل�سواطئ

يف عام 2018، وا�شتناداً اإىل التعليقات واملالحظات التي 

اأبداها امل�شوؤولون املكلفون بتدبري ال�شواطئ لدى اجلماعات 

والوليات والعمالت مبنا�شبة ور�شات العمل، قامت املوؤ�ش�شة 

بالنتهاء من اإعداد دليل حول تدبري ال�شواطئ، وبداأت جهود 

تعميم ا�شتعماله.

دليل تدبري ال�سواطئ

ميتد الدليل على اأزيد من 700 �شفحة، ويعالج جميع امل�شاكل 

املحتملة الوقوع والتي تواجهها اجلماعات، انطالقا من 

التخطيط وجداول القيادة والتطهري والتنظيف والت�شوير 

وو�شول اإىل مناهج وتقنيات تقدير اأعداد امل�شطافني. 

وا�شتغرق اإعداد هذا الدليل �شنتني كاملتني، واأ�رضف على 

�شياغته مكتب ا�شت�شارات، وقد عر�شت ملحة مقت�شبة عنه 

على اأنظار ممثلي اجلماعات والإدارات الرتابية �شنة 2017. 

ويهدف هذا الدليل اإىل و�شع منهجية وا�شحة ومقاربة 

متكاملة رهن اإ�شارة الأطراف املعنية. ويحدد الدليل اإطاًرا 

مرجعًيا ومعايري و�رضوط دنيا ت�شمح لل�شواطئ بتلبية متطلبات 

الإدارة ال�شاحلية احلديثة.

شواطئ نظيفة
+

نحو تعميم برنامج �سواطئ نظيفة على �سواحل البالد كلها

حماية ال�شاحل
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مواعيد “ال�ساحل امل�ستدام”

تفتقر اجلماعات للخربات ال�رضورية يف اإدارة 

امل�شاريع، وقد نظمت املوؤ�ش�شة لتجاوز هذا الأمر 

دورة تدريبية من حزيران/يونيو اإىل اأيلول/�شبتمرب 

.2018
وقد حملت الدورة ت�شمية “مواعيد ال�شاحل 

امل�شتدام”، و�شملت:

•ثالث ور�شات عمل للتوا�شل وبناء القدرات، 	
•ا�شتبيان حول النتظارات وحول ت�شميم  	

امل�شاريع ؛

•تداريب ح�شورية حتت اإ�رضاف خرباء اجلماعات  	
ذات امل�شاريع اأو املبادرات الرائدة،

•متويل امل�شاريع التي تتميز بالبتكار اأو لها  	
تاأثري اإيجابي مهم على ال�شاحل،

•الت�شبيك مع ال�رضكاء املحتملني. 	
�شارك يف التدريب 65 م�شوؤول فنيا مكلفا بتدبري 

ال�شواطئ من 21 اإقليم اأو عمالية، وكذا 157 من 

اأع�شاء اجلمعيات املحلية من اأقاليم طنجة وتطوان 

والناظور والرباط واأكادير والداخلة.

تهيئة ال�سواطئ وتدبريها

مذكرة حول تدبري ال�سواطئ

التم�شت املوؤ�ش�شة من املديرية العامة للجماعات 

املحلية، وبالتعاون مع وزارة التجهيز والنقل 

واللوج�شتيك، مراجعة الدورية رقم 84، املوؤرخة 

يف 8 حزيران/يونيو 1998، والتي وقعها كل من 

وزير الداخلية ووزير التجهيز. حيث مت اإعداد م�شودة 

دورية جديدة يف هذا الباب. وتن�س امل�شودة على:

•حتميل الولة والعمال م�شوؤولية منح الرتاخي�س  	
املوؤقتة واملراقبة؛

•م�رضوع اتفاقية بني وزارة التجهيز والنقل  	
واللوجي�شتيك ووزارة املاء واجلماعات املحلية 

بغية و�شع �شواطئ مفتوحة لل�شباحة رهن 

اإ�شارة اجلماعات يف اإطار ال�شتغالل املوؤقت 

للملك العمومي البحري؛

•م�شودة دفرت حتمالت حول اإدارة ال�شواطئ؛ 	
•م�رضوع اتفاقية مناولة حول تدبري ال�شواطئ يف  	

حالة اللجوء اإىل �رضكات خمت�شة؛

اتفاقية ال�رضاكة “�سواطئ نظيفة”

تعديل اتفاقية ال�رضاكات اخلا�شة “بال�شواطئ 

النظيفة” من اأجل تو�شيح اأدوار كل واحد من 

املتدخلني يف الربنامج: اجلماعات وال�رضكاء 

القت�شاديني وال�شلطات املحلية واللجان املحلية. 

وتهدف الدورية اجلديدة اأي�شا اإىل حت�شني املراقبة 

والتتبع عرب التقارير.

التقارير

و�شع نظام جديد للتتبع ورفع التقارير حول 

ال�شواطئ، وفًقا للجدول التايل:

•يف نهاية الربع الأولـ : و�شع اللم�شات الأخرية  	
على خطط العمل يف كل واحد من القطاعات 

املعنية

•تن�شيق منتظم من قبل كل واحد من القطاعات  	
املعنية خالل احلملة

•رفع تقارير �شهرية يف الثالثني من كل �شهر من  	
اأيار/مايو اإىل اآب/اأغ�شط�س؛

• اأيلول/�شبتمرب. التقييم النهائي يف 30	

اإجراءات خا�سة بال�سواطئ احلا�سلة 

على اللواء الأزرق

قامت املوؤ�ش�شة باإعداد تطبيق للهاتف املحمول 

ميكن تنزيله على موقع “�شواطئ نظيفة”. وي�شمح 

هذا التطبيق بالإطالع على حالة ال�شواطئ ب�شكل 

اآين، وكذا الإدلء مبالحظات حول عدم احرتام 

ال�شوابط وبعث طلبات التح�شني والإجراءات 

الت�شحيحية ومعرفة النتائج املح�شل عليها.

حملة توا�سلية حول ال�سواطئ

نظمت املوؤ�ش�شة حملة توعية يف ال�شواطئ بحكم 

الإقبال الكبري عليها يف الفرتة ال�شيفية. ومت 

ت�شميم ون�رض هويتني ب�رضيتني مببادرة من 

ال�رضكاء القت�شاديني �شيف 2018. وقد دعمت 

هذه احلملة بو�شلة تلفزيونية اأذيعت على القنوات 

الوطنية، ناهيك عن ر�شائل حت�شي�شية عرب الراديو. 

وقد مت ا�شتعمال الدارجة املغربية من اأجل خماطبة 

اجلمهور العري�س.

جتاوز �سقف 100 �ساطئ!

ي�شهد هذا الربنامج تقدما منتظما ودائما. حيث 

جتاوز �شقف 100 �شاطئ 19 �شنة بعد انطالقه، 

ويحظى بدعم 27 �رضكة عمومية وخا�شة و61 

جماعة. وقد ارتفع عدد ال�شواطئ امل�شاركة يف 

الربنامج ب�رضعة، حيث انتقل من 12 �شاطئ �شنة 

اإىل  ال�شمال  2018، من  �شنة   102 اإىل   1999
اجلنوب ومن ال�شعيدية اإىل الداخلة، يف حني فاق 

عدد الزوار 100 مليون زائر.

ان�شم موقعان جديدان اإىل الربنامج يف عام 

2018: ال�شنوبر )اإقليم بن�شليمان( وتاحمرو�شت 
)اإقليم �شيدي اإيفني(، ناهيك عن �شاطئني جديدين: 

�شاطئ النخلة و�شاطئ مرقالة والذين ح�شال تباعا 

على دعم كل من موؤ�ش�شة ليديك وموؤ�ش�شة اأماندي�س 

طنجة.

