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ور�سة املن�سقني الدوليني لربنامج 

“ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة” 
قدم املن�شقون الوطنيون لربنامج »ال�شحفيون 

ال�شباب من اأجل البيئة« من حوايل 30 بلدا 

بدعوة من مركز دانوب الكاربات للبيئة 

اجليولوجية للم�شاركة يف اللقاء ال�شنوي 

التقليدي. هذا اللقاء تزامن مع مرور 20 �شنة 

على برنامج »ال�شحفيون ال�شباب من اأجل 

البيئة )�ض.�ض.ب(«، ومت بح�شور موؤ�ش�شه 

فيليب �شوجيي، واأول تلميذ يف الربنامج بيدرو 

مار�شيلينو الذي قدم من الربتغال. اللقاء مكن 

اأي�شا من و�شع ح�شيلة ن�شخة �شنة 2014 

وتقدمي ال�شيغ الثالث لربنامج )�ض.�ض.ب( 

)الفاعلون الوطنيون، املوؤطرون والتالميذ( 

وعر�ض برامج ال�شحفيني ال�شباب من اأجل 

البيئة ال�شفراء )جمعية قدماء التالميذ(  وكذلك 

�شم ثالثة بلدان جديدة للربنامج: ال�شويد، فنلندا 

والهند.

)بوخار�ست )رومانيا

من 26 فرباير اإىل 1 مار�س 2015

اليوني�سكو: جمموعة العمل الأولوي 

رقم 1 ملرحلة ما بعد الع�رشية 

2005-2014
انخرطت املوؤ�ش�شة يف املجال االأولوي رقم 

3 لع�رضية اليوني�شكو املتعلقة بالرتبية على 
التنمية امل�شتدامة، وهو »تقوية قدرات االأطر 

الرتبوية والتكوينية يف الرتبية على التنمية 

امل�شتدامة«. هذه ال�شبكة القوية التي ت�شم 22 

�رضيكا من القارات اخلم�ض حددت لها هدف 

تكوين االأطر الرتبوية فيما يتعلق بتلقني وتعليم 

مبادئ التنمية امل�شتدامة لل�شباب خ�شو�شا. 

وقد نظمت العديد من اللقاءات الفعلية والندوات 

عرب االت�شال بغية و�شع اللم�شات االأخرية على 

امل�رضوع الريادي لل�شبكة. ابتداءا من فرباير 

2016، �شيتم تقييم التزامات ال�رضكاء من اأجل 
اإعداد احل�شيلة املرحلية يف ماي 2016. 

باري�س

من 25 اإىل 26 ماي 2015

زيارات درا�سية للجماعات الرتابية 

الفرن�سية 

كان الهدف من تنظيم هذه الزيارات اإىل باري�ض 

ومنطقة اجلزيرة الفرن�شية وليون ومنطقة 

رون األب تكوين الفاعلني املحليني حول اإعداد 

خمططات املناخ الرتابية واتخاذ التدابري 

املواكبة الالزمة.

باري�س- ليون

من 8 اإىل 11 يونيو 2015

اأحداث دولية

اأبرز الأحداث
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45

800
م�سارك

5
منظمات غري حكومية م�ساركة يف منتدى املنظمات غري احلكومية

68
بلدا

11 مو�شوعا
6 جل�شات عامة

7 جل�شات موازية
15 ندوة

37 ور�شة عمل 
52 مائدة م�شتديرة

357 مداخلة �شفوية

ملتقيات وكالت ال�ساحل الأوروبية 

واملتو�سطية مبنا�سبة يوم ال�ساحل 

 2015
احتفل املعهد الوطني لل�شاحل مبرور 20 �شنة 

على تاأ�شي�شه �شنة 2015، ونظم على هام�ض يوم 

ال�شاحل الذي ينعقد �شنويا يوم 25 �شتنرب لقاءات 

مع خمتلف الفاعلني من املنطقة املتو�شطية 

واأوروبا املنخرطني يف حماية الف�شاءات 

ال�شاحلية: حكومات، �شلطات عمومية حملية، 

هيئات تدبري ال�شاحل، �شبكات خمت�شة ومنظمات 

غري حكومية. وقد متيزت هذه اللقاءات مب�شاركة 

املوؤ�ش�شة.

على هام�ض هذه التظاهرة، نظمت الوكالة 

الفرن�شية للتنمية وجمعية املخطط االأزرق 

يوم 24 �شتنرب ور�شة جهوية للتفكري وتقا�شم 

التجارب حول التدبري املندمج للمناطق 

ال�شاحلية باملنطقة املتو�شطية. قدمت خاللها 

املوؤ�ش�شة جتربتها املتعلقة مبار�شيكا، الربنامج 

املدعوم من طرف ال�شندوق الفرن�شي من 

اأجل البيئة العاملية. هذا االأخري اأبدى رغبته 

يف موا�شلة ال�رضاكة مع املوؤ�ش�شة بخ�شو�ض 

احلاالت الرائدة واإحداث قاعدة توثيقية تو�شع 

رهن اإ�شارة الفاعلني بال�شاحل والتي تت�شمن 

املمار�شات اجليدة واأدوات تدبري هذه امل�شاريع. 

اأنتيب

24 و 25 �ستنرب 2015 
املوؤمتر العاملي حول الرتبية على 

 WEEC 2015 البيئة
حتت �شعار اجلامعات

انعقد املوؤمتر العاملي الثامن حول الرتبية على 

البيئة ما بني 28 يونيو و3 يوليوز 2015 

بجوتبورغ )ال�شويد( ملناق�شة دور اجلامعات 

يف الرتبية البيئية، وجعل من الطلبة حمركا 

يف هذا املجال، واأخريا تاأ�شي�ض التعاون بني 

اجلامعة واملجتمع املدين فيما يخ�ض التنمية 

امل�شتدامة املحلية: »عالوة على التعليم، خلق 

تفاعل مع املجتمع مبني على الثقة: االإن�شات 

والفهم« كما ذكر بذلك بام اأرجن وال، اأ�شتاذ 

بجامعة واجنينغن يف اجلل�شلة االفتتاحية 

للموؤمتر. فقد اقرتح اإن�شاء عامل جديد بنظرة 

مغايرة من خالل ربط املدر�شة مبجتمعها عن 

طريق ا�شتعمال �شبكات التوا�شل االجتماعي من 

اأجل ا�شتلهام االأجيال القادمة ومراجعة مبادئنا 

االأ�شا�شية: »الذهاب اأبعد من التنمية امل�شتدامة، 

اإىل اال�شتدامة«. فالرهان اليوم يتمثل يف املناخ 

والنزاعات وامل�شاواة االجتماعية. وملواجهة 

هذه التحديات، يجب تغيري العقليات فيما يتعلق 

 les 3P بعنا�رض الكوكب والربح وال�شكان

. ))planète، profit et population
و�شينعقد املوؤمتر العاملي القادم حول الرتبية 

على البيئة ب«فانكوفر« بكندا ما بني 9 و15 

�شتنرب 2017. 

جوتبورغ )ال�سويد( 

28 يونيو اإىل 3 يوليوز 2015 
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اأحداث دولية

الن�سخة الأوىل من النجاعة العاملية 

 World Efficiency
تنظم املوؤ�ش�شة �شنويا، مبنا�شبة دورة النجاعة 

العاملية ، اال�شم اجلديد لـ »بوليتيك«، بعثة من 

ممثلي جلنة تتبع برنامج جودة الهواء. اأثناء 

الن�شخة االأوىل من هذا املعر�ض- املوؤمتر، مت 

جمع ذوي القرار ورواد الفكر حول موا�شيع 

التغريات املناخية واالنتقال الطاقي واالقت�شاد 

ذي الكربون املنخف�ض.

وقد التقى ممثلو اللجنة اأي�شا مب�شوؤولني من 

املجل�ض اجلهوي جلزيرة فرن�شا وجمعية مراقبة 

الهواء بنف�ض املنطقة من اأجل تقا�شم جتاربهم 

وتطوير عالقات التعاون وزيارة خمترب »اإير 

باريف«.

باري�س

من 12 اإىل 16 اأكتوبر 2015 

ملتقى املن�سقني الوطنيني للواء الأزرق

 �شارك 49 بلدا منخرطا يف اللواء االأزرق يف هذا 

امللتقى الدويل، نقطة االلتقاء التقليدية للواء. 

وتناولت املناق�شات تقوية عمليات التقييم 

)الرت�شيح، املراقبة، جودة مياه اال�شتحمام(، 

وتطوير العالمة )اليابان، جزر موري�ض، رو�شيا، 

كوريا اجلنوبية وكولومبيا(. وقد �شكل تبادل 

االآراء خا�شة حول املمار�شات اجليدة واخلربات 

موا�شيع للور�شات.

اأثناء هذا امللتقى، ا�شتفادت املوؤ�ش�شة من زيارة 

مارينا ميناء زيالند لالطالع اأكرث على كيفية 

ح�شول املارينا على العالمة، وهو امل�رضوع 

الذي مازال يف طور االإجناز باملغرب. 

خوريه اأفرفالكي )هولندا(.

من 22 اإىل 24 اأكتوبر 2015

املوؤمتر الأوربي الثالث حول الرتبية 

على البيئة نحو التنمية امل�ستدامة

انكب 350 م�شاركا قدموا من اأوربا وكذلك من 

اأ�شرتاليا واملغرب على مناق�شة ماآل التنمية 

امل�شتدامة واإ�رضاك الفاعلني يف املجال الرتبوي 

واأهمية العمل على م�شتوى املدر�شة ف�شــال عن 

تقا�شم التجارب املحلية وذلك مــــع الرتكيـز 

علــى عبــارات » Learn to do «  »تعلم 

لتعلم« و » be part of change ««كن طرف 

يف التغيري«  و

 » Think globally and act locally«

»فكر علميا و اعمل حمليا«. 

وتدار�ض املوؤمتر اإمكانية دعم الرتبية على البيئة 

ومواكبة املبادرات وامل�شاريع والتو�شع نحو 

قارات اأخرى: اإفريقيا، اآ�شيا واأمريكا.

بر�سلونة، اإ�سباين

يومي 1 و 2 اأكتوبر 2015

اأبرز الأحداث
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ور�سة املن�سقني الدوليني لربنامج 

“املدار�س الإيكولوجية”
�شارك 58 بلدا يف هذا املوعد ال�شنوي التقليدي 

ملن�شقي برنامج »املدار�ض االإيكولوجية«. يف 

�شنة 2015، عرف الربنامج الدويل ملوؤ�ش�شة 

الرتبية على البيئة ان�شمام �شوي�رضا واالإمارات 

العربية املتحدة و كذا خروج تون�ض واأوكرانيا.

بلفا�ست، اإيرلندا ال�سمالية

من 12 اإىل 15 نونرب 2015 

موؤمتر الأمم املتحدة حول املناخ  

 )COP 21(

ح�شي موؤمتر االأطراف 21 املنعقد يف باري�ض 

بني 30 نونرب و11 دجنرب 2015 باأهمية 

بالغة، حيث مت التوقيع على اتفاق، يعترب االأول 

من نوعه، حول املناخ.

وقد �شاركت املوؤ�ش�شة يف هذه القمة عن طريق 

تنظيم جل�شة موازية بتعاون مع الوكالة الفرن�شية 

للبيئة والتحكم يف الطاقة حول مو�شوع »من 

باري�ض اإىل مراك�ض، املغرب وفرن�شا ينخرطان 

يف مكافحة التغريات املناخية«. 

 و مكنت هذه اجلل�شة املوازنة الطرفني؛ فرن�شا 

)البلد املنظم لـ COP21 واملغرب )م�شت�شيف 

COP22( من تقدمي ا�شرتاتيجيتهما املتبعة 
لفائدة املناخ. 

ورافقت املوؤ�ش�شة عدة �شخ�شيات يف هذا احلدث 

اجلانبي من �شمنها على وجه اخل�شو�ض الوزيرة 

املغربية املكلفة بالبيئة والعامل املدير للماء 

والتطهري باملديرية العامة للجماعات املحلية 

ورئي�شة االحتاد العام ملقاوالت املغرب ومديرة 

موؤ�ش�شة  مناجم.