حماية ال�شاحل
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موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة

الإجراءات املتخذة يف ال�سواطئ 

�سنة 2018

جودة مياه ال�سباحة

مراقبة جودة مياه ال�سباحة

• �شاطًئا،  مراقبة جودة مياه ال�شباحة يف 165	

اأي 3 �شواطئ اإ�شافية مقارنة بعام 2017.

( باأنها ذات  • مت اإعالن 423 حمطة )97.92٪	

جودة ميكروبيولوجية مطابقة ل�شوابط املعيار 

.NM.03.7.200 :املذكور اأعاله

ل تتوافق مياه ال�شتحمام يف ت�شع حمطات مع 

ال�شوابط، اأي ٪2.08 من املحطات املراقبة.

مراقبة جودة الرمال

مت اإجراء حملة حتليل الفطريات الرملية على 45 

�شاطًئا . و�شيتم تعميم هذا الإجراء تدريجيا على 

جميع ال�شواطئ. ومل تظهر النتائج اأي م�شاكل.

تطور بروفايالت مياه ال�سباحة:

متت برجمة 15 بروفايال ملياه ال�شباحة �شنة 

2018،  8 منها خم�ش�شة للربوفايالت اجلديدة و7 
من اأجل التحديث. هذه ال�شواطئ هي:

	•بروفايالت جديدة : ميامي الناظور، كالبونيتا، 
الراأ�س الأ�شود 1 و 2 ، �شيدي كاوكي، مريلفت، 

اجلزيرة، اأغرود الأول والثاين، الوطية )�شاطئ 

طانطان(.

	•بروفايالت للتحديث : مارتيل، امل�شيق، الق�رض 
ال�شغري، اأ�شيلة، ال�شخريات، بوزنيقة، لل مرمي.

معلومات عامة عن نوعية مياه 

ال�سباحة

بغية عر�س نتائج جودة مياه ال�شباحة كل 15 

يوًما على جميع ال�شواطئ، خ�ش�شت كتابة الدولة 

املكلفة بالتنمية امل�شتدامة موقًعا اإلكرتونًيا جلودة 

مياه ال�شباحة 

 )https://labo.environnement.gov.ma(

، حيث ميكن ملرتادي ال�شواطئ الإطالع على نتائج 

الختبارات. وقد تكلفت املديريات اجلهوية مبهام 

التتبع.

97,92%
من املياه ذات جودة 

ميكروبيولوجية مطابقة لل�سوابط 

45
�ساطئ لديها نوعية

 جيدة من الرمال

ح�سول 21 �ساطئ على اللواء الأزرق

منحت املوؤ�ش�شة العالمة الدولية “اللواء الأزرق” 

ل 21 �شاطئا �شيف 2018، وذلك من اأ�شل 40 

�شاطئ مرت�شح. وقد اأ�شاد امل�شطافون كثريا بهذا 

اللواء ال�شارم وال�شعب، مما يوؤكد اأنه مثال يحتدى 

به يف املغرب منذ �شنوات.

ميناء ال�سعيدية الرتفيهي يرفع اللواء الأزرق . هذه 

هي املرة الثانية التي يفوز فيها هذا امليناء بهذه 

العالمة،حيث بذلت جهود كبرية لتطويره.

21 �ساطًئا ومارينا مت ت�سنيفهم ومنحهم 
عالمة اللواء الأزرق
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الأمن والتغطية ال�سحية

يف عام 2018، قامت املديرية العامة للوقاية 

املدنية بالتعاقد مع 3315 من رجال الإنقاذ 

املو�شمي.

•معلم �شباحة حمرتف تابع للوقاية املدنية يف  	
ال�شواطئ  : 193

•�شباحو الإنقاذ املو�شمي امل�شتعان بهم بني  	
حزيران/يونيو واأيلول/�شبتمرب  : 3315

اإنقاذ  • عوامة  	1739
�شرتة جناة    • 	300

• عوامة   	1404
لواح خ�شبي  • 	161
• مكرب �شوت   	19

مراقبة  براج   • 	316
• منظار  	78

املظلة   • 	115
�شكي   • جت  	42

قارب مطاطي  • 	64
)كواد(. العجالت  رباعية  دراجات   • 	6

خالل مو�شم �شيف 2018، قامت الوكالة والوطنية 

لإنعا�س ال�شغل والكفاءات، يف اإطار �رضاكتها مع 

املوؤ�ش�شة، بتدريب 3258 �شباحا منقذا مو�شمًيا و 

العامة للوقاية  137 م�رضًفا حمرتًفا من املديرية 
املدنية.

ورافقت اإدارة املوانئ وامللك العام البحري اإحداث 

نظام الت�شوير عرب و�شع  جمموعة من الدعامات 

اخلا�شة بالتوعية.

التغطية ال�سحية

يف اإطار جهود الرفع من التغطية ال�شحية يف 

ال�شواطئ �شنة 2018، مت بعث دورية قبل الفرتة 

ال�شيفية اإىل مندوبيات وزارة ال�شحة املعنية، 

حيث طلب منها حتديد املوارد ال�رضورية وتعبئتها 

وتدبريها، كما دعتها اإىل توعية امل�شطافني 

بامل�شاكل ال�شحية وم�شاكل النظافة على ال�شواطئ.

اأولية اإ�شعافات  • مراكز  	6
التغطية  الذين يوفرون  • موظف �شحة  	274
ال�شحية يف ال�شواطئ )الأطباء واملمر�شات 

والفنيني ...(

• ا�شت�شارة 	8762
اإ�شعافا  • 	9272

• حالة حمالة على امل�شت�شفيات  	578
• مراقبة للمن�شاآت الغذائية 	1123
• مراقبة للبائعني املتجولني 	472

• ح�شة الرتبية والتوعية : 3561	

و27234 م�شتفيد

193
معلم �سباحة حمرتف تابع للوقاية 

املدنية يف ال�سواطئ 

حماية ال�شاحل

27 234
عدد امل�ستفيدين يف الرتبية 

والتوعية

472
عملية مراقبة البائعني املتجولني
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التهيئة والتدبري

�شهدت �شنة 2018 ارتفاع عدد ال�شواطئ املتوفرة على 

خطط ال�شتعمال والتدبري PUGP اإىل 70 �شاطئا.

التوعية والرتبية البيئية

�شاركت اجلمعيات املحلية واجلامعة الوطنية 

للك�شفية املغربية يف حملة التوعية املنظمة 

يف ال�شواطئ حتت �شعار “الك�سافة يف خدمة 

�سواطئنا”.

�شملت م�شاركة الك�شافة مرحلتني: من 19 اإىل 31 

متوز/يوليو ومن 1 اإىل 13 اآب/اأغ�شط�س. حيث مت 

تعبئة 520 ك�شاف ومر�شد، ناهيك عن 60 قائد 

و16 من كبري ك�شفية، لدعم املكتب الوطني للماء 

والكهرباء. وقد مت توزيعهم على 8 �شواطئ يرعاها 

6 �رضكاء اقت�شاديني.
ويتعلق الأمر ب�شواطئ ال�شعيدية البلدي )جمموعة 

هوملاركوم( وعني دياب )مر�شى املغرب( واأ�شيلة 

)املكتب الوطني لل�شكك احلديدية( واحلوزية 

)موؤ�ش�شة البنك ال�شعبي( وق�رض جماز )املكتب 

الوطني للماء والكهرباء( واأكادير )اخلطوط 

امللكية املغربية( والواليدية )املكتب الوطني للماء 

والكهرباء )فرع الكهرباء( ، اأغلو.

التن�سيق والتتبع

ا�شتمرت ثالث جمعيات حملية، هي كل من جمعية 

الرفق باحليوان واملحافظة على البيئة وجمعية 

مدر�شي علوم احلياة والأر�س باملغرب-فرع 

املحمدية وجمعية �شوالة فرع ال�شويرة، يف مواكبة 

املوؤ�ش�شة يف مهام مراقبة ال�شواطئ وتتبعها �شنة 

.2018
ووقعت املوؤ�ش�شة على اتفاقيات �رضاكة مع كل 

واحدة من اجلمعيات الثالثة املذكورة، من اأجل 

حتديد ال�رضوط الالزمة للقيام مبهام املراقبة 

والتقييم.

وقد قامت اللجنة الوطنية بفح�س 102 �شاطئ 

خالل الفرتة ال�شيفية، اأي ما بني �شهري متوز/

يوليو واآب/اأغ�شط�س، وفق جدادات فنية معدة �شلفا.

ومتت مراقبة 12 �شاطئ من اأ�شل 102 من طرف 

جمعيات حملية، مبعدل زيارة واحدة يف ال�شهر، ما 

بني حزيران/يونيو واأيلول �شبتمرب:

•جمعية الرفق باحليوان واملحافظة على  	
الطبيعة: قامت مبراقبة �شتة �شواطئ هي: 

الهرهورة والرمال الذهبية ومتارة و�شيدي 

العابد وال�شخريات ومولي بو�شلهام؛

•جمعية مدر�شي علوم احلياة والأر�س باملغرب-  	
فرع املحمدية ، قامت مبراقبة ثالثة �شواطئ: 

مان�شمان واملحمدية و�شابليت؛

•جمعية �شوال ، قامت مبراقبة ثالثة �شواطئ:  	
ال�شويرة و�شيدي الكاوكي ومولي بوزرقطون.

تتم عملية تقييم ال�شواطئ بناء على فئات املعايري 

الأربعة املعمول بها يف اإطار عالمة اللواء الأزرق 

)جودة مياه ال�شباحة والتهيئة والتجهيز والتدبري 

والأمن والتغطية ال�شحية والتوعية والرتبية 

البيئية(.

يف نهاية الزيارات غري املعلنة اإىل ال�شواطئ 

امل�شجلة يف برنامج �شواطئ نظيفة 2018، قامت 

اللجنة الوطنية واجلمعيات املحلية بتقييم العمل 

املنجز. وقد مكن هذا التقييم من اإبراز التطور 

امل�شجل والوقوف على الثغرات القائمة.

1404
عوامة

161
لوحة خ�سبية
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املالحظات والتو�سيات

متت درا�شة املالحظات والنتائج ومناق�شتها خالل 

جل�شات العمل. وهي على النحو التايل:

يتم عر�س نتائج جودة مياه ال�شباحة بالن�شبة ل 

ال�شواطئ، لكن توجد م�شاكل يف حتديث  ٪90 من 

نتائج التحليالت املعرو�شة. حيث ل يتم حتديث 

�شوى 45 ٪ من النتائج املعرو�شة.

املالحظات

التدبري

�شهدت ال�شواطئ قفزة نوعية كبرية من حيث التهيئة 

والتدبري على الرغم من ا�شتمرار بع�س الختاللت:

•حت�شن كبري يف نظافة ال�شواطئ، رغم التاأثري  	
ال�شلبي لو�شعية الف�شاءات املحيطة بال�شواطئ 

والتي ت�رضف على تدبريها اجلماعات املحلية؛

•يتم غالبا اإهمال تنظيف مواقف ال�شيارات؛ 	
•ل يوجد اأي دفرت حتمالت لتنظيم التدبري  	
الع�شوائي ملواقف ال�شيارات )عدم عر�س 

الأ�شعار، عدم احرتام املجانية...(؛

•ل ت�شمل غالبية مواقف ال�شيارات على اأماكن  	
خم�ش�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة؛

•�شهد تدبري املراحي�س حت�شنا كبريا يف معظم  	
ال�شواطئ؛

•انخف�س ن�شاط تاأجري ال�شم�شيات على ال�شواطئ  	
ب�شكل كبري هذا املو�شم. حيث اأطلقت ال�شلطات 

املحلية عملية اإخالء ال�شواطئ، وكانت النتائج 

جيدة؛

• �شاطئ على د�شات ا�شتحمام، وقد  يتوفر 65	

خ�ش�س 29 منها د�شات لذوي الحتياجات 

اخلا�شة؛

• �شاطئ على مراحي�س، وقد خ�ش�شت  يتوفر 83	

52 منها مراحي�س لذوي الحتياجات اخلا�شة؛
•بقيت بع�س جتهيزات ال�شتحمام واملراحي�س  	

مغلقة ب�شبب عدم ربطها باملاء ال�شالح ال�رضب 

والكهرباء، اأو ب�شبب التاأخري يف الت�شليم؛

• �شاطئ على ممرات دخول مهيئة. يتوفر 85	

•لوحظ حت�شن يف تنظيم تفوي�س الأن�شطة  	
القت�شادية يف ال�شواطئ )املقاهي واملطاعم(؛

•ا�شتعمال عدد متزايد من ال�شواطئ لتجهيزات  	
قابلة لالإزالة تتنا�شب مع البيئة؛

•تتم تهيئة الكورني�س يف �شواطئ راأ�س الرمل  	
وطرفاية وفم الواد، وهي جزء من روؤية �شاملة 

حول اإعادة حتديد موقع ال�شاحل. و�شتعطي هذه 

امل�شاريع نف�شا جديدا لل�شياحة ال�شاحلية يف 

املنطقة؛

اأمن امل�سطافني والتغطية ال�سحية:

•لقد بذلت ال�شلطات املحلية جهًدا كبرًيا من اأجل  	
�شمان التدبري املعقلن لالأن�شطة البحرية على 

ال�شواطئ. ول يتم ل�شوء احلظ احرتام عالمات 

الت�شوير من طرف م�شتعملي الدراجات املائية 

اأو الألواح اخل�شبية يف بع�س ال�شواطئ، من قبيل 

تاماري�س و�شاطئ الأمم؛

•معلمي �شباحة ورجال اإنقاذ اأكرث احرتافية  	
وتعزيز اآليات الإنقاذ

•تزايد عدد ال�شواطئ املجهزة مبراكز لالإ�شعافات  	
الأولية.

التوعية والرتبية البيئية:

•اإ�شفاء الطابع الحرتايف على اجلهود املبذولة  	
عرب ال�شتعانة بال�رضكاء القت�شاديني 

والوكالت املتخ�ش�شة يف هذا املجال؛

•انخراط قوي من اجلمعيات املحلية، 	
•برامج غنية ومتنوعة ومبتكرة للتن�شيط  	

والتوعية والرتبية البيئية؛

اأ�شادت اللجنة الوطنية لربنامج “ال�شواطئ 

النظيفة” بقوات حفظ النظام )ال�رضطة والقوات 

امل�شاعدة والدرك امللكي( وعملها املتميز يف 

ال�شواطئ.

التو�سيات

بناًء على النتائج املذكورة اأعاله ، تو�شي جلنة 

برنامج “ال�شواطئ النظيفة” مبا يلي:

•جودة مياه ال�شباحة: اإ�شدار مر�شوم حكومي  	
حول اإلزامية عر�س نتائج حتليل جودة مياه 

ال�شباحة كل 15 يوما؛

التهيئة والتدبري

•تعزيز تنظيف الف�شاءات املحيطة بال�شواطئ؛ 	
•منع اأو على الأقل تنظيم اأف�شل لن�شاط تاأجري  	

ال�شم�شيات والأن�شطة التجارية يف ال�شواطئ؛

•تخ�شي�س اأماكن لذوي الحتياجات اخلا�شة يف  	
مواقف ال�شيارات،

•حظر احليوانات على ال�شواطئ؛ 	
اأمن امل�شطافني والتغطية الطبية: تنظيم ممار�شة 

الأن�شطة البحرية ب�شكل م�شتعجل.