باري�س  

من 30 نونرب اإىل 11 دجنرب 2015 

امللتقى اجلهوي لالحتاد الدويل للحفاظ 

على الطبيعة

مت تنظيم هذا اللقاء بتعاون بني مركز التعاون 

من اأجل املتو�شط التابع لالحتاد الدويل للحفاظ 

على الطبيعة ووكالة االأنباء االإ�شبانية، بدعم من 

موؤ�ش�شة مافا من اأجل الطبيعة وحتالف وكاالت 

اأنباء البحر االأبي�ض املتو�شط. هذا اللقاء جمع 

�شحفيني من املغرب واإ�شبانيا وتون�ض واجلزائر 

ولبنان وفرن�شا واإيطاليا وتركيا والربتغال 

وكذلك املنظمات العاملة يف املجال البيئي 

)ال�شندوق العاملي للطبيعة، مبادرة املناطق 

الرطبة املتو�شطية، االحتاد من اأجل املتو�شط، 

جمعية الطيور العاملية، برنامج االأمم املتحدة 

للبيئة( واملندوبية ال�شامية للمياه والغابات 

واملوؤ�ش�شة واالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.

يف هذه التظاهرة، بحث امل�شاركون �شبل دعم 

�شبكة متو�شطية لل�شحفيني املتخ�ش�شني يف 

الق�شايا البيئية وكذلك تعزيز التح�شي�ض لدى 

العموم.

ومن بني االأفكار التي حظيت باهتمام بالغ 

اأثناء هذا اللقاء، تنظيم حدث جانبي خا�ض 

بال�شحفيني املخت�شني يف البيئة خالل انعقاد 

موؤمتر االأطراف 22 مبراك�ض. 

مالكا 

من 17 اإىل 18 دجنرب 2015 

اأيام وطنية درا�سية للجمعية الوطنية 

ملنتخبي اجلماعات ال�ساحلية 

تندرج هذه االأيام التي اأجريت حتت مو�شوع 

»اجلماعات املحلية يف مواجهة التغريات 

املناخية« يف اإطار التح�شري ملوؤمتر االأطراف 

COP21( 21( املنعقد يف دجنرب 2015. 
ومكنت هذه االأيام املنتخبني باجلماعات 

ال�شاحلية وكربيات املدن والذين قدموا من ما 

وراء البحار من مناق�شة االإجراءات الوقائية التي 

قامت بها اجلماعات ال�شاحلية من اأجل توقع 

تاأثريات التغريات املناخية )حماربة تعرية 

ال�شاحل، الوقاية من الظواهر الق�شوى لغمر مياه 

البحر لل�شاحل، التموجات االإع�شارية، ت�شونامي، 

االنتقال الطاقي والطاقات البحرية املتجددة(.

وقد دعيت املوؤ�ش�شة للم�شاركة يف هذه االأيام ملا 

قامت به من تدخالت يف ال�شاحل املغربي وذلك 

اإىل جانب بعثة من املنتخبني ال�شينغاليني.

�سان تروبي )فرن�سا(

اخلمي�س 29 واجلمعة 30 اأكتوبر 2015 
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اأبرز الأحداث

املعر�س الدويل للكتاب والن�رش 

متيزت ن�شخة هذا املعر�ض بح�شور املوؤ�ش�شة 

التي و�شعت جهاز توا�شل تفاعلي لتقدمي 

اأن�شطتها برواق املجل�ض الوطني حلقوق االإن�شان 

الذي ا�شتقبلت فيه زيارات املدار�ض االإيكولوجية 

بجهة الدار البي�شاء الكربى. لالإ�شارة، زار الرواق 

واملعر�ض اأزيد من 400 تلميذ وموؤطر.

الدار البي�ساء

من 12 اإىل 22 فرباير 2015 

التدبري امل�ستدام لل�سواطئ

نظمت موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة يوم 

اخلمي�ض 21 ماي ور�شة لالإعالم والتح�شي�ض 

لفائدة �رضكائها حتت عنوان »من اأجل تدبري 

م�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل«.

وقد اجتمع 200 اإطارا من اجلماعات وال�شلطات 

املحلية واالإدارات واملقاوالت واجلمعيات 

املحلية بغية حت�شري حملة »�شواطئ نظيفة 

2015« ال�شاد�شة ع�رض منذ انطالقتها �شنة 
.1999

وكان الهدف من هذه الور�شة عر�ض اأن�شطة 

املوؤ�ش�شة واملمار�شات اجليدة الوطنية والدولية 

وكذلك تبادل وتقا�شم االأفكار.

خالل هذه الور�شة، مت تقدمي دليل امل�رضوع 

باالإ�شافة اإىل املمار�شات اجليدة باأوروبا 

واأمريكا اجلنوبية التي قدمت من طرف املعهد 

الفرن�شي لل�شاحل وجامعة كاديز. 

الرباط

21 ماي 2015

اجلمع العام التاأ�سي�سي مركز الكفاءات يف 

.»4C Maroc«جمال التغريات املناخية

�شاركت املوؤ�ش�شة يف تاأ�شي�ض مركز الكفاءات 

يف جمال التغريات املناخية الذي يهدف اإىل 

تعزيز الكفاءات الوطنية يف جمال التاأقلم مع 

التغريات املناخية وتقلي�ض انبعاثات الغازات 

امل�شببة لالحتبا�ض احلراري ودعم البحث املتعلق 

بالتغريات املناخية. هذا املركز �شيكون اأي�شا 

مبثابة اأر�شية جهوية للتعاون جنوب-جنوب 

من اأجل تقوية قدرات البلدان االإفريقية. 

الرباط

24 يوليوز 2015
ندوة وطنية حول INDCS )امل�ساهمات 

املقررة املحدّدة وطنيا باملغرب( 

مكنت هذه الندوة من تقدمي االأهداف املتعلقة 

بتقلي�ض انبعاثات الغازات الدفيئة باملغرب 

بالن�شبة للفرتة املمتدة ما بني 2020 و2030 

من اأجل عر�شها يف موؤمتر االأطراف 21 املنعقد 

يف دجنرب 2015 بباري�ض، وذلك يف اأفق 

التو�شل اإىل اتفاق عاملي حول املناخ.  

 INDC« 3 وقد قدمت املوؤ�ش�شة يف الور�شة رقم

املغرب، من االلتزام اإىل التنفيذ« االأن�شطة 

والتدابري املتخذة من اأجل امل�شاهمة يف مكافحة 

انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك يف اإطار براجمها 

»جودة الهواء« و«التعوي�ض الطوعي للكربون« 

وخا�شة قاعدة الكربون واأداة الغازات امل�شببة 

.)GES( لالحتبا�ض احلراري

ال�سخريات 

6 يونيو 2015 

اأحداث وطنية

134

2
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الرتبية البيئية

مكنت هذه الندوة من تقدمي االأهداف املتعلقة 

بتقلي�ض انبعاثات الغازات الدفيئة باملغرب 

بالن�شبة للفرتة املمتدة ما بني 2020 و2030 

من اأجل عر�شها يف موؤمتر االأطراف 21 املنعقد 

يف دجنرب 2015 بباري�ض، وذلك يف اأفق 

التو�شل اإىل اتفاق عاملي حول املناخ.  

 INDC« 3 وقد قدمت املوؤ�ش�شة يف الور�شة رقم

املغرب، من االلتزام اإىل التنفيذ« االأن�شطة 

والتدابري املتخذة من اأجل امل�شاهمة يف مكافحة 

انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك يف اإطار براجمها 

»جودة الهواء« و«التعوي�ض الطوعي للكربون« 

وخا�شة قاعدة الكربون واأداة الغازات امل�شببة 

.)GES( لالحتبا�ض احلراري

مكنت هذه الندوة من تقدمي الأهداف  يف العامل �سنوات من النجاح 10

املتعلقة بتقلي�س انبعاثات الغازات 

الدفيئة باملغرب بالن�سبة للفرتة 

املمتدة ما بني 2020 و2030 من اأجل 

عر�سها يف موؤمتر الأطراف 21 املنعقد 

يف دجنرب 2015 بباري�س، وذلك يف 

اأفق التو�سل اإىل اتفاق عاملي حول 

املناخ.  

وقد قدمت املوؤ�س�سة يف الور�سة رقم 

INDC« 3 املغرب، من اللتزام اإىل 
التنفيذ« الأن�سطة والتدابري املتخذة من 

اأجل امل�ساهمة يف مكافحة انبعاثات 

الغازات الدفيئة وذلك يف اإطار براجمها 

»جودة الهواء« و«التعوي�س الطوعي 

للكربون« وخا�سة قاعدة الكربون واأداة 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري 

.)GES(

الإيـكــولــوجية املدار�س 

58
دولة

15
مليون تلميذ
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 املدار�س الإيـكـولـوجية يف املغرب 

الإيـكــولــوجية املدار�س 

1 127
املدارس اإليـكـولـوجية

53
اللواء األخضر

التكوين

من نونرب 2014 اإىل مار�ض 2015، نظمت 

ور�شات تكوينية يف كل جهة من اأجل مواكبة 

املدار�ض املنخرطة حديثا، ومكنت هذه الور�شات 

املدار�ض املتوجة من نقل جتاربها للمدار�ض 

االأخرى. خاللها، توىل التالميذ اأنف�شهم تقدمي 

التجارب املنجزة يف مدار�شهم.

هذه الور�شات، التي كانت منا�شبة لرفع 18 لواءا 

اأخ�رضا مت تنظيمها من طرف املن�شقني اجلهويني 

واالإقليميني للرتبية على التنمية امل�شتدامة، 

املكونني من لدن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

املهني واملوؤ�ش�شة. 

 امللتقى الوطني للمن�سقني اجلهويني

والإقليميني

نظم لقاء لتبادل االآراء والتكوين بني 98 من�شقا 

جهويا واإقليميا للرتبية على التنمية امل�شتدامة 

يومي 18 و 19 فرباير. اللقاء مكن من تقوية 

دور املن�شقني كم�رضفني على برناجمي املدار�ض 

االإيكولوجية وال�شحفيون ال�شباب من اأجل البيئة 

باجلهات واالأقاليم.

فاملن�شقون مكلفون حمليا   

بالربناجمني، ويعتربون م�رضفني اأ�شا�شيني على 

تطويرهما وجناحهما. 

وقد مكن التكوين من تعزيز قدراتهم   

فيما يتعلق بتنظيم وتدبري وتنفيذ برناجمي 

»املدار�ض االإيكولوجية«  و » ال�شحفيون ال�شباب 

من اجل البيئة.«.

ال�رشاكات

تن�شط املوؤ�ش�شة من اأجل احل�شول على دعم 

ال�رضكاء بالن�شبة لربنامج »املدار�ض االإيكولوجية

املكتب الوطني للماء والكهرباء

 قام املكتب الوطني للماء والكهرباء بثالثة 

اأن�شطة لدعم برنامج »املدار�ض االإيكولوجية«

حملة حت�شي�شية يف اأبريل 2015 ب   -

19 مدر�شة اإيكولوجية مبدينة جرادة يف اجلهة 
ال�رضقية.

ن�شاط للتح�شي�ض بحماية ال�شاحل   -

مب�شاركة ح�شن بركة يوم 5 يونيو بالداخلة 

مبنا�شبة يوم البيئة. 

تنظيم الن�شخة الثانية من القرية   -

البيداغوجية املتنقلة التي انتقلت ما بني 7 

نونرب و19 دجنرب بني ال�شواطئ التي يحت�شنها 

املكتب )الداخلة، تزنيت، القنيطرة، الدار البي�شاء 

وبوزنيقة( من اأجل حت�شي�ض االأطفال بامل�شاكل 

املرتبطة باملاء والكهرباء.
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الأدوات البيداغوجية

الأدوات البيد اغوجـــية

املمر البيداغوجي بخليج وادي الذهب

املمر البيداغوجي بخليج وادي الذهب

اأن�شاأت املوؤ�ش�شة ممرا بيداغوجيا جديدا بخليج 

وادي الذهب ي�شاعد على التح�شي�ض باأهمية التنوع 

البيولوجي باخلليج والت�شجيع على املمار�شات 

البيئية اجليدة. ويتكون من عدة نقط للمعلومات 

تعتمد بالتناوب وبطريقة م�شّلية على اللوحات 

املرئية الب�شيطة والوحدات التفاعلية: بئر ل�رضح 

الدورة املائية والفر�شاة االأحفورية، هرم حول 

التنوع البيولوجي، �شلة القمامة لعزل النفايات، 

�شناديق للت�شميد الع�شوي، ومن�شة دوارة 

للطاقات لتف�شري اأنواع م�شادر الطاقة خا�شة 

املتجددة.

و�شيتم و�شع هذا املمر بحديقة حي الرحمة 

بالداخلة، اإال اأنه �شمم على �شكل وحدات حتى 

يت�شنى نقله اإىل اأماكن اأخرى. 