التوعية والرتبية البيئية: ت�شجيع اجلمعيات املحلية 

على النخراط ب�شكل اأكرب وعلى تنظيم اأن�شطة توعية 

عرب و�شائل الإعالم حول احرتام النظافة وا�شتغالل 

ال�شواطئ وعالمات الت�شوير.

حماية ال�شاحل
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جودة الهواء +

تم ترسيخ برنامج جودة الهواء Qualit’air وتطوير محاور عمل جديدة في إطاره.

•  حمطة وطنية ملراقبة جودة الهواء.  مت ر�شد و�شيانة22	

ويتم تنفيذ هذه التدابري ب�رضاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية وكتابة الدولة املكلفة بالتنمية 

امل�شتدامة واملديرية الوطنية لالأر�شاد اجلوية.

•مت النتهاء من درا�شة حوكمة نظام مراقبة جودة الهواء  	
يف املغرب، التي اأجريت بالتعاون مع ال�رضكاء املذكورين 

اأعاله. وخل�شت هذه الدرا�شة اإىل تو�شيات حول اإدارة جودة 

الهواء على ال�شعيدين الإقليمي والوطني.

•كما مت النتهاء من اإعداد اأول خطة مناخية اإقليمية لعمالة  	
مراك�س. حيث �شمحت درا�شة اأجرتها املوؤ�ش�شة بالتعاون 

مع املديرية العامة للجماعات املحلية والفعاليات املحلية 

الأخرى بقيا�س م�شتوى غازات الدفيئة يف مدينة مراك�س، 

كمرحلة اأوىل قبل اإطالق خطة العمل الرامية اإىل حت�شني 

جودة الهواء على امل�شتوى املحلي. وقد مكنت الدرا�شة 

املذكورة من قيا�س انبعاث غازات الدفيئة يف عمالة 

مراك�س، وقدرتها بحوايل6727613 طن من معادلت 

ثاين اأك�شيد الكاربون. تعتمد املنطقة اعتماًدا كبرًيا على 

الوقود الأحفوري، الذي ي�شاهم يف ارتفاع درجة حرارة 

الأر�س. وقد اقرتحت الدرا�شة عدًدا من اإجراءات التخفيف 

والتكيف بالإ�شافة اإىل نظام للر�شد والتقييم.

•نظمت ور�شات جهوية لتعزيز القدرات يف جمال اإدارة جودة  	

الهواء وتاأثرياتها على ال�شحة والبيئة طوال �شنة 2018 

ب�رضاكة مع املديرية العامة للجماعات املحلية .وقد ا�شتفاد 

من هذه الور�شات اأطر وم�شوؤولو امل�شالح البيئية التابعة 

للجماعات املحلية والعمالت يف ثالثة جهات )طنجة 

ومراك�س والرباط(.

•مت النتهاء من درا�شة اجلدوى اخلا�شة بالتنقل الكهربائي  	
يف مراك�س. حيث قامت باإطالقها املوؤ�ش�شة، بال�رضاكة مع 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة والوكالة املغربية للنجاعة 

الطاقية وعمالة مراك�س واملديرية العامة للجماعات 

املحلية. واأجريت هذه الدرا�شة امليدانية من خالل 5 

بحوث مع امل�شتهكلني )م�شتعملي الدراجات النارية 

وغريهم( واملهنيني )املوزعني ووكالت الكراء وم�شلحي 

الدراجات( من خمتلف مقاطعات مراك�س. ومكنت الدرا�شة 

من ت�شخي�س الو�شع احلايل لأ�شطول الدراجات النارية 

باملدينة واجتاهات تطوره. وقامت الدرا�شة بتقييم و�شعية 

�شوق الدراجات النارية يف العامل واملغرب ومراك�س.

نظام للمراقبة 
اإليكو-وبائية

+

مت النتهاء من اأ�شغال تطوير نظام جهة الدار البي�شاء-�شطات 

للمراقبة الإيكو-وبائية. ومتتلك اجلهة يف الوقت الراهن اأداة 

للم�شاعدة على اتخاذ القرار، وت�شتطيع تقييم املخاطر ال�شحية 

املرتبطة بتلوث الهواء ومراقبتها. وقد و�شعت هذه الأداة، 

وهي الأوىل من نوعها يف املغرب، رهن اإ�شارة اأ�شحاب القرار 

لتح�شني البيئة املعي�شية للمواطن ومنع ظهور الأمرا�س ب�شبب 

تلوث الهواء يف املنطقة. وتقوم مديرية الأوبئة ومكافحة 

الأمرا�س بالإ�رضاف على هذا النظام. كما حتدد التفاقية 

املمتدة من2013 اإىل2019 والتي قامت الأطراف املعنية 

الرئي�شية بالتوقيع عليها )وزارة ال�شحة، املديرية العامة 

للجماعات املحلية وكتابة الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة 

ومديرية الأر�شاد الوطنية وولية جهة الدار البي�شاء-�شطات( 

اآليات تدبري هذه الأداة وم�شوؤوليات كل واحد من الأطراف. 

ناهيك عن و�شع خطة عمل مع جميع هوؤلء ال�رضكاء جلعل 

النظام م�شتداًما بحلول عام2022.

تتوج هذه اخلطوة الدرا�شة التجريبية الإيكو وبائية التي 

اأجرتها املوؤ�ش�شة على م�شتوى الدار البي�شاء الكربى بني 

عامي2012و2014. وميكن اليوم بف�شل الدرا�شة املذكورة، 

والتي كانت اأداة لتوعية اأ�شحاب القرار، قيا�س الآثار امل�رضة 

لتلوث الهواء على ال�شاكنة، مبا يف ذلك الفئات الأكرث ه�شا�شة، 

كالأطفال والأ�شخا�س امل�شنني. 

الهواء واملناخ
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 التعويض الطوعي 
للكربون

+

مت زرع 2000 نخلة يف واحة نخيل مراك�س �شنة 2018 كجزء 

من اأن�شطة التعوي�س الطوعي للكربون. كما مت تزويد 223 

مدر�شة قروية بالكهرباء با�شتخدام جمموعات الطاقة ال�شم�شية 

يف ع�رض اأقاليم باململكة.

الهواء واملناخ

ميكن برنامج 

التعوي�س الطوعي 

للكربون من كهربة 

املدار�س القروية 

با�ستخدام جمموعات 

الطاقة ال�سم�سية

2000
 نخلة مثمرة 

زرعت

223
مدر�سة مزودة 

بالكهرباء
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املفتاح األخضر
+

نظمت املوؤ�ش�شة �شنة 2018 حملتها التح�شي�شية ال�شنوية 

اخلا�شة بعالمة املفتاح الأخ�رض. حيث ت�شجلت 142 

موؤ�ش�شة اإيواء �شياحي يف من�شة النخراط من اأجل اعتماد 

مقاربة التدبري البيئي. كانت 65 يف املائة من املوؤ�ش�شات 

امل�شجلة عبارة عن فنادق اأو موؤ�ش�شات مماثلة و35 يف 

املائة عبارة عن بنيات �شغرية )دور اإيواء، ماآوي جبلية، 

�شيعات لالإيواء...(

ح�شلت 69 موؤ�ش�شة على عالمة املفتاح الأخ�رض الدولية 

بر�شم �شنة 2018، من بينهم اثنا ع�رض موؤ�ش�شة جديدة. يف 

حني �شحب عالمة املفتاح الأخ�رض من 18 موؤ�ش�شة.

ال�شياحة امل�شوؤولة

امل�ستل 

املوؤ�س�سة 

ال�سياحية

142
موؤ�س�سة اإيواء 

�سياحي منخرطة 

69
 موؤ�س�سة حا�سلة 

على عالمة املفتاح 

الأخ�رض
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 حماية واحة 
نخيل مراكش 

وتنميتها

+

فالحو واحة نخيل 

يزاولون اأن�سطتهم 

يف اإطار م�رضوع 

الفالحة الإيكولوجية

زرع النخيل و�سقيه

قطع م�رضوع �شقي النخيل عرب املياه املعاجلة يف حمطة 

مراك�س اأ�شواطا مهمة، علما اأنه كان مو�شوع اتفاقية �رضاكة 

مع الوكالة امل�شتقلة للماء والكهرباء مبراك�س )مت التوقيع 

عليها �شهر حزيران/يونيو 2015(.  

يف غرب الواحة )الوجلة( ، مت اإجناز �شبكة نقل املياه العادمة 

املعاجلة اإىل حو�س التخزين بن�شبة ٪100. و�شيتم ا�شتعمال 

هذه املياه لحقا ل�شقي �شتائل النخيل املتواجدة بالقرب 

من حو�س التخزين وكذا النخيل املتواجد مبحاذاة نقاط 

توزيع املياه. وقد اأ�شحى امل�رضوع حاليا جاهزا لال�شتغالل، 

ول ينق�س �شوى اإ�شفاء الطابع التعاقدي على توزيع كلفة 

ال�شتغالل بني جمل�س املدينة والوكالة امل�شتقلة لتوزيع املاء 

والكهرباء مبراك�س.   

�شمال �رضق الواحة )اأبيا�س(: توقفت الأ�شغال يف حدود 23٪ 

من ن�شبة الإجناز ب�شبب عدم توفر الوعاء العقاري. ومل يتم 

اإجناز �شوى اأنبوب واحد على م�شافة 2 كلم. اإذ اأ�شحى الوعاء 

العقاري الذي و�شعت يف البداية وزارة الأوقاف وال�شوؤون 

الإ�شالمية رهن اإ�شارة ولية مراك�س غري قابل لال�شتغالل 

يف هذا امل�رضوع مما اأثر �شلبا على تقدم الأ�شغال. ومل توؤد 

املباحثات بني الولية وجمموعة املكتب ال�رضيف للفو�شفاط 

اإىل تعبئة الوعاء العقاري ال�رضوري لإحداث حو�س التخزين.  

 مت اإجناز اأ�شغال التهيئة املائية والزراعية. ا�شتفادت ت�شع 

�رضكات �شغرية خمت�شة يف تركيب املن�شاآت ال�شم�شية من 

يومني تدريبني من تنظيم الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية 

حول ا�شتعمال التجهيزات اجلديدة و�شيانتها. ومت التطرق 

خالل اليوم الأول اإىل اجلوانب النظرية، بينما ركز اليوم الثاين 

على اجلوانب العملية. 

دمج ال�ساكنة املحلية والن�سيج 

اجلمعوي

انطلق م�رضوع “التنمية امل�شتدامة لالأن�شطة الزراعية” �شهر 

ني�شان/اأبريل 2015. و�شعت اجلهود املبذولة خالل ال�شنتني 

املا�شيتني اإىل تعزيز مقاومة ال�شاكنة وحت�شني مداخيلها عرب 

الزراعة الإيكولوجية وهيكلة �شال�شل الإنتاج. 

وقد اكت�شبت الأ�رض امل�شتفيدة خالل املرحلة التجريبية جديد 

املمار�شات الفالحة الإيكولوجية، وتعلمت كيفية ا�شتعمال 

اأدوات اإدارة الأن�شطة الفالحية. حيث قامت بتنويع اإنتاجها، 

ومتكنت من حت�شني جودة املنتجات وكذا جودتها ال�شحية، 

ناهيك عن فتح قنوات ت�شويق جديدة. 

ويقوم الربنامج حاليا بتطوير جمموعة من الرافعات املجالية 

اجلديدة للحفاظ على هذه املكت�شبات. حيث يتم التح�شري 

لتفاقيتي �رضاكة جديدتني من اأجل تعزيز الأن�شطة الفالحية 

املدرة للدخل يف �شمال غرب الواحة واإجناز خطة التدبري 

املجايل. و�شي�شاهم يف هذه التفاقيتني كل من موؤ�ش�شة 

املكتب ال�رضيف للفو�شفاط وجمعية اأغري�شور الدولية وموؤ�ش�شة 

نور�شي�س وموؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة.

واحة نخيل مراك�س
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دعم مبا�رض لل�سيعات اجلديدة

يتم تقدمي الدعم املبا�رض للمزارعني.

 اإحداث �سندوق م�سرتك 

ينتظم الفالحون امل�شاركون يف الربنامج داخل 

منظمة مهنية ت�شاعف املوؤ�ش�شة اجلهود من اأجل 

تقويتها عرب حت�شني العالقات بني الفالحني 

اأنف�شهم. وقد مت يف هذا الباب اإحداث �شندوق مايل 

م�شرتك. وتتم تغذيته بف�شل مبيعات اخل�شار 

والنباتات العطرية. حيث ي�رضف الفالحون على 

عملية الإنتاج بتاأطري من خرباء امل�رضوع. هذا، 

ويتم العتماد على املقاوليني الذاتيني يف الت�شويق.

.)دجنرب يف 2019(تعزيز قنوات ترويج 

املنتجات 

مت اإحداث خم�س اأدوات لرتويج املنتجات 

وت�رضيفها بعد الت�شاور مع الفالحني:

•الهوية الب�رضية  	
•طبع الهوية الب�رضية على عربات التوزيع  	

واحلقائب وال�شرتات والقبعات،

•مطوية اإخبارية، 	
•مطوية تو�شيحية حول مقاربة العمل، 	

•دليل املنتجات. 	
•يتم اللجوء اإىل ثالث فعاليات من اأجل الرتويج  	

للمنتجات الفالحية لدى اأ�شحاب الفنادق: 

” • جولت “البحث عن عمالء	

• مع فنادق اأماين  زيارات ال�شيعات الفالحية )4	

وكنزي منارة بال�س و�شلطانة ونورا باريري 

وزيارتني مربجمتني مع فندقي مونداران 

وباملوري جولف بال�س(،

كيندو-ميت�س: الزراعة  • تظاهرة خا�شة ، “	

الإيكولوجية يف املطبخ”.

ومكنت جهود دعم ت�شويق املنتجات الفالحية من 

ت�شليم 112 طلبية ما بني ني�شان/اأبريل وكانون 

الأول/دي�شمرب 2018، وبلغ رقم املعامالت يف 

هذه الفرتة 66 األف درهم.

ويح�شل املقاولون الذاتيون اأخريا على الدعم 

بخ�شو�س الأمور ال�رضيبية، ويتعلمون اأبجديات 

التوا�شل باللغة الفرن�شية لتح�شني عملية الت�شويق. 

ا�ستدامة الربنامج

ال�ستفادة من املناهج والأدوات 

مت اإعدد دليل للتدريب والتكوين بناء على التجربة 

الغنية املرتاكمة يف جمال الفالحية الإيكولوجية. 