املن�سة الرقمية الفرتا�سية الطاقة املناخ

 بلورت املوؤ�ش�شة اأداة لتعلم املعارف العلمية 

والتيكنولوجية والتقنية املتعلقة بالبيئة لفائدة 

ال�شباب واملراهقني والكبار.

ترتكز هذه االأداة على بيداغوجية ن�شطة وتفاعلية 

وترفيهية التي حتم�ض م�شتعمليها. اجلزء االأول من 

هذه املن�شة اأجنز حول الطاقة واملناخ، وقد و�شع 

على االإنرتنيت يف بوابة “املدار�س الإيكولوجية” 

يف نهاية دجنرب 2015. 

يف هذا اجلزء، متت تر�شيمة ومنوذجة االأنظمة 

املختلفة لالإنتاج الطاقي باالإ�شافة اإىل 

انعكا�شاتها على املناخ والطاقة على خلفية 

مدينة، مت تف�شري وحماكاة خمتلف الطاقات 

املتجددة )ال�شم�شية، الريحية...(. 

فاملن�شة تعترب اأداة يف تطور م�شتمر حيث 

�شتتناول موا�شيع اأخرى وتبلورها يف التطورات 

امل�شتقبلية

املمرات البيداغوجية
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الأدوات البيد اغوجـــية

 تاأهيل املمر البيداغوجي لواحة النخيل

مت تاأهيل ال�شت وحدات التفاعلية واللوحات التي 

تقوم بالتح�شي�ض حول واحة النخيل واملمار�شات 

البيئية اجليدة، كما مت التاأكد من مطابقتها مع 

دفرت التحمالت ف�شال عن اإجراء بع�ض التعديالت 

عليها طبقا خلال�شات زيارة الور�شة التي متت 

يف8 يوليوز 2015.

فوحدات املمر البيداغوجي لواحة النخيل التي 

اأعيد النظر فيها �شلمت للموؤ�ش�شة يوم 7 �شتنرب 

2015 بجنان احلارتي مبراك�ض. 

املفتاح الأخ�رش:

 دليل مواكبة املن�ساآت ال�سياحية 

اأ�شدرت املوؤ�ش�شة دليال للتدبري البيئي بهدف 

مواكبة املن�شاآت ال�شياحية يف و�شع �شيا�شة 

بيئية واتخاذ تدابري الزمة من اأجل احل�شول على 

العالمة، وهي اأداة حت�شي املمار�شات اجليدة 

يف هذا املجال والت�رضفات الب�شيطة الواجب 

اكت�شافها والطرق التنظيمية اليومية بغية متكني 

م�شري املن�شاأة ال�شياحية من االنخراط يف حماية 

البيئة واإجناز اقت�شاد ملمو�ض وحتفيز جمموعته 

حول م�رضوع للتنمية البيئية ف�شال عن حت�شني 

اإر�شاء زبنائه.

 لذلك، ت�شكل هذه االأداة و�شيلة لالنفتاح على 

التنمية امل�شتدامة وا�شت�رضاف التقنينات البيئية 

امل�شتقبلية.
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الرتبية البيئية

ال�شحفيون ال�شباب من 

اأجل البيئة 

مباراة ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة 217 روبورتاجا مكتوبا و410 �سورة فوتوغرافية حول مو�سوع 

»م�سادر الطاقة املتجددة، عماد التنمية امل�ستدامة«.

وح�سل الفائزون وموؤطروهم على جوائزهم وكذلك على لوحات اإليكرتونية، اأثناء حفالت اإقليمية وجهوية طوال 

�سهر ماي 2015، التي �سكلت منا�سبات لالفتخار بالن�سبة لل�سباب واآبائهم واأ�ساتذتهم

ورشة التكوين والتربية على التنمية 
املستدامة:

على غرار كل �شنة، نظمت املوؤ�ش�شة، اإىل جانب 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، ور�شات 

تكوينية حول مباراة ال�شحفيون ال�شباب من 

اأجل البيئة، وبهذه املنا�شبة قام املن�شقون 

اجلهويون واالإقليميون ومن�شطوا نوادي البيئة 

وتالميذ االإعداديات والثانويات االأكرث متر�شا 

بنقل جتاربهم اإىل اأولئك الذين يكت�شفون املباراة. 

هذه الور�شات انعقدت بالن�شبة الأكامييات الدار 

البي�شاء الكربى يوم 28 نونرب وفا�ض بوملان يوم 

5 دجنرب والرباط- �شال – زمور – زعري يوم 12 
دجنرب ومكنا�ض تافياللت يوم 19 دجنرب 2015. 

جوائز دولية
قامت جلنة التحكيم الدولية، التي اأعلنت عن 

نتائج اجلوائزالدولية مبنا�شبة اليوم العاملي 

للبيئة يف 5 يونيو 2015، مبكافاأة املغرب ثالث 

مرات:

•اجلائزة االأوىل يف م�شابقة الت�شوير بالن�شبة  	
للفئة العمرية ما بني 11 و 14 �شنة: اإعدادية 

اخلمي�شات، جهة الرباط �شال زمور زعري. 

•اجلائزة االأوىل يف م�شابقة الت�شوير بالن�شبة  	
للفئة العمرية ما بني 18-15 �شنة: ثانوية 

زينب النفزاوية، نيابة �شيدي �شليمان، جهة 

الغرب ا�رضاردة بني اح�شن.

•امليزة ال�رضفية للجنة التحكيم الدولية بالن�شبة  	

لفئة 21-19 للروبورتاج املكتوب بالناظور 

حول ال�شخ ال�شم�شي. 

•وقد ح�شل الفائزون على �شهادات باالإ�شافة  	
اإىل لوحة رقمية بالن�شبة لفئة الروبورتاجات 

املكتوبة واآلة ت�شوير احرتافية بالن�شبة لفئة 

ال�شور الفوتوغرافية.

الروبورتاجات املكتوبة

جائزة املبادرة

اإعدادية الوحدة التعليمية للبنك 

)طنجة اأ�شيال طنجة  ال�سعبي 

الروبورتاج  تطوان(،عنوان 

املكتوب»النفايات، كنز خطري«

العربية  اللغة: 

الفئة العمرية:14-11 �شنة 

انكب تالميذ الوحدة التعليمية للبنك 

ال�شعبي باأ�شيال على ق�شية مطرح 

االأزبال مبدينتهم وما يت�شبب فيه من 

م�شاكل �شحية وم�شكل تلوث الفر�شة 

املائية. 

جائزة املقاربة

اإعدادية ثانوية ابن طاهر )الرا�شيدية 

مكنا�ض تافياللت( عنوان 

الروبورتاج

»الرا�سيدية، هل �ستكون لديها 

حمطة �سم�سية ؟ «

اللغة: الفرن�شية

الفئة العمرية : 18-15 �شنة 

ح�شل تالميذ ثانوية ابن طاهر 

بالرا�شيدية على جائزة املقاربة 

نظرا لالأبحاث التي قاموا بها 

حول احتمال اإن�شاء حمطة �شم�شية 

مبدينتهم على غرار تلك املتواجدة 

مبدينة ورزازات. خالل ذلك، مل 

يرتددوا يف طرق اأبواب املكتب 

الوطني للماء والكهرباء وحمطة 

االأر�شاد اجلوية املحلية وكذلك 

باحث ومنتخب حملي ف�شال عن 

اأنهم اأجنزوا حوارا هاتفيا مع وزير 

الطاقة واملعادن.

 جائزة جلنة التحكيم الوطنية

ثانوية عبد الكرمي اخلطابي  

)النا�سور اجلهة ال�رشقية(، عنوان 

الروبورتاج املكتوب: »ال�ضخ 

ال�سم�سي لل�سقي تقنية بدون عيوب 

ت�سق طريقها ب�سمت«

اللغة : العربية 

الفئة العمرية : 18-15 �شنة جائزة 

جلنة التحكيم الوطنية 

قام تالميذ ثانوية عبد الكرمي 

اخلطابي بالناظور بزيارة لل�شيعة 

الفالحية لعمي عمار، من اأجل اإجناز 

روبورتاج مْقِنع حول التاأثريات 

االإيجابية لل�شخ ال�شم�شي امل�شتعمل 

يف ال�شيعة وكذلك مقارنة الطاقة 

ال�شم�شية مع امل�شادر الطاقية 

االأخرى.

جائزة مو�سوع ال�سنة

ثانوية عبد العزيز مزيان بلفقيه 

)مولي يعقوب فا�س بوملان(، عنوان 

الروبورتاج املكتوب: »الطاقة 

ال�سم�سية: حالة ناجحة لطاقة 

متجددة  غريت حياة ال�ساكنة 

القروية مبولي يعقوب«

اللغة : العربية

الفئة العمرية : 

�شلمت جائزة مو�شوع ال�شنة 

لتالميذ ثانوية عبد العزيز 

مزيان بلفقيه مبوالي يعقوب 

نظرا للروبورتاج الذي قاموا به 

حول اكت�شاف الطاقة ال�شم�شية 

من قبل �شاكنة دوار اوالد جامع 

عقب تثبيتها يف امل�شجد، وهو 

التثبيت الذي �شاعد على تغيري 

وت�شهيل حياة ال�شاكنة ف�شال عن 

االنعكا�شات االإيجابية التي ترتبت 

عنه مثل تقلي�ض الهدر املدر�شي. 
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الصور الفوتوغرافية 
�شلمت جوائز ال�شور الفوتوغرافية اإىل �شت 

موؤ�ش�شات من خمتلف االأكادمييات وذلك ملكافاأة 

�شور معربة عن اجلفاف والتلوث والعامل القروي 

واللقالق والطاقات املتجددة.

جائزة ال�سورة املعربة

اإعدادية اخلمي�سات )الرباط-�شال-زمور زعري-

اخلمي�شات( »رحمتك يا رب«

اللغة : العربية

الفئة العمرية : 14-11 �شنة

جائزة املفارقة

ثانوية لكولني )القنيطرة( »البال�ستيك يف كل 

مرتمكعب يف املاء«

اللغة:العربية 

الفئة العمرية21-19 �شنة 

 

جائز التح�سي�س

ثانوية حمان الفطواكي )�شو�ض-ما�شة درعة 

اإنزكان اأيت ملول( »بحثهم عن �سيء ممكن!«

اللغة : العربية

الفئة العمرية :18-15 �شنة

جائزة �سورة التبليغ

ثانوية زينب النفزاوية )�شيدي �شليمان(

»ماذا ن�ستن�سق؟«

اللغة : العربية

الفئة العمرية : 21-19 �شنة

جائزة ال�سورة غري املاألوفة

الثانوية الع�سكرية امللكية )الغرب �رضاردة بني 

اح�شن القنيطرة( »لقالق القنيطرة بني جدلية 

املوت واحلياة« 

اللغة : العربية

الفئة العمرية :18-15 �شنة

جائزة مو�سوع ال�سنة

الثانوية التقنية )العيون بوجدور العيون( 

»الرياح: م�سدر م�ستمر ومتجدد لطاقة نظيفة 

واأقل تكلفة«

اللغة : العربية

الفئة العمرية : 21-19 �شنة
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الرتبية البيئية

االعالميني ال�شباب 

من اأجل البيئة

اأحدثت الدورة التكوينية لفائدة االعالميني 

ال�شباب من اأجل البيئة ومهنيي التوا�شل مببادرة 

من املوؤ�ش�شة �شنة 2011، ب�رضاكة مع مركز 

التعاون من اأجل املتو�شط وبدعم من برنامج 

االأمم املتحدة من اأجل البيئة. وقد اأنهت دورتها 

التكوينية الثانية.

اأطلقت هذه الدورة، التي بداأت يف اأبريل 2014 

وانتهت يف مار�ض 2015، مب�شاركة 31 �شحفيا 

)مقابل 22 �شحفيا خالل الدورة االأوىل( 

الذين قدموا من دول مغاربية )املغرب، تون�ض، 

موريتانيا( واإفريقيا الغربية )بينني، ال�شينغال، 

غينيا، غينيا بي�شاو، بوركينا فا�شو(. 

خ�ش�شت الور�شة املنعقدة يوم 17 مار�ض 2015 

بالرباط لتقدمي ح�شيلة هذه الدورة، املنظمة 

بتعاون بني املوؤ�ش�شة واملنظمة االإ�شالمية للرتبية 

والعلوم والثقافة )االإي�شي�شكو(. وعلى هام�ض هذا 

اللقاء، نظمت زيارة للحدائق العجيبة ببوقنادل.

اأما الدورة الثالثة، ف�شتعرف انطالقتها يف بداية 

ربيع 2016 حيث �شت�شعى اإىل االنفتاح على عدد 

متزايد من البلدان االإفريقية.