وي�شمل الدليل اخلا�س باملزروعات بيانات عملية 

حول الأ�شناف اجلديدة التي مت اإدخالها اإىل 

الواحة وجمموعة من اجلدادات البيداغوجية حول 

املمار�شات الف�شلى. كما اأ�شبح ثالثة مزارعني 

ممن ح�شلوا على التدريب يف املرحلة التجريبية 

م�شت�شارين فنيني حمليني، وميكن لبقية الفالحني 

ال�شتعانة بهم عند ال�رضورة. هذا و�شيتم اإحلاقهم 

يف نهاية املطاف باملكتب الوطني لال�شت�شارات 

الفالحية ، ل�شمان ن�رض املمار�شات الزراعية 

الف�شلى يف واحة نخيل مراك�س. 

وي�شمل دليل حمو الأمية جمموعة من الوثائق 

والأدوات البيداغوجية، مبا يف ذلك تلك اخلا�شة 

بالتقييم. ويتعني حاليا جتريب هذه الوثائق 

والأدوات بغية اعتمادها. ومت حتديد مر�شد واحة 

نخيل مراك�س ليكون الهيئة املكلفة مبوا�شلة درو�س 

حمو الأمية يف دواوير �شمال غرب الواحة، وقد 

بداأت املباحثات اخلا�شة بتفعيل هذا الإجراء. 

الرافعات املجالية

اأخرًيا، وب�شكل عام، متت تعبئة جمموع الفاعلني 

العموميني يف اجلهة من اأجل حتديد �شبل التعاون 

والعمل الكفيلة بن�رض الربنامج التجريبي وتعميمه 

و�شمان ا�شتدامته.

كيندو - اأطباق

�شهدت اجلمعة 14 كانون الأول /دي�شمرب 2018 

تنظيم م�شابقة طبخ “كيندو ميت�س”. وحتيل كلمة 

الذي يقوم فيها الفالحون  “كيندو” على املكان 
املنت�شبون اإىل برنامج الفالحة الإيكولوجية 

بت�شليم منتجاتهم داخل الواحة. وقد مت اختيار 

امل�شاركني من مدر�شتني فندقيتني من مدار�س 

مدينة مراك�س. حيث تناف�س طلبة املعهدين 

املتخ�ش�شني للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 

وال�شياحية، بينما ت�شكلت جلنة التحكيم من كبار 

طباخي جمموعة من الفنادق.
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 الحدائق العجيبة
بوقنادل )سال( 

+

احلدائق العجيبة

مت جتديد التفاقية الثالثية التي تربط موؤ�ش�شة 

حممد ال�شاد�س حلماية البيئة ب�رضكائها، اأي 

املديرية العامة للجماعات املحلية، وولية وجمل�س 

�شال، للفرتة 2018-2020. 

كانت نتائج �شنة 2018 مر�شية فيما يخ�س 

اأعداد الزوار. وقد ا�شتقبلت احلدائق 80453 زائرا، 

6362 دخول  اأطفال، كما �شجلت  31879 منهم 
باملجان. هذا وا�شتفادت 395 مدر�شة من 425 

زيارة برفقة مر�شدين.

 ال�سيانة والتهيئة.  

يقوم العمال ب�شكل منتظم باإجراء عمليات �شيانة 

امل�شاحات اخل�رضاء )اإزالة الأع�شاب ال�شارة ، 

والزرع ، والري والت�شذيب( وتنظيف املباين ومدخل 

ال�شتقبال واملمرات، ويتم يف الكثري من الأحيان 

تعزيز الطاقم بال�شتعانة بعمال مو�شميني.

ومتت �شيانة البنية التحتية احلالية )�شبكة الري، 

�شبكة الإنارة، اجل�شور واملمرات(، و�شيانة املباين 

والأكواخ والباغودا وامل�شارات ال�شتك�شافية 

واأقفا�س احليوانات وفقا ملعايري دفرت التحمالت. 

ومت اأي�شا ا�شتبدال ممرات امل�شي واجل�شور والأركان 

التي تعفنت ب�شبب التاآكل املائي بق�شبان خ�شبية 

مقاومة للماء قام بتوفريها املكتب الوطني لل�شكك 

احلديدية. ومت تعزيز اجل�شور املعلقة )بولينيزيا، 

اليابان، جنوب اآ�شيا، ال�شني، حدائق الربازيل( عن 

طريق كابالت و�شبكات جديدة. 

ومت حتديث وجتديد املحطات التفاعلية للم�شار 

الرتبوي الذي يتطرق خلم�شة موا�شيع مهمة حول 

حماية البيئة. وتذكر الر�شائل الإلكرتونية املعرو�شة 

بالإجراءات التي ميكن لأي �شخ�س اتخاذها يف 

بيته للحد من التاأثري على البيئة. ويطلع عليها يوميا 

تالميذ العديد من املوؤ�ش�شات التعليمية.

ترميم املنتزهات واحلدائق التاريخية
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النباتات واحليوانات

تكاثرت حظرية الطيور كما هو معتاد �شنويا )البط، 

الدراج الذهبي، الببغاوات، طيور احلب، حمائم 

وع�شافري الزيربا(. وت�شاعفت اأعداد ال�شمك الذهبي 

)الكوي( واأ�شماك البعو�س )اجلامبوزيا(، التي يقبل 

عليها الزوار ب�شكل كبري، على غرار الأعوام ال�شابقة، 

مما ي�شاهم يف املكافحة البيولوجية للح�رضات 

ال�شارة )البعو�س(. ومت اقتناء حو�س اأ�شماك 

يحتوي على ع�رضات اأ�شماك ال�شاري )البريانا(  يف 

عام 2018.

هذا ويفوق اإنتاج ف�شاء التكاثر احتياجات احلدائق، 

ويتم توزيع الفائ�س على مدار�س ولية �شال وعلى 

البلدية لتزيني املدارات. ومت تق�شيم خاليا النحل 

التي مت تركيبها عام 2017 يف امل�شتل اإىل ق�شمني. 

حيث جمع اأول حم�شول من الع�شل يف �شهر متوز/

يوليو وقدر بحوايل ع�رضة كيلوغرامات.

الربنامج التعليمي

يقرتح الربنامج الرتبوي ال�شنوي، الذي يتم تنفيذه 

ب�رضاكة مع جمعية احلدائق العجيبة بولقنادل، على 

املوؤ�ش�شات املدر�شية والرا�شدين م�شابقات يف الت�شوير 

الفوتوغرايف والر�شم، عالوة على درو�س يف الب�شتنة 

وعرو�س حول تقنيات تقطري النباتات العطرية 

واأن�شطة تفاعلية اأخرى كالبحث عن الكنز والزيارات 

برفقة مر�شدين اأو التعوي�س الفردي عن الكربون.

واأدجمت احلديقة التعليمية التي مت اإن�شاوؤها يف 

عام 2015 على بقعة داخل ف�شاء التكاثر ب�شكل 

جيد يف الربنامج التعليمي. ويتم توزيع حما�شيل 

اخل�رضوات والنباتات ال�شاحلة لالأكل على 

املوظفني وعلى اأع�شاء اجلمعية. 

وحتظى درو�س ال�شتئنا�س بالب�شتنة باإعجاب عدد 

كبري من امل�شاركني، وقد متت اإعادة تهيئة هذا 

الف�شاء من اأجل ا�شتقبال عدد اأكرب من امل�شتفيدين.

التدبري

انخف�س عدد املوظفني الذين قامت املوؤ�ش�شة 

بتوفريهم منذ عام 2005 بع�رضة موظفني بعد 

وفيات البع�س واإحالة البع�س الآخر على التقاعد. 

وقد مت تعزيز الطاقم بعاملني قارين جديدين 

تابعني لولية �شال �شنة 2018. ويوا�شل �شابان 

مت تابعني ملركز املنار للمعاقني ذهنيا يف الرباط 

تدريبهم يف احلدائق بناًء على طلب من مدير املركز. 

كانت نتائج �سنة 2018 مر�سية فيما 

يخ�ش اأعداد الزوار
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املواقع والبوابات 

البوابات 

+

+

 مقيا�ش ثاين اأك�سيد الكربون: 

 http://calculateurco2.org 
طورت املوؤ�ش�شة مقيا�س ثاين اأك�شيد الكربون لقيا�س “ب�شمة 

الكربون الفردية”، حيث ميكن لرواد النرتنيت ا�شتعماله 

لقيا�شها. يتم بعد ذلك اقرتاح �شلوكيات �شديقة للبيئة وحلول 

للتعوي�س الطوعي للكربون.

www.fm6e.org املوقع املوؤ�س�ساتي

خ�شع املوقع املوؤ�ش�شاتي لعملية اإعادة ت�شميم كاملة، وفق 

هند�شة جديدة، بغية حت�شني عمليات الإبحار وجعلها اأكرث 

�شهولة وجناعة. ومتت اإعادة تنظيم مداخل الربامج وحتديثها 

بهدف ت�شليط ال�شوء على اآخر الإجنازات والأخبار. كما اأ�شيفت 

اإىل املوقع اأن�شطة الرئي�شة وكذلك البيانات ال�شحفية.

 املواقع والبوابات

jardinsexotiques.com

يقوم املوقع �شنويا بن�رض اأخبار 

اأن�شطة الربنامج الرتبوي ال�شنوي، 

ويتم اإرفاق التقارير بال�شور..

plagespropres.org

ن�رض املوقع و�شلة بونظيف التي مت 

اإعدادها مبنا�شبة احلملة التوا�شلية 

ال�شيفية. ون�رض املوقع اأي�شا تقرير 

ال�شواطئ النظيفة لعام 2017، 

عالوة على اجلدادات التقنية 

اخلا�شة بال�شواطئ. ومت حتديث 

خرائط ال�شواطئ املعنية بهذا 

الربنامج وكذا خريطة ال�شواطئ 

احلا�شلة على اللواء الأزرق.

jre.ma 

على غرار كل �شنة، قام املوقع 

بن�رض اأ�شماء املتوجني هذا العام 

يف م�شابقة التقارير املكتوبة 

والفوتوغرافية، ناهيك عن خطة 

العمل ال�شنوية. ومت اإطالق املرحلة 

الأوىل لتطوير قاعدة بيانات 

م�شابقة “ال�شحفيون ال�شباب 

من اأجل البيئة” التي بداأت �شنة 

.2002

clefverte.ma

مت ا�شتكمال حتديث من�شة 

الرت�شيحات واخلرائط التفاعلية 

اخلا�شة باملوؤ�ش�شات احلا�شلة على 

العالمة �شنة 2018.

ecoecoles.ma 

ركزت جهود تقوية البوابة على:

• حتديث خريطة املدار�س  	
الإيكولوجية امل�شجلة يف 

الربنامج والتي حتمل اللواء 

الأخ�رض اأو ال�شهادة الف�شية اأو 

ال�شهادة الربونزية.

•انتقال م�شاحة الربط البيني  	
وتبادل اخلربات بني املدار�س 

الإيكولوجية اإىل مكتب خلفي 

جديد.

•حتديث قاعدة بيانات املدار�س  	
الإيكولوجية امل�شجلة من خالل 

دمج موؤ�ش�شات التعليم الأويل.

•حت�شني وظيفة قاعدة بيانات  	
املدار�س الإيكولوجية
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البيانات املالية

البيانات املالية
+

ال�شايفا�شتغماد و موؤونةاخلام

000,000,00 000,00108 108ا�ستعقار يف قيم معدومة 

000,000,00 000,00108 108تكاليف توزع على عدة �شنوات مالية

799,65 520 702,151 603 501,801 124 3م�ستعقرات غري جم�سمة

799,65 520 702,151 603 501,801 124 3براءة، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

154,88 411 071,484 164 226,3631 575 35م�ستعقرات جم�سمة

551,37 694 002,492 978 553,862 672 5 بنايات

256,00 415,30278 532 671,3022 810 22من�شاآت تقنية، معدات و اأدوات

370,000,00 370,00691 691معدات النقل

434,18 351 173,101 725 607,284 076 6 مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

913,33 110,5986 023,92237 324 م�شتعقرات جم�شمة اأخرى

913,20 913,2078 78م�ستعقرات مالية

913,20 913,2078 78حقوق مالية اأخرى

094,80 257 094,800,0010 257 10حقوق على الأ�سول املتداولة

0,000,00املزودون واملدينون والت�شبيقات والتقدميات

135,80 297 135,800,009 297 9مدينات اأخرى

959,00 959,00959 959ح�شابات ت�شوية الأ�شول

677,84 779 677,8426 779 78ال�سندات وقيم ال�ستثمار

658,00 755 658,0098 755 98خزينة باملوجودات

0,000,00 ال�شيكات و القيم الواجب حت�شيلها

008,75 754 008,7598 754 98الأبناك

649,25 649,251 1�شندوق دمانة  ت�شبيقات و اعتماد

298,37 803 773,63193 875 072,0032 679 226املجموع العام

ال�شايف

023,34 640 33ر�ساميل ذاتية

516,31 571 31اإرجاء من جديد

507,03 068 2الفائ�س ال�شايف عن ال�شنة املالية 

219,42 394ر�ساميل ذاتية مثيلة

219,42 394اإعانات ال�شتثمار

055,61 769 159دين اخل�سوم املتداولة

522,36 642 4املمونون والدفعات املتعلقة بهم

390,34 166املوظفون

629,89 312املوؤ�ش�شات الجتماعية

388,82 577الدولة

525,61 232الدائنون الآخرون

598,59 837 153ح�شاب ت�شوية اخل�شوم

298,37 803 193املجموع العام

ح�سيلة الأ�سول لغاية 31 دجنرب 2018

ح�سيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنرب 2018
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ال�شايف

I - عائدات ال�ستغالل

346,45 790 13املساهم

0,00م�شاهمات املوؤمتر العاملي للرتبية البيئية

611,44 086 68الإعانات

Reprises d›exploitation: transferts de charges2 000 000,00

I 957,89 876 83املجموع

II - تكاليف ال�ستغالل

375,04 731 50م�شرتيات م�شتهلكة من مواد واأدوات

645,89 922 22حتمالت خارجية اأخرى

441,57 1�رضائب ور�شوم

671,32 778 6تكاليف امل�شتخدمني

207,54 840 1املخ�ش�س لال�شتغالل

II 341,36 274 82املجموع

616,53 602 1نتيجة ال�شتغالل

العائدات املالية

185,62 884 1الفوائد و عائدات مالية اأخرى

III185,62 884 1املجموع

V - التكاليف املالية

0,00م�شاريف الفوائد

IV 0,00املجموع

VI 185,62 884 1النتيجة املالية

VII 802,15 486 3النتيجة اجلارية

VIII عائدات غري جارية

0,00منتجات تفويت التثبيتات

637,66 581ا�شرتجاع من اإعانات ال�شتثمار

72,82عائدات غري جارية اأخرى

V710,48 581املجموع

تكاليف غري جارية

005,60 000 2تكاليف اأخرى غري جارية

VI 005,60 000 2املجموع

X 295,12 418 1-النتيجة غري اجلارية

XI 507,03 068 2الفائ�س ال�شايف

853,99 342 86جمموع العائدات

346,96 274 84جمموع التكاليف

507,03 068 2الفائ�س ال�شايف )جمموع العائدات – جمموع التكاليف(

ح�ساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2018 
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مجلس اإلدارة
+

الهيكلة

الرباط ـ 13 دي�سمرب 2018 : تراأ�ست  �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالح�سناء املجل�س الإداري ملوؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سمو امللكي