8
بلدان

31
صحفي

2
الدورة الثانية
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3. حماية ال�ساحل 
تعترب حماية ال�ساحل املهمة الأوىل للموؤ�س�سة من خالل برنامج �سواطئ نظيفة. هذا الربنامج الأول الذي ت�ستغل على تعميمه على 

ال�ساحل برمته تلته برامج اأخرى مميزة ولها نف�س الأهمية: حماية بحريتي الناظور والداخلة، وحممية املحيط احليوي البيقاري 

للمتو�سط.

22 �شواطئ نظيفة 

28 خليج وادي الذهب )الداخلة( 

29 بحرية مار�شيكا )الناظور( 

30 ي للمتو�شط 
ّ
حممية املحيط ا احليوي البيقار
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�شواطئ نظيفة

اإن النجاح الباهر لـ “�شواطئ نظيفة” يتاأكد يوما بعد يوم منذ اإطالق العملية يف �شنة 1999 

حيث اأن ال�شواطئ الـ 80 املنخرطة يف الربنامج هي حاليا االأكرث ارتيادا على �شعيد اململكة. هذه 

ال�شواطئ ت�شجل اأزيد من 800 مليون يوم - زيارة �شنويا موؤكدة بذلك جناح برنامج ي�شبو اإىل رفع 

�شواطئنا اإىل م�شتوى املعايري الدولية.

87
�ساطئ

54
جماعة �ساحلية

69
�ساطئ مدعوم من طرف �رشكاء

29
مقاولة عمومية وخا�سة منخرطة 

اإىل جانب اجلماعات املحلية.
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حماية ال�ساحل

373
حمطة من �سمن 383، متواجدة ب 146 

�ساطئ متت مراقبتها.

97,3%
من املياه املراقبة هي ذات جودة من 

نوع A اأو B ومطابقة لال�ستحمام.

غري اأن برنامج “�شواطئ نظيفة” مل يعد يقت�رض 

على نظافة ال�شواطئ فح�شب، وهي املهمة التي 

اأوكلت له عند االنطالقة، بل تعداها ب�رضعة وقام 

مبجهودات جبارة لي�شبح حاليا برناجما حقيقيا 

حلماية ال�شاحل. منذ تقييم �شنة 2012، تعمل 

املوؤ�ش�شة جاهدة على تقوية االخت�شا�شات 

املحلية وتزويدها باأدوات جديدة تتعلق 

بالتخطيط والتنفيذ والتدبري. 

يف هذا ال�شدد، تعمل درا�شة ثانية حول “التدبري 

امل�شتدام لل�شواطئ وال�شاحل يف اإطار برنامج 

�شواطئ نظيفة”، التي اأطلقت �شنة 2014 من 

طرف املوؤ�ش�شة ب�رضاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية، على حتقيق اال�شتجابة لهذه 

ال�رضورة. لذلك، تعلقت هذه الدرا�شة ببلورة اأدوات 

تدبري ال�شاطئ وبتكوين اجلماعات الرتابية من 

اأجل ا�شتعمال هذه االأدوات. فتطوير اخت�شا�شات 

اجلماعات الرتابية �شي�شاعدها ال حمالة يف 

امل�شتقبل على تدبري �شواطئها بطريقة م�شتدامة 

واال�شتثمار فيها مما �شيمكنها من اال�شتفادة من 

االنعكا�شات االقت�شادية واالجتماعية لذلك. 

عالوة على االأن�شطة االعتيادية، متيزت ن�شخة 

2015 لـ”�شواطئ نظيفة” مبواكبة وتكوين 
وحت�شي�ض الفاعلني املحليني. ويف االأخري، كانت 

�شنة 2015 منا�شبة لتجديد اتفاقيات ال�رضاكة 

“�شواطئ نظيفة” التي انتهت �شالحيتها �شنة 
.2014

اتفاقيات �رشاكة جديدة

من اأجل ال�شيطرة على ال�شغط البيئي على 

ال�شواطئ املرتتب عن ارتيادها ب�شكل متنامي، 

عمل الربنامج على تقوية اتفاقيات “�شواطئ 

نظيفة” مع اجلماعات وال�رضكاء، يتم فيها حتديد 

امليزانية وبرنامج العمل ملدة ثالث �شنوات، كما 

اأن م�شاهمة كل طرف من املتدخلني تو�شح بدقة.

يف �شنة 2015، مت اإعداد اتفاقية منوذجية من 

اأجل حتديد، تنظيم وجتهيز و�شيانة وتن�شيط 

اأحد ال�شواطئ. وميكن لكل �رضيك اأن يقراأ 

فيها امليزانيات املرتبطة مب�شاهمته وتعبئة 

االإمكانيات الب�رضية اأو التقنية ف�شال عن تقدم 

امل�رضوع.  

هذه االتفاقية تت�شمن ثالثة عنا�رض رئي�شية:

جدول االأهداف املميزنة لل�شنوات الثالث  1 .

املقبلة؛

لوحة قيادة �شنوية لتدبري ال�شاطئ تت�شمن  2 .

االأن�شطة املتفق عليها بني اجلماعات وال�رضيك 

االقت�شادي.

خمطط اال�شتعمال وتدبري ال�شاطئ. 3 .

ميكن للعن�رض االأول، الذي يعترب جزءا ال يتجزاأ 

من االتفاقية، اأن يتعر�ض للتحيني اأثناء تنفيذ 

االتفاقية، فيما يتم اإعداد اأو حتيني الوثيقتني 

الثانية والثالثة كل �شنة يف اإطار تنفيذ االتفاقية.

لالإ�شارة، فاإن جميع اتفاقيات ال�رضاكة التي 

انتهى اآجالها يف �شنة 2014 جددت �شنة 2015 

على �شوء هذه الرت�شيمة اجلديدة. 
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التتويج بالعالمة

تو�سيع التتويج بالعالمة لي�سمل 

املارينا وموانئ الرتفيه

�شيتم تو�شيع التتويج باللواء االأزرق، الذي اأطلق 

�شنة 2002 لي�شمل موانئ الرتفيه. فقد عرب 

امل�شوؤولون عن تدبري موانئ الرتفيه عن اهتمامهم 

البالغ باأن ت�شمل هذه العالمة املارينات. ويف 

�شنة 2015، نظمت املوؤ�ش�شة، مرفوقة بخبري 

اإ�شباين، يف موانئ الرتفيه احلا�شلة على اللواء 

االأزرق، زيارة درا�شية الأربع مارينات باململكة: 

بوركراك، ال�شعيدية، مار�شيكا واأكادير. زيارة 

اأعقبها اإعداد تقرير عن كل مارينا، وهذا التقرير 

�شلم اإىل امل�شوؤولني عن التدبري املعنيني املطالبني 

بو�شع برنامج عمل مبعية املوؤ�ش�شة . 

معايري التاأهيل اإىل م�ستوى املقايي�س 

الدولية

 تعمل موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة �شنة بعد 

اأخرى على تقوية وهيكلة دور امل�شالح الوزارية يف 

�شواطئ نظيفة، خا�شة عن طريق حت�شني املعايري 

املوؤهلة اإىل م�شتوى املقايي�ض الدولية.

جودة مياه ال�ستحمام 

مراقبة جودة مياه ال�ستحمام

%97،3 من املياه املراقبة هي ذات جودة من 
نوع A اأو B ومطابقة لال�شتحمام. 373 حمطة 

من �شمن 383، متواجدة ب 146 �شاطئ متت 

مراقبتها. 

%2،7 من املياه املراقبة هي ذات جودة من 
نوع C ال تتطابق مع اال�شتحمام. 10 حمطات 

من �شمن 383 متواجدة ب 6 �شواطئ )طنجة 

املدينة، مركلة وجبيلة )عمالة طنجة – اأ�شيال(، 

زناتة ال�شغرية، ال�شعادة وال�شهدية )والية الدار 

البي�شاء الكربى(.

)درا�شة منجزة من طرف مديرية املوانئ وامللك 

العمومي البحري التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوج�شتيك ومديرية املراقبة والوقاية من 

املخاطر التابعة للوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة. 

من ماي 2014 اإىل مار�ض 2015، حول 152 

�شاطئا )383 حمطة الأخذ العينات( موزعة 

على 31 اإقليما وعمالة )45 على م�شتوى البحر 

االأبي�ض املتو�شط و107 على م�شتوى املحيط 

.) NM 03 7 200 االأطل�شي( وذلك وفق معيار

114 �شاطئا مت تتبعها وفق معيار 
NM037199 )امل�شادق عليه �شنة 2014( 

واملنبثق عن التو�شية االأوربية اجلديدة �شنة 

.2006

مراقبة جودة الرمال:

التحليل الكيميائي امليكولوجي والنوعي. لي�ض 

هناك تلوث باملعادن الثقيلة، املحروقات، 

الفطريات اجللدية والتعفنات. 20 �شاطئا متت 

مراقبته. النتيجة اإيجابية.

اإعداد املظهر العام لل�سواطئ 

44 مظهرا عاما لل�شواطئ اأجنز اإىل غاية متم 
�شنة 2014.

32 مظهرا عاما جديدا يف طور االإجناز �شنة 
.2015

تعترب املظاهر العامة ل�شواطئ اال�شتحمام 

املطلوبة وفق معيار NM037199 اأداة ت�شاعد 

على اأخذ القرار ومتكن اأي�شا من تثمني االأن�شطة 

املنجزة من طرف املقاوالت وامل�شوؤولني عن 

تدبري ال�شواطئ يف جمال التطهري. 

تهيئة وتدبري ال�شواطئ

2200
�شباح منِقد موظفني من طرف مديرية الوقاية 

املدنية مكونة من 1463 �شباح منقذ مو�شمي
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اإعداد خمططات ا�ستعمال وتدبري 

ال�سواطئ

26 �شاطئ يتوفر على خمطط ا�شتعمال وتدبري 
ال�شواطئ يف متم �شنة 2015، اأي بزيادة 4 

�شواطئ مقارنة مع �شنة 2014. 14 خمططا 

جديدا يف طور االإعداد.

منذ �شنة 2015، وطبقا التفاقية ال�رضاكة اجلديدة 

“�شواطئ نظيفة”، اأ�شبحت خمططات ا�شتعمال 
وتدبري ال�شواطئ اأداة اإجبارية بالن�شبة لكل �شاطئ.

الحتالل املوؤقت للملك العمومي 

البحري 

و�شعت وزارة التجهيز والنقل 13 �شاطئا رهن 

اإ�شارة اجلماعات من اأجل تويل تدبريها وت�شليم 

رخ�ض لالحتالل املوؤقت للخوا�ض: بني�شار 

كاو، اأكادير، �شاطئ تغازوت، اأبودة، النقطة 

الكيلومرتية 25 )اأكادير(، تال يو�شف، كيمادو، 

اإر�شي  و املود )احل�شيمة( اآ�شفي، اإكرام ال�شيف 

وبدوزة )اآ�شفي(، و �شيدي بوغابة )القنيطرة( 

و�شمعالة )�شف�شاون(. 

بيوت النظافة، مراكز للعالجات الأولية 

ومراكز الوقاية املدنية )اأرقام على 

�سور اأو على ر�سومات معلوماتية( 

حمامات بر�شا�ض: %76 من ال�شواطئ، من بينها 

%30 خم�ش�شة لالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 
اخلا�شة.

مراحي�ض: %87 من ال�شواطئ، من بينها 46% 

خم�ش�شة لالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

مركز العالجات االأولية: %64 من ال�شواطئ

مراكز الوقاية املدنية: %88 من ال�شواطئ

�شنابري مياه احلريق: %65 من ال�شواطئ

اأداة التهيئة والتدبري

مت اإ�شدار ال�شيغة االأوىل من “دليل م�رضوع 

تدبري، احلفاظ وتثمني ال�شواطئ” يف �شنة 2015 

حيث قدمت للم�شوؤولني املحليني )املكلفني بتدبري 

ال�شواطئ لدى اجلماعات ال�شاحلية والواليات 

والعماالت(، 25 والية وعمالة واأزيد من 50 

جماعة �شاحلية وذلك عرب ثالث ور�شات. هذه 

الور�شات انعقدت يوم 18 ماي بطنجة و25 ماي 

بالدار البي�شاء ثم فاحت يونيو 2015 باأكادير. 

ويهدف هذا الدليل اخلا�ض بالتهيئة والتدبري 

اإىل ت�شهيل عمل الفاعلني املحليني على امليدان 

وتقوية كفاءاتهم يف جمال تدبري ال�شواطئ.