 الأمرية لالح�سناء

الرئي�ش املنتدب

احل�شني التجاين

الكاتبة العامة

نزهة العلوي

الأع�ساء املوؤ�س�سني

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رضيف للفو�شفاط

املكتب الوطني للكهرباء و للماء 

ال�شالح لل�رضب

اخلطوط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجموعة املهنية لأبناك املغرب

جمموعة اأكوا

ات�شالت املغرب

كوبري فارما

�رضكة �شم�س

موؤ�ش�شة اأونا

الوكالة الوطنية للموانئ 

املكتب الوطني املغربي لل�شياحة

البنك ال�شعبي املركزي

جمموعة هوملاركوم

�شامري املحمدية

اجلمعية املهنية لالإ�شمنت باملغرب

�شندوق الإيداع والتدبري

القر�س الفالحي

الأع�ساء الدائمني

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية 

امل�شتدامة

وزارة الرتبية والوطنية والتعليم العايل 

وتكوين الأطر والبحث العلمي

املديرية العامة للجماعات املحلية 
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+
�رضكاء املوؤ�س�سة

الحتاد العام ملقاولت املغرب . 
املكتب ال�رضيف للفو�شفاط . 
املكتب الوطني للكهرباء و  . 

للماء ال�شالح لل�رضب

الوكالة الوطنية للموانئ  . 
اخلطوط امللكية املغربية . 

البنك املغربي للتجارة اخلارجية . 
املجموعة املهنية لأبناك املغرب . 

جمموعة اأكوا . 
ات�شالت املغرب . 

كوبري فارما . 
املغرب لري . 

�رضكة �شم�س . 
اأومنيوم �شمال اإفريقيا )اأونا( . 

املكتب الوطني املغربي لل�شياحة . 
البنك ال�شعبي املركزي . 

جمموعة هوملاركوم . 
�شامري املحمدية . 

اجلمعية املهنية لالإ�شمنت باملغرب . 
الإدارة العامة للجماعات املحلية . 

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة . 
فيوليا البيئة املغرب . 

جمموعة اجلامعي . 
الوكالة الفرن�شية للتنمية . 

ال�شندوق الفرن�شي للبيئة العاملية . 
ال�رضكة العامة للعقار . 

�شندوق الإيداع و التدبري . 
موؤ�ش�شة البنك ال�شعبي للرتبية و الثقافة . 

الوكالة الوطنية لإنعا�س ال�شغل والكفاءات . 
وزارة الرتبية الوطنية . 

وكالة النعا�س والتنمية القت�شادية  . 
والجتماعية لعمالة واأقاليم اجلهة ال�رضقية 

وكالة النعا�س والتنمية القت�شادية  . 
والجتماعية لعمالة واأقاليم جنوب اململكة.

برنامج الالأمم املتحدة للبيئة  . 
ليديك . 

ميد زد . 
وكالة تهيئة �شفة وادي اأبي رقراق . 

�شويز البيئة . 
وكالة طنجة اخلا�شة البحر الأبي�س املتو�شط . 

العمران  . 
ن�شتلي املغرب . 

وكالة الإنعا�س والتنمية القت�شادية  . 
لأقاليم �شمال اململكة.

برنامج الأمم املتحدة للتنمية . 
اأماندي�س طنجة . 

اأماندي�س - تطوان . 

املكتب الوطني لل�شكك احلديدية . 
القر�س الفالحي للمغرب . 

موؤ�ش�شة الرتبية على البيئة . 
الوكالة الفرن�شية للبيئة واإدارة  . 

 )ADEME( الطاقة

الطرق ال�شيارة باملغرب . 
بريد املغرب . 

اإ�شمنت املغرب . 
التعا�شدية الفالحية-التعا�شدية  . 

املركزية املغربية

املنظمة الإ�شالمية للرتبية والعلوم  . 
والثقافة ) الي�ش�شكو(

موؤ�ش�شة �شندوق الإيداع و التدبري . 
�رضكة مر�شيكا مد . 

الوكالة الأملانية للتنمية . 
جمموعة ال�شحى . 

املكتب الوطني للمطارات . 
ال�رضكة الوطنية للتحليل الكهربائي  . 

والبيرتوكيماويات

وكالة تنمية الطاقات املتجددة  . 
و الفعالية الطاقاتية 

اجلامعة الوطنية للك�شفية املغربية . 
�رضكة اجلرف الأ�شفر للطاقة . 

موؤ�ش�شة اأنييلي . 
اإ�شمنت متارة . 

موؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة  . 
اخلارجية للرتبية و البيئة

مر�شى املغرب . 
موؤ�ش�شة الثقافة الإ �شالمية . 

املعهد الوطني للبحث الزراعي . 
�شفارة اململكة الهولندية  . 

اأمبرييال طباكو . 
ري�شال . 

لفارج املغرب . 
موؤ�ش�شة األبري دو موناكو  . 
جمعية النفطيني للمغرب . 

املندوبية ال�شامية للمياه  . 
والغابات وحماربة الت�شحر

موؤ�ش�شة فورتو  . 
ال�رضكة الوطنية لالإذاعة والتلفزة . 

اجلامعة امللكية املغربية للزوارق ال�رضاعية . 
الحتاد املغربي ل�رضكات  . 

التاأمني واإعادة التاأمني

املعهد الوطني للبحث يف ال�شيد البحري . 
مكتب التكوين املهني و اإنعا�س ال�شغل . 

منظمة الأغذية والزراعة . 
ال�رضكة العامة املغربية لالأبناك . 

تيوليا . 
البنك ال�شالمي للتنمية . 

الحتاد الدويل حلماية الطبيعة . 
برنامج المم املتحدة للرتبية و  . 

العلوم و الثقافة - اليون�شكو

مر�شد واحات النخيل مراك�س  . 
اجلمعية الوطنية ملنتخبي ال�شاحل

�شفارة هولندا . 
ال�شكرتارية الدائمة ملوؤمتر  . 

العاملي للرتبية البيئية

خطة العمل للبحر املتو�شط . 
معهد ال�شاحل . 

وكالة ال�شبانية للتعاون الدويل  . 
�شكرتارية التفاقية الطار لالأمم  . 
املتحدة حول التغريات املناخية 

جمل�س مدينة الت�شي. . 
املعهد الفرن�شي للبحث واإ�شتغالل البحر . 

اكري�شود الدولية . 
موؤ�ش�شة نور�شي�س . 

مكتب معلومات البحر املتو�شط للبيئة  . 
و الثقافة و التنمية امل�شتدامة

وكالة التنمة بال�شعيدية . 
املجل�س الإجتماعي والإقت�شادي  . 

لالأمم املتحدة

�شيتي بنك  . 
الفدرالية الوطنية لل�شناعة الفندقية . 

القر�س العقاري و ال�شياحي  . 
البنك املغربي للتجارة و ال�شناعة  . 

التجاري وفا بنك  . 
هول�شيم  . 

معهد احل�شن الثاين للزراعة و البيطرة . 
وزارة التجهيز و النقل و اللوج�شتيك . 

امللكية الوطنية للتامني . 
ميديتل . 

جمموعة جماين باكو . 
�شيل  . 

 . املر�شد الوطني حلقوق الطفل
جائزة »كرين ايبل« . 

 . جمعية مدر�شي علوم احلياة و الر�س
) . RMC( وكالة املاء

الوكالة امل�شتقلة لتوزيع املاء  . 
والكهرباء مبراك�س

�شوين اإرك�شون . 
األكاطيل . 

موؤ�ش�شة اآل�شطوم . 
) . Goi Peace( موؤ�ش�شة غوى لل�شالم