ويتطرق بتف�شيل اإىل م�رضوع تهيئة وتدبري 

ال�شاطئ خالل مرحلة اال�شطياف يف اأربعة 

اأق�شام:

. 1 التخطيط والتح�شري ملو�شم اال�شطياف؛ 

تاأطري �شلوكات جميع م�شتعملي ال�شاطئ؛

. 2 حترير الئحة االأدوات واخلدمات واالأ�شغال 

املرتبطة بتدبري ال�شواطئ؛

. 3 تتبع وجرد ح�شيلة مو�شم اال�شطياف.

ويت�شمن اأي�شا ق�شما خا�شا باالإطار  4 .

املوؤ�ش�شاتي والقانوين لل�شواطئ، ف�شال عن 

دليل متعلق بالتدخالت ملواجهة ال�شلوكات 

اخلطرية واملعرقلة للتدبري اجليد لل�شواطئ.

ويف االأخري، يقرتح تدبريا يتالءم اأكرث مع 

املوا�شفة اجلديدة املتعلقة مبياه اال�شتحمام 

من خالل خمطط ا�شتعمال وتدبري ال�شاطئ الذي 

يعترب اأداة مميزة للتخطيط وتدبري جودة ال�شاطئ 

300
�شرتة اإنقاذ، 62 لوحة �شباحة، 

24 مكرب �شوت.

120
حمرتف من الوقاية املدنية

61
�شاطئ جمهز من طرف مديرية 

املوانئ وامللك العمومي البحري.
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واملناطق اخللفية لها.  

نتيجة لتبادل االآراء يف الور�شات التقدميية 

والتو�شيات املنبثقة عنها، مت حتيني وتتمة دليل 

تدبري امل�رضوع.

ومن ناحية اأخرى، متت برجمة دورة ثانية 

لتكوينات خا�شة ملدة ثالثة اأيام تتمحور حول 

ا�شتعمال دليل تدبري امل�رضوع والعمل امليداين 

لفائدة امل�شوؤولني املحليني بالن�شبة ل�شنة 2016. 

التغطية ال�سحية

54 �شاطئ خا�شع للتغطية ال�شحية من طرف 
وزارة ال�شحة، التي تتوفر فيها على مراكز 

القرب للعالجات االأولية، ي�رضف عليها اأكرث من 

300 اإطار طبي )اأطباء وممر�شني(. فيما بقية 
ال�شواطئ ي�رضف عليها الهالل االأحمر املغربي اأو 

الوحدات الطبية اخلا�شة.

التح�سي�س والرتبية على التنمية 

امل�ستدامة

قامت املوؤ�ش�شة و�رضكاوؤها باأن�شطة عديدة 

للتح�شي�ض والرتبية بال�شواطئ اإميانا منهم باأنها 

ت�شكل اأ�شا�ض النجاح على املدى البعيد.

- اإ�شدار م�شنف املمار�شات اجليدة يف جمال 

التوا�شل والتح�شي�ض بربنامج “�شواطئ نظيفة” 

حيث اأن ن�شخة 2015  تقرتح 37 ممار�شة جيدة.

- اإن�شاء من�شة تربوية “�شواطئ نظيفة – مع 

بونظيف “ باللغة العربية. وتتكون من لعبة 

وم�شابقة عرب االإنرتنيت على موقع املوؤ�ش�شة اأو 

ميكن الولوج اإليها عرب الهاتف. وتتطرق هذه 

املن�شة لنظافة وتلوث ال�شواطئ من اأجل حت�شي�ض 

ال�شباب بنظافة ال�شواطئ وال�شاحل وتغيري 

�شلوكاتهم. 

- اإحداث 23 قرية اإيكولوجية مب�شاندة جمعيات 

حملية اأو وكاالت خمت�شة. 

- �شاركت الفيدرالية الوطنية للك�شفية املغربية 

لل�شنة 13 على التوايل يف عملية “�شواطئ 

نظيفة” اإذ قامت باأن�شطة تتعلق بالتح�شي�ض 

والرتبية على البيئة والتن�شيط على م�شتوى 8 

�شواطئ منخرطة يف الربنامج )ال�شعيدية، طنجة، 

اأ�شيال، اأكادير، الق�رض ال�شغري، عني الدياب، 

احلوزية وبوزنيقة(.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن م�شاركة الفيدرالية الوطنية 

للك�شفية املغربية يف عملية �شواطئ نظيفة �شنة 

2015 كانت حمت�شنة من طرف جمموعة 
هوملاركوم وات�شاالت املغرب واملكتب الوطني 

لل�شكك احلديدية واخلطوط امللكية املغربية 

واملكتب الوطني للماء والكهرباء وموؤ�ش�شة البنك 

ال�شعبي. 

546 ك�شاف ومر�شد، 72 موؤطر و48 م�شاعد، 
اأي 696 ع�شوا من الفيدرالية �شاركوا يف هذا 

املو�شم.

باالإ�شافة اإىل ذلك، مت التوقيع على 15000 

التزام لفائدة احرتام ال�شاطئ وحميطه.

 ال�سالمة

 • يتوفر 74 �شاطئ على مراكز االإنقاذ. 48	

م�شكن �شلب، 22 حمطة متنقلة و4 خيمات.

 • اإ�شعاف، 4684 تدخل بني 15	 19 �شيارة 
يونيو و15 �شتنرب، اأي ما ميثل %64 من 

جمموع التدخالت بكل �شواطئ اململكة.

• معلم �شباحة ا�شتفاد من التكوين  	1086
يف التوا�شل ويف تدبري االإجهاد وذلك يف 

اإطار اتفاقية ال�رضاكة بني املوؤ�ش�شة والوكالة 

الوطنية الإنعا�ض الت�شغيل والكفاءات.

التجهيزات 

اأبراج املراقبة: 182

املناظري: 167

�شم�شيات: 443

جيت �شكي: 20

زوارق مبحرك: 46

الدراجات الرباعية: 6

حماية ال�ساحل
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التن�سيق والتتبع

• لقاء للجان املحلية نظم ما بني �شهر  	15
نونرب 2014 وماي 2015.

• جمعيات حملية )جمعية الرفق باحليوان  	5
واملحافظة على الطبيعة، جمعية اأ�شاتذة 

علوم احلياة واالأر�ض، فرع املحمدية، 

“بيئتي حياتي” بالدار البي�شاء، جمعية 
ال�شعلة فرع ال�شويرة، وجمعية حماة الطبيعة 

اآ�شفي( قاموا بزيارة مراقبة ب 22 �شاطئ بني 

15 يونيو و15 �شتنرب 2015، مبعدل زيارة 
كل �شهر اأي ما ميثل 4 زيارات لكل �شاطئ. 

• �شاطئا منخرطا يف الربنامج خ�شعوا  	87
لزيارات مفاجئة ما بني 20 يوليوز و30 

غ�شت من طرف اأع�شاء اللجنة الوطنية 

ل�شواطئ نظيفة.

البطاقات التقنية للمعلومات املعدة على اإثر 

هذه الزيارات حتدد و�شعية كل �شاطئ على حدة 

وت�شلط ال�شوء على املجهودات املبذولة واأوجه 

الق�شور املالحظة على م�شتوى جميع معايري 

الربنامج.  

مالحظات وتو�سيات

عقب اختتام هذه الزيارات، �شجلت اللجنة الوطنية 

لـ “�شواطئ نظيفة” عددا من اأوجه الق�شور 

واقرتحت تو�شيات من اأجل معاجلتها، خا�شة:

•تعميم اإظهار جودة مياه اال�شتحمام واإدراجه  	
يف ال�شوق - االإطار للمراقبة الوطنية ملياه 

اال�شتحمام املعد بوا�شطة املخترب العمومي 

للتجارب والدرا�شات، ون�رض نتائج جودة مياه 

اال�شتحمام كل 15 يوما على مواقع خمتلفة 

على االإنرتنيت.

• املخ�ش�شة لعقود االمتياز  ح�شة 30%	

بال�شواطئ مل حترتم. فمناطق تابعة للملك 

العمومي البحري احتلت من طرف اأن�شطة 

جتارية غري خا�شعة للمراقبة. لذلك، فجوالت 

�رضطة امللك العمومي البحري وحترير 

املحا�رض املبعوثة اإىل وكيل امللك يقت�شيان 

الزيادة يف عددهما.

•هناك جمهودات يتعني بذلها على م�شتوى  	
اإدخال مناطق عقود االمتياز اإىل امل�شهد 

وتدبريها ب�شكل جيد وتنظيف املناطق 

اخللفية لل�شاطئ على غرار ال�شاطئ ف�شال 

عن م�شاعفة اجلهود يف اجلانب التح�شي�شي. 

لذلك، يعترب و�شع خمططات ا�شتعمال وتدبري 

ال�شواطئ املعدة من طرف مديرية املوانئ 

وامللك العمومي البحري حال مر�شيا حيث 

ميكن اال�شتناد اإىل �رضطة امللك العمومي 

البحري باالإ�شافة اإىل دمج نظافة ال�شاطئ يف 

دفرت التحمالت املتعلق بعقود االمتياز. 

•جمهود كبري بذل من قبل الوقاية املدنية  	
يف ال�شواطئ. كما اأن تدبري االأن�شطة املائية 

يف ال�شواطئ اأظهر حت�شنا ملمو�شا )الت�شوير(. 

وبالن�شبة لو�شع حدود منطقة اال�شتحمام 

يف 300م فاإنه ما زال يتعني تقلي�شها اإىل 

150م. 

•املجهودات اجلبارة لوزارة ال�شحة اأبانت عن  	
�شعف يف االإمكانيات. وقد اقرتحت اللجنة 

اإعادة تفعيل الدورية املتعلقة بالتغطية 

ال�شحية لل�شواطئ، وجلينة ال�شحة والوقاية 

وال�شالمة التي ت�رضف على �شكرتاريتها 

مندوبية وزارة ال�شحة.

•اإذا كانت االأن�شطة االأ�شلية واملبتكرة  	
للرتبية والتح�شي�ض على البيئة قد اأجنزت، 

فاإن الربنامج مدعو جلعل اأن�شطة التح�شي�ض 

والرتبية على البيئة حا�رضة يف اأكرب عدد من 

ال�شواطئ عن طريق ت�شجيع م�شاركة اجلمعيات 

املحلية والفيدراليات.

•هذه العمليات التح�شي�شية �شت�شتفيد من  	
التدابري الق�رضية التي ميكن ملختلف م�شالح 

�رضطة البيئية دعمها.

88%
من ال�شواطئ تتوفر على مراكز 

الوقاية املدنية

65%
من ال�شواطئ تتوفر على �شنابري 

مياه احلريق

بيوت النظافة

حمامات بر�شا�ض: %76 من ال�شواطئ، من بينها 

%30 خم�ش�شة لالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات 
اخلا�شة.

مراحي�ض: %87 من ال�شواطئ، من بينها 46% 

خم�ش�شة لالأ�شخا�ض ذوي االحتياجات اخلا�شة.

مركز العالجات االأولية: %64 من ال�شواطئ
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بحرية مار�شيكا )الناظور(

بعد االنتهاء من التدخالت الكربى للحفاظ على بحرية مار�شيكا وحمايتها، تنكب املوؤ�ش�شة على القيام 

باالأن�شطة الرتبوية والتح�شي�شية ال�رضورية ل�شمان ا�شتمرار احل�شول على نتائج جيدة يف هذا ال�شاأن، 

مرتكزة على براجمها التح�شي�شية والرتبوية. 

ي هذا ال�شدد، انتقل عدد املدار�ض االإيكولوجية 

املتواجدة مبنطقة البحرية املنخرطة يف الربنامج 

اإىل 62 مدر�شة، اأي ما ميثل ن�شف مدار�ض اإقليم 

الناظور املنخرطة يف الربنامج. 18 مدر�شة من 

هذه املدار�ض االإيكولوجية �شاركت يوم 8 مار�ض 

2015 مبقر عمالة الناظور يف الور�شة التكوينية 
والتح�شي�شية اخلا�شة بالبيئة. هذه الور�شة، التي 

�شمت اإليها كذلك مدراء ومفت�شي االأكادميية، 

تطرقت للمناهج البيداغوجية ولالأدوات 

املو�شوعة رهن اإ�شارتهم.

عالوة على ذلك، ت�شلم تالميذ ثانوية عبد الكرمي 

اخلطابي بالناظور، الذين تعودوا على احل�شول 

على املكافاآت، جائزة جلنة التحكيم الوطنية 

على الروبورتاج املقنع حول التاأثريات االإيجابية 

العتماد ال�شخ ال�شم�شي بال�شيعة الفالحية لعّمي 

عمار.

من جهة اأخرى، انخرط �ساطئان جديدان يف 

برنامج “�سواطئ نظيفة”: را�س املاء وكذلك قرية 

اأركمان التي ح�سلت على عالمة اللواء الأزرق. 

على ال�شعيد العلمي، واكب الربنامج من 3 اإىل 

5 مار�ض 2015 بالناظور عدة مهام دولية. 
هذه االأخرية همت �شيانة االأكواخ البيولوجية 

املثبتة يف ميناء النا�شور؛ واجلدوى من عملية 

اال�شتزراع ال�شمكي البيولوجي ) �شيد الريقات 

اليانعة لالأ�شماك وتربيتها يف بحرية مار�شيكا( 

واإدخال مر�شد البحرية حيز العمل ومواكبة 

مناق�شة اأطروحة دكتوراه حول ا�شتعمال االأكواخ 

البيولوجية كطريقة الإعادة اإقامة امل�شاكن 

املهدمة. ويف االأخري، اأجنزت درا�شة من طرف 

جمعية العمل من اأجل دعم �شيادي البحرية، 

بدعم من �شندوق �رضاكة النظم االإيكولوجية 

احلرجة واملعهد الفرن�شي لل�شاحل. 

حماية ال�ساحل
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 40 000

خليج وادي الذهب )الداخلة(

هذا اخلليج البحري الوا�سع املمتد على م�ساحة 40.000 هكتار 

)طولها 37 كلم وعر�سها 13 كلم( تف�سله �سبه جزيرة عن املحيط 

الأطل�سي ويتميز برثاء تنوعه البيولوجي )الطيور والأ�سماك( 

وم�ساحته الطبيعية �سا�سعة.

يرت�سخ برنامج احلفاظ على خليج وادي الذهب، 

الذي دخل يف 2015 �سنته اخلام�سة، ب�سكل 

تدريجي. الربنامج يرتكز على �رشاكة مع وكالة 

اجلنوب التي مبعيتها و�سع برنامج عمل يت�سمن 

خا�سة الرتبية والتح�سي�س.

فاملوؤ�س�سة تعمل على تطبيق براجمها الرتبوية 

والتح�سي�سية باملنطقة:حيث ي�ستمل خليج 

وادي الذهب على 18 مدر�سة اإيكولوجية، كما 

اأن تالميذ الإعداديات والثانويات املتواجدة به 

�ساركوا يف م�سابقات »ال�سحفيون ال�سباب من 

اأجل البيئة«. بالإ�سافة اإىل ذلك، ان�سمت ثالثة 

�سواطئ اإىل برنامج »�سواطئ نظيفة« من �سمنها 

�ساطئ جديد بالنقطة الكيلومرتية 25 اأو �ساطئ 

الرتوك بجماعة العركوب. ويف الأخري، هناك 

ممر بيداغوجي اأو�سكت نهاية الأ�سغال به ليثبت 

بالداخلة.

هكتارا
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تعترب حممية املحيط احليوي البيقاري للمتو�شط 

جزءا من �شبكة املحيطات احليوية لليوني�شكو 

التي يكمن الهدف منها يف التوفيق بني احلفاظ 

على املوارد الطبيعية والتنمية االقت�شادية 

باملناطق التي ت�شتمل على اأنظمة اإيكولوجية 

مركبة ومميزة. لذلك، تقوم هذه املحمية باأربع 

وظائف رئي�شية: وظيفة احلفاظ، وظيفة التنمية، 

وظيفة علمية ووظيفة بيداغوجية.

وتغطي هذه املحمية �شبعة اأقاليم مبنطقة الريف 

التي توجد بها مواقع مميزة كاملنتزه الوطني 

لتل�شمطان وجبل بوها�شم ومو�شى وبحرية �شمري 

وواد تاهدارت. 

لالإ�شارة، فاإن جلنة تتبع حممية املحيط احليوي 

البيقاري للمتو�شط اجتمعت ب�شف�شاون ووزان 

يومي 23 و 24 يونيو 2015 على التوايل. 

من جانب اآخر، تعمل املوؤ�ش�شة على تطبيق 

براجمها التح�شي�شية والرتبوية بهذه املحمية 

حيث تتواجد بها 123 مدر�شة اإيكولوجية، من 

بينها 24 مدر�شة ح�شلت على اللواء االأخ�رض. 

كما اأن 22 �شاطئا منخرطا يف برنامج “�شواطئ 

نظيفة” من �شمنها 3 �شواطئ جديدة يف 2015 

و4 �شواطئ كان لديها اللواء االأزرق، عالوة على 

ذلك، توجت 3 من�شاآت اإيواء يف املنتزه الوطني 

لتل�شمطان بعالمة املفتاح االأخ�رض. 

وقد اأقيمت العديد من االأن�شطة يف اإطار هذه 

الربامج:

• مار�ض  ور�شة املدار�ض االإيكولوجية يوم 7	

بالن�شبة لالأقاليم ال�شبعة مبحمية املحيط 

احليوي البيقاري للمتو�شط. 

• يونيو ب�شف�شاون  ور�شة �شواطئ نظيفة يوم 23	

و24 يونيو 2015 بوزان من اأجل حت�شي�ض 

وتكوين اجلماعات حول املعايري اجلديدة 

ملياه اال�شتحمام وتاأثري التطهري باجلماعات 

على هذه املياه.

•اإ�شدار قر�ض مدمج تفاعلي للتح�شي�ض  	
بالرثوات البيئية للمنطقة.

•اإ�شدار كتاب حول مراحل احل�شول على عالمة  	
املفتاح االأخ�رض من اأجل مواكبة املن�شاآت 

ال�شياحية ال�شغرى وبيوت االإيواء بالقرى 

اجلبلية يف عملية ت�شجيع ال�شياحة امل�شوؤولة.

•م�رضوع التدبري والتثمني امل�شتدامني للنباتات  	
العطرية والطبية الذي عرف انطالقته يف 

يونيو 2015. هذا امل�رضوع ي�شاعد على 

احلفاظ على املوارد الطبيعية وحت�شني عملية 

اال�شتخال�ض باالإ�شافة اإىل اإن�شاء عالمة 

للمحمية خا�شة بالنباتات العطرية والطبية. 

حممية املحيط احليوي 

ي للمتو�شط
ّ
البيقار

حماية ال�ساحل
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4. الهواء واملناخ 
30 جودة الهواء 

31 التعوي�ض الطوعي للكربون 
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الهواء واملناخ

جودة الهواء

دخل برنامج “جودة الهواء” يف 2015 ال�شنة الرابعة ع�رض التي متيزت بال�رضوع يف و�شع حكامة 

جهوية حتت م�شوؤولية الفاعلني املحليني.

احلكامة في مجال جودة الهواء

درا�سة عامة

يف اإطار �شعي املوؤ�ش�شة ل�شمان ا�شتمرارية 

برنامج جودة الهواء الذي بلغ مرحلة الن�شج، 

اأطلقت درا�شة ملدة �شتة اأ�شهر بهدف تقييم التدبري 

احلايل جلودة الهواء باملغرب واقرتاح نظام جديد 

م�شتدام. 

اجلهات النموذجية 

عقدت اتفاقية �رضاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية من اأجل مواكبة ثالث جهات 

منوذجية يف جمال احلكامة املحلية جلودة الهواء 

ما بني �شنتي 2014 و2016. وترمي هذه 

االتفاقية اإىل و�شع جهاز ر�شد جودة الهواء 

يرتكز يف نف�ض الوقت على هيئة للتدبري وعلى 

�شبكة للمراقبة اجلهوية. كما تن�ض على حت�شي�ض 

املواطنني وخلق الوعي لديهم برهانات جودة 

الهواء واملناخ.

يف �شنة 2014، مت اإعداد تقرير حول تلوث الهواء 

بجهة مراك�ض. حيث اأ�شفر عن و�شع برنامج عمل 

انتهى اال�شتغال عليه يف �شنة 2015. هذا التقرير 

الذي �شلم اإىل الوالية ين�ض على اإحداث وحدة 

للتتبع ملحقة باملر�شد اجلهوي للبيئة والتنمية 

امل�شتدامة.

وعلى �شوء هذا التقرير، �شيتم التح�شري 

لربوتوكول اتفاق حول اإحداث هذه الوحدة من 

اأجل التوقيع عليه، حيث �شيعمل على حتديد 

االخت�شا�شات املخولة لكل �رضيك يف تدبري 

جودة الهواء.

درا�سة اإيكووبائية بالدار البي�ساء 

الكربى

اأو�شكت الدرا�شة االإيكووبائية التي اأطلقت يف 

نونرب 2011، بح�شيلة بينية اأولية يف فرباير 

2013 ثم ح�شيلة ثانية يف يناير 2014، على 
نهايتها يف �شنة 2015. كما مت توطيد نتائج 

حتليل املعطيات املح�شل عليها يف مدة �شنتني 

)فاحت نونرب -2011 31 اأكتوبر 2013( يف 

تقرير نهائي وتقدميها ما بني اأبريل وماي 

 .2015
انتقل الربنامج اإىل مرحلة التوطيد التي اأعقبت 

الدرا�شة االإيكووبائية. ويف اإطار  نظام جديد 

للمراقبة االإيكووبائية املرتقب اإحداثه، فاإن 

املر�شد اجلهوي مدعو لي�شبح هيئة م�رضفة عليه 

يف جهة الدار البي�شاء. 

و�شتقود بعثة درا�شية ممثلي وزارة ال�شحة 

ومديرية االأر�شاد اجلوية الوطنية واملوؤ�ش�شة اإىل 

مر�شدي باري�ض ومار�شيليا من اأجل اال�شتفادة 

من جتاربهما.

�سبكة مراقبة جودة الهواء

ارتكز عمل املوؤ�ش�شة على دعم هذه ال�شبكة. من 

هذا املنطلق، مت االإعالن عن ال�شفقة اخلا�شة 

ب 11 حمطة لقيا�ض جودة الهواء يف فرباير 

2015 والتي فازت بها �رضكة اأونفريوتيك. وقد 
توىل متويل هذه ال�شفقة بلديات املدن املعنية: 

مراك�ض، اأكادير، طنجة، فا�ض، القنيطرة، �شال، 

اجلديدة، اآ�شفي وال�شويرة. 

كما اأن اأ�شغال االإ�شالح انتهت اأو اأو�شكت على 

االنتهاء بت�شع حمطات: اجلديدة، ال�شويرة، 

مراك�ض، )حماميد، الداوديات، جامع الفنا(، 

اأكادير، �شال، فا�ض وطنجة.

اأما حمطتا اآ�شفي والقنيطرة اللتان ال تتوفران 

على الكهرباء وال على الهاتف فلم ت�شتفيدا من 

عملية االإ�شالح.

تربية وتكوين وحت�سي�س الفاعلني 

املحليني

 مت اإ�رضاك عدة جمعيات وجامعات يف عملية 

توطيد قاعدة املعطيات اخلا�شة بجودة الهواء. 

وت�شعى املوؤ�ش�شة من خالل ذلك اإىل حت�شي�شها 

واإدماجها يف م�رضوع حكامة جودة الهواء. 
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التعوي�ض الطوعي 

للكربون

كما جرت العادة، مت جتديد اتفاقيات ال�رضاكة املتعلقة 

بربنامج التعوي�ض الطوعي للكربون اأو جددت ب�شكل 

تلقائي و�شمني �شنة 2015.

الطاقة الشمسية باملدراس 
القروية

مت ال�رضوع يف برنامج هام لتجهيز 150 مدر�شة 

و149 بناية تابعة لها )مكاتب، مطاعم مدر�شية 

وم�شاكن املعلمني(، مبعدات الطاقة الفوتوفولتية 

وذلك باأقاليم وادي الذهب، مراك�ض، ال�شويرة، 

تارودانت، اجلديدة، ميدلت، تازة ووجدة(. هذا 

امل�رضوع �شيمكن من تفادي ما يناهز 2440 طن 

من ثاين اأوك�شيد الكربون طوال حياة امل�رضوع.

غرس النخيل
وا�شل الربنامج عملياته املتعلقة بغر�ض النخيل 

بغر�ض 2000 �شتلة بواحة نخيل مراك�ض 

وباالأمالك امللكية بتام�شنا. هذه العملية �شتمكن 

من عزل 2400 طن من ثاين اأوك�شيد الكربون 

طوال حياة االأغرا�ض اجلديدة.

أدوات وأنشطة التحسيس
بهدف حت�شي�ض الفاعلني االقت�شاديني، اجلماعات 

الرتابية و ال�شباب مب�شاكل االحرتار املناخي، 

اأجنزت املوؤ�ش�شة تطبيقات و ادوات الحت�شاب ثاين 

اأوك�شيد الكربون. 

تطبيقات خاصة بالهواتف النقالة
هذه التطبيقات �شت�شاعد رواد االإنرتنيت عرب 

الهواتف على تقدير اأحجام ثاين اأوك�شيد الكربون 

املرتبطة بتنقالتهم كيفما كان نوع و�شيلة 

النقل )طائرة، �شيارة، قطار ودراجة نارية( 

وكذلك املرتبطة بب�شماتهم الكربونية ال�شخ�شية 

)املاء، الكهرباء، النفايات املنزلية، النقل اإلخ(. 

وتقرتح عليهم اأي�شا ت�رضفات اإيكولوجية وحلوال 

تعوي�شية. 

 GES تطبيق أداة حصيلة
»للمقاوالت«

كانت اتفاقية ال�رضاكة متعددة االأطراف، بني 

املوؤ�ش�شة ووزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية واإميانور واملركز املغربي 

لالإنتاج النظيف واالحتاد العام ملقاوالت 

املغرب، يف مرحلة التح�شري للتوقيع عليها من 

اأجل تطبيق ون�رض هذه االأداة بالن�شبة للمقاوالت 

املتطوعة املن�شوية حتت لواء االحتاد العام 

ملقاوالت املغرب.

وكانت املجموعة املنجمية »مناجم« اإحدى 

املجموعات االأوىل العاملة يف القطاع اخلا�ض 

التي وقعت اتفاقية خا�شة بتطبيق ون�رض اأداة 

GES بجميع وحداتها ال�شناعية املتواجدة 
باملغرب واإفريقيا. 

 GES تطبيق أداة حصيلة
»املناطق الترابية«

يف �شنة 2015، مت االنتهاء من اإعداد اتفاقية 

ال�رضاكة مع املديرية العامة للجماعات املحلية 

املتعلقة بتح�شي�ض ومواكبة اجلماعات الرتابية يف 

اإجناز ح�شيلتهم GES واإعداد خمططات املناخ 

الرتابية. ويرتقب اأن توقع هذه االتفاقية يف �شنة 

 .2016
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ال�سياحة امل�ستدامة

5. ال�سياحة امل�سوؤولة

33 عالمة املفتاح االخ�رض 

34 اللواء االأزرق 
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52 
جددو العالمة، 8 من�ساآت جديدة

33 فندق
9 فنادق 5 جنوم،
7 من فئة 4 جنوم

15 من فئة 3 جنوم
2 من فئة 2 جنوم

17
دور لل�سيافة

10
موؤ�س�سات �سغرى )�سيعات ال�سيافة 

و بيوت اليواء(.

60
من�ساة ايوائية حا�سلة على املفتاح الخ�رش

عالمة املفتاح االخ�رض
عرفت عالمة املفتاح االأخ�رض التي اعتمدتها املوؤ�ش�شة �شنة 2006  تر�شيخا ب�شكل 

م�شتدام على امليدان. فعدد املوؤ�ش�شات املتوجة بهذه العالمة يزداد ب�شكل متنامي

ففي �شنة 2015، ح�شلت 60 من�شاأة على عالمة 

املفتاح االأخ�رض من �شمنها 52 جتديد للتتويج 

و8 من�شاآت جديدة. عالوة على ذلك، خ�شعت 

40 من هذه املن�شاآت الفتحا�ض من طرف خربة 
خارجية. 

ومن جانب اآخر، دخلت من�شة اإيداع ملفات 

الرت�شيح عرب االإنرتنيت التي �شممت يف �شنة 

2014 حيز العمل ب�شكل تام يف �شنة 2015، 
ومكنت %80 من املوؤ�ش�شات من اإيداع ملفات 

تر�شيحهم عرب االإنرتنيت. وتندرج هذه املن�شة يف 

املوقع االإلكرتوين املفتاح االأخ�رض الذي عرف 

جتديدا واإغناء ملو�شوعه ب�شكل وا�شع. 

عالوة على موؤ�رضات مطابقة املن�شاآت ملعايري 

املفتاح االأخ�رض، اأحدثت املوؤ�ش�شة جمموعة اأوىل 

من موؤ�رضات االإجنازات البيئية للمن�شاآت املتوجة 

بالعالمة. هذه املوؤ�رضات �شت�شاعد على قيا�ض اآثار 

معايري املفتاح االأخ�رض. وتتعلق باملاء )االإقامة 

والف�شاءات اخل�رضاء( والطاقة )ا�شتهالك الكهرباء 

والغاز وح�شة تغطية احلاجيات اال�شتهالكية من 

الطاقة بالطاقات املتجددة( والنفايات )حجم 

النفايات والكمية املثمنة( وامل�رضوبات والتغذية 

)ح�شة التغذية املحلية اأو اجلهوية( وامليزانية 

املخ�ش�شة لالأن�شطة االجتماعية والبيئية.

ال�سياحة امل�سوؤولة
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احمليط األطلنتي

البحر األبيض املتوسط
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�ساطئ متوجا باللواء الأزرق

اللواء االأزرق

التتويج بالعالمة

توسيع التتويج بالعالمة ليشمل املارينا 
وموانئ الترفيه

�شيتم تو�شيع التتويج باللواء االأزرق، الذي اأطلق 

�شنة 2002 لي�شمل موانئ الرتفيه. فقد عرب 

امل�شوؤولون عن تدبري موانئ الرتفيه عن اهتمامهم 

البالغ باأن ت�شمل هذه العالمة املارينات. ويف 

�شنة 2015، نظمت املوؤ�ش�شة، مرفوقة بخبري 

اإ�شباين، يف موانئ الرتفيه احلا�شلة على اللواء 

االأزرق، زيارة درا�شية الأربع مارينات باململكة: 

بوركراك، ال�شعيدية، مار�شيكا واأكادير. زيارة 

اأعقبها اإعداد تقرير عن كل مارينا، وهذا التقرير 

�شلم اإىل امل�شوؤولني عن التدبري املعنيني املطالبني 

بو�شع برنامج عمل مبعية املوؤ�ش�شة . 

معايير التأهيل إلى مستوى املقاييس 
الدولية

 تعمل موؤ�ش�شة حممد ال�شاد�ض حلماية البيئة 

�شنة بعد اأخرى على تقوية وهيكلة دور امل�شالح 

الوزارية يف �شواطئ نظيفة، خا�شة عن طريق 

حت�شني املعايري املوؤهلة اإىل م�شتوى املقايي�ض 

الدولية.
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حماية وتنمية واحة نخيل مراك�س

2006-2007

159 756

135 604

160 800

78 678

23 553

2008-2009 2010-2011 2012-2013 من يناير 2014
الى 31 اكتوبر 2015

�سقي و�سيانة النباتات

وقعت اتفاقيتان ل�شقي واحة النخيل. الأوىل يف 

)يونيو 2015( التي تتعلق ب�شقي النخيل باملياه 

امل�شفاة مبحطة التطهري التابعة للوكالة امل�شتقلة 

لتوزيع املاء والكهرباء مبراك�ض. هذه االتفاقية 

التي تغطي الفرتة املمتدة ما بني 2015 

و2020 �شتعبئ 37،5 مليون درهم وكذلك العديد 

من ال�رضكاء: والية مراك�ض – اآ�شفي، اجلماعة 

احل�رضية ملراك�ض، الوكالة امل�شتقلة لتوزيع املاء 

والكهرباء مبراك�ض، االإنعا�ض الوطني، املديرية 

العامة للجماعات املحلية، مديرية اأمالك الدولة، 

الوزارة املنتدبة املكلفة بالبيئة، مر�شد واحة 

النخيل مبراك�ض واملوؤ�ش�شة. 

هذا امل�رضوع �شينجز على �شطرين: يتعلق ال�شطر 

االأول ب 200000 نخلة �شغرية وكبرية يف 

م�شاحة متتد على 570 هكتار موزعة على 

اجلزء الغربي من الوجلة وقطاع االأبي�ض. و�شيتم 

جتهيزها يف غ�شون خم�ض �شنوات. وقد بداأت 

االأ�شغال فيها يف اأبريل 2015 وذلك من طرف 

الوكالة امل�شتقلة لتوزيع املاء والكهرباء مبراك�ض.

اأما التفاقية الثانية )اأكتوبر 2015(، فتتعلق 

ب�شقي و�شيانة املغرو�شات يف اإطار خمطط 

للتدبري امل�شتدام لواحة النخيل بالن�شبة للفرتة ما 

بني 2015 و2017. هذه االتفاقية مت التوقيع 

عليها من قبل والية مراك�ض اآ�شفي، اجلماعة 

احل�رضية ملراك�ض، املديرية العامة للجماعات 

املحلية واملوؤ�ش�شة. ور�شدت لها ميزانية 12 

مليون درهم. 

احلد من التو�سع العمراين

   يرتكز احلد من التو�شع العمراين بواحة النخيل 

من جهة على القانون 06-01 املوؤرخ ب17 

اأبريل 2007 املتعلق بالتنمية امل�شتدامة لواحات 

النخيل، كما يرتكز من جهة ثانية على ت�شنيف 

املواقع ذات االأهمية البيولوجية واالإيكولوجية 

املتواجد ب�شمال غرب واحة النخيل املعلن عنه 

يف دجنرب 2013 ح�شب القانون 07-22 حول 

امل�شاحات املحمية.

وقد قدمت النتائج االأولية لدرا�شة الت�شنيف يف 

�شتنرب 2014 ومتت امل�شادقة عليها من لدن 

جلنة التتبع يف اأبريل 2015. هذه النتائج اأ�شفرت 

عن اقرتاح ت�شنيف 446 هكتار من �شمنها 

منذ اإنطالق الربنامج مت غر�س 560.000 نخلة 

�سغرية اأي حتقيق ٪125 من الهدف الأويل.
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الفالحة الإيكولوجية

397
م�ستفيدا

49
اإ�ستغالل فالحيا

وتربية املوا�شي وزراعة االأعالف(، وعلى اأمناط 

�شلوكية اإيكولوجية باالإ�شافة اإىل حت�شني ت�شويق 

املنتوجات والتح�شي�ض بالتنمية امل�شتدامة. 

و�شتمكن النتائج املح�شل عليها يف هذه املرحلة 

التجريبية من تو�شيع الربنامج لي�شمل جميع 

املنطقة ال�شمالية الغربية.

وقد مت تقدمي النتائج االأولية يوم 26 نونرب 

2015 مبراك�ض اأثناء انعقاد االجتماع االأول 
للجنة القيادة املكونة من الوالية واجلماعة 

احل�رضية واملديرية اجلهوية للمياه والغابات 

والوكالة احل�رضية واملكتب اجلهوي لال�شتثمار 

الفالحي احلوز وموؤ�ش�شة املكتب ال�رضيف 

للفو�شفاط ومر�شد واحة النخيل مراك�ض ووكالة 

احلو�ض املائي والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات 

املتجددة والنجاعة الطاقية واأكري�شود وموؤ�ش�شة 

نور�شي�ض.

عالوة على ذلك، مكن الربنامج من القيام 

بتحليالت للماء والرتبة واإعداد خمططات التنمية 

كما برمج تعبئة اإعانات يف اإطار خمطط املغرب 

االأخ�رض. يف نف�ض االجتاه، اأجنزت درا�شة من 

اأجل الرتويج ملنتوجات هذه اال�شتغالليات لدى 

الفنادق احلا�شلة على عالمة املفتاح االأخ�رض 

مبراك�ض.

منطقة مركزية ذات قيمة بيولوجية عالية متتد 

على م�شاحة 78،13 هكتار. 

وتتكون اللجنة املحلية للت�شنيف من الوالية 

واجلماعة احل�رضية واملديرية اجلهوية التابعة 

للمندوبية ال�شامية للمياه والغابات ومكافحة 

الت�شحر، والوكالة احل�رضية، والوكالة امل�شتقلة 

لتوزيع املاء والكهرباء مبراك�ض ومر�شد واحة 

نخيل مراك�ض، واملكتب اجلهوي لال�شتثمار 

الفالحي، ووكالة احلو�ض املائي، ومر�شد البيئة 

والتنمية امل�شتدامة ف�شال عن املوؤ�ش�شة.

و�شتتم عمليات الت�شنيف من قبل املندوبية 

ال�شامية للمياه والغابات ومكافحة الت�شحر.

اإ�رشاك ال�ساكنة املحلية

مير احلفاظ على واحة النخيل مبراك�ض عرب 

�شم ال�شاكنة املحلية لتحقيق هذا الهدف. لذلك 

تعمل املوؤ�ش�شة على اإ�رضاك ال�شاكنة حيث تطبق 

يف بادئ االأمر براجمها التح�شي�شية والرتبوية. 

ثمان مدار�س اإيكولوجية بالواحة انخرطت يف 

الربنامج من �شمنها مدر�شتان ح�شلتا على 

اال�شارة الدولية اللواء الأخ�رش. 20 من�ساأة 

ح�سلت على عالمة املفتاح الأخ�رش مبراك�ض 

�شنة 2015، من �شمنها ثالثة تتواجد بواحة 

النخيل: اإيبي�ض واحة نخيل مراك�ض، ق�رض 

ناما�شكار وهابيماج. 

متت تو�شعة عملية توزيع الدراجات الهوائية 

التي انطلقت �شنة 2012 بواحة النخيل لت�شمل 

املنطقة برمتها. بذلك وزعت 314 دراجة 

هوائية على تالميذ بع�ض املدار�ض االإيكولوجية 

بالرحامنة ومنطقة احلوز: واأجنزت هذه العملية 

مبعية ال�شلطات املحلية ومر�شد واحة النخيل 

مبراك�ض واالأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين.

واأخريا، اأبرمت املوؤ�ش�شة عدة اتفاقيات جديدة �شنة 

2015 من اأجل دعم �شاكنة واحة النخيل. 
الأوىل، املوقعة مع موؤ�ش�شة املكتب ال�رضيف 

للفو�شفاط، تن�ض على اإعداد خمطط للتنمية 

امل�شتدامة لفائدة ال�شاكنة املحلية بواحة النخيل 

�شمال غرب مراك�ض. وتغطي الفرتة املمتدة ما 

بني 2017-2015. اأما الثانية، املوقعة مع 

اأكري�شود الدولية وموؤ�ش�شة نور�شي�ض، ب�شفتها 

�شاحبة امل�رضوع، فت�شعى اىل حتقيق نف�ض 

االأهداف يف نف�ض الفرتة. 

هذا املخطط التنموي امل�شتدام يرتكز على الفالحة 

االإيكولوجية. وين�ض على دعم فالحي للواحة 

وم�شاعدتهم على خلق مداخيل من الفالحة، التي 

تعترب بدورها �رضورية للحفاظ على واحة النخيل 

وكذلك من االأن�شطة االأخرى املرتبطة بالفالحة 

مثل ت�شويق املنتوجات الفالحية لدى الفنادق 

املتوجة باملفتاح االأخ�رض.

يف هذا ال�شدد، اأقيمت درا�شة يف مار�ض 2014 

مكنت من و�شع خمطط لدعم 49 ا�شتغاللية 

فالحية على م�شاحة 133 هكتارا، وهو ما ميثل 

ربع اال�شتغالليات الفالحية املح�شاة يف الدرا�شة، 

كما مت حتديد 397 م�شتفيد. هذه القطع االأر�شية 

ذات املرجعية اجلغرافية توجد يف حميط دواوير 

اوالد �شاوف بلعكيد وا�رضاغنة لكبري و�شاللكة. 

وتوجد االأرا�شي الفالحية يف اجلزء ال�شمايل 

الغربي لواحة النخيل حيث تتواجد املرجة التي 

هي ب�شدد الت�شنيف كموقع ذي اأهمية بيولوجية 

واإيكولوجية. هذه االأخرية الزالت حتتفظ 

بطابعها الفالحي اإال اأنها مهددة اليوم جنوبا 

باملد العمراين وعلى جانبي الواد بالفي�شان 

الذي يجرف االأرا�شي. ويف اأبريل 2015، 

انطلقت املرحلة التجريبية لربنامج الدعم ملدة 

�شنتني حتت اإ�رضاف وايل مراك�ض اآ�شفي. ويقوم 

امل�رضوع على �شمان اأمن االأن�شطة الفالحية 

)زراعة اخل�رض والفواكه، زراعة االأ�شجار 
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7. اإعادة تاأهيل املنتزهات واحلدائق التاريخية

41 احلدائق العجيبة 

42 غابة ال�شباب 
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ترميم املنتزهات واحلدائق التاريخية

احلدائق العجيبة

اختتمت املوؤ�ش�شة �شنتها العا�رضة من تدبري 

احلدائق العجيبة ببوقنادل بح�شيلة اإيجابية 

وم�شجعة حيث ا�شتقبلت احلدائق 109856 زائر 

�شنة 2015 من بينهم 17920 طفل. 312 

موؤ�ش�شة تعليمية وجمعيات ا�شتفادت من زيارة 

مبر�شد موؤدى عنها. 

الصيانة
وتتم �شيانة البنيات التحتية ب�شكل منتظم 

)�شبكة الري، �شبكة االإنارة، القناطر، املمرات، 

املباين، االأكواخ، املعبد )هيكل متعدد االأدوار(، 

مدارات اجلولة، احلظرية و القف�ض(، طبقا لدفرت 

املوا�شفات املن�شو�ض عليها حلفظ وتنمية 

احلدائق. 

كما مت اإ�شالح النافورة االأندل�شية وحتديث 

لوحات الت�شوير وو�شعها من جديد يف اأماكنها 

ح�شب الت�شميم االأ�شلي للموؤ�ش�ض. هذا ووفر 

املكتب الوطني لل�شكك احلديدية 800 عار�شة 

دعم خطوط ال�شكك احلديدية من خ�شب �شديدة 

املقاومة بهدف جتديد املمرات واجل�شور 

واأعمدتها التي تاآكلت بفعل املاء. اإ�شافة اإىل 

ذلك، يتم القيام ب�شيانة الف�شاءات اخل�رضاء 

ب�شكل منتظم )اإزالة االأع�شاب ال�شارة، الغر�ض، 

ال�شقي وال�شذب( من طرف امل�شتخدمني ومب�شاعدة 

العمال املو�شميني.

كما مت اإغناء ت�شكيلة الطيور العجيبة عقب ميالد 

اأ�شناف خمتلفة من البط والدراج الذهبي وطيور 

احلب واحلمام املا�شي وع�شفور زيربا. كما �شهدت 

هذه ال�شنة تفريخ املئات من �شمك كارب الكوي.

البرنامج التربوي
عالوة على ذلك، مت اإن�شاء حديقة منزلية 

بيداغوجية بقطعة اأر�شية يف منطقة التكثري. 

هذه احلديقة متكن من اإقامة زراعة بيولوجية 

للخ�رضاوات والفواكه وكذلك النباتات العطرية 

من اأجل تعليم الزوار. ومت اإعداد ف�شاء خم�ش�ض 

للب�شتنة من اأجل ا�شتقبال املجموعات املهتمة 

بهذا الن�شاط. 

الربنامج الرتبوي ُبلِور مبعية جمعية اأ�شدقاء 

احلدائق العجيبة ببوقنادل: مباراة ال�شورة، 

درو�ض متهيدية يف الب�شتنة، مباراة يف الر�شم 

و�رضح طريقة التقطري التقليدي لزهر الليمون 

والنباتات العطرية. وي�شارك حوايل 30 �شاب 

يف كل مباراة من هذه املباريات الثالث. ثالثة 

يتم اختيارهم من طرف جلنة التحكيم من اأجل 

ا�شتالم جائزة من بني اجلوائز الثالث املخ�ش�شة 

الأح�شن عمل منجز من طرف امل�شارك يف كل 

مباراة. وت�شلم اجلائزة االأوىل با�شم املوؤ�ش�شة 

والثانية با�شم عمالة �شال والثالثة با�شم احلدائق 

العجيبة. 

التنمية
من جهة اأخرى، قام مكتب الدرا�شات بتهيئة 

م�شاحات التو�شيع املجاورة املو�شوعة رهن 

اإ�شارة املوؤ�ش�شة من طرف جمل�ض العمالة. وقد 

مت اختيار مكتب الهند�شة املعمارية من طرف 

املوؤ�ش�شة كما مت و�شع اللم�شات االأخرية على 

م�شاريع البناء التي توجد وثائقها االإدارية قيد 

الدر�س.

109 856
زائر يف �سنة 2015
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غابة ال�شباب

متتد غابة ال�شباب اأو »زيتون اال�شتقالل« 

املوجودة يف قلب مدينة مراك�ض على م�شاحة 

180 هكتار، اإذ متثل ف�شاء اأخ�رضا ا�شتثنائيا 
الذي عملت املوؤ�ش�شة مع �رضكائها على اإعادة 

اإ�شالحه من اأجل فتحه اأمام �شاكنة املدينة. 

بالفعل، فالو�شعية احلالية للموقع ال ت�شمح 

لل�شاكنة املراك�شية والزوار باال�شتفادة من هذا 

الف�شاء الكبري.

يف �شنة 2015، همت عمليات االإ�شالح اأ�شا�شا 

التح�شري لالأ�شغال، وقد مت اإعداد م�رضوع من اأجل 

تهيئة املوقع الذي يتكون من ق�شمني اأ�شا�شيني: 

زيتون اال�شتقالل و�رضيط للن�شاط احل�رضي 

ي�شم مالعب ريا�شية وف�شاء لالألعاب وحديقة 

باالإ�شافة اإىل ميدانني لتنظيم التظاهرات لفائدة 

مدينة مراك�ض مثل حدائق العر�ض املوؤقتة.

ومن املرتقب اأن تنطلق هذه االأ�شغال �شنة 2016.   

 180
هكتار من امل�شاحات اخل�رضاء 

املوجودة يف قلب مدينة مراك�ض
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8. املواقع والبوابات

44 املواقع والبوابات 
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املواقع والبوابات الإلكرتونية

املواقع والبوابات

clefverte.ma

مت حت�شني بيئة عمل بوابة “املفتاح االأخ�رض” 

لت�شهيل الولوج اإىل العناوين املطلوبة بكرثة 

ح�شب اإح�شائيات االرتياد، عن طريق تعديل 

�شفحة اال�شتقبال واإغناء املحتوى )املمار�شات 

اجليدة، امل�شتجدات(. كما مت حتديث التطبيق 

اخلا�ض بتدبري الرت�شيح. يف االأخري، بلورت 

املوؤ�ش�شة ن�شخة “ قابلة للتكيف” لبوابة املفتاح 

االأخ�رض التي ت�شاعد على تكييف حجم البوابة 

مع و�شيلة القراءة )حا�شوب، لوحات اإليكرتونية، 

هواتف ذكية(.

ecoecoles.ma

مت تزويد بوابة “املدار�س الإيكولوجية” بباب 

خا�ض يحمل ا�شم “االأدوات بيداغوجية” التي 

يجد فيها الزوار االأدوات املنجزة من طرف 

املوؤ�ش�شة، خا�شة االألعاب التفاعلية املتعلقة 

بربامج املدار�ض االإيكولوجية وبحرية مار�شيكا 

وخليج وادي الذهب ودليل املراحل ال�شبعة.

كما مت ن�رض، على موقع “املدار�س الإيكولوجية”، 

خريطة تفاعلية خا�شة باالأيام الوطنية الثانية 

لل�شاحل، التي تظهر التموقع اجلغرايف لكل مدر�شة 

وكذلك االأن�شطة )فيديوهات، ال�شور...( التي قامت 

بها.



45

التقرير ال�سنوي ل�سنة 2015 موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

fm6e.org
مت تو�شيع حا�شوب ثاين اأوك�شيد الكربون ل�شمل 

و�شائل نقل اخرى كالقطار و الدراجة النارية. 

كما ا�شبح ميكن من ح�شاب الب�شمة االيكولوجية 

للفرد. وقد و�شع كذلك  تطبيق للحا�شوب خا�ض 

بالهواتف الذكية.

jre.ma

مت حتديث البوابة االلكرتونية “ال�شحفيون 

ال�شباب من اأجل البيئة” لتكون رهن اإ�شارة 

ال�شباب من تالميذ الثانويات واالإعداديات 

ولتتما�شى مع حاجياتهم وت�شاهم يف جذبهم 

وت�شجيعهم على االنخراط يف الربنامج. هذه 

الن�شخة اجلديدة من البوابة تقرتح اأي�شا دليال 

للتكوين على التقنيات ال�شحفية باالإ�شافة اإىل 

�شحيفة اإليكرتونية للمتوجني. 

PlagesProPres.ma

مت اإغناء البوابة عن طريق ن�رض فيديوهات تتعلق 

باأن�شطة التنمية امل�شتدامة، ومب�شنف املمار�شات 

اجليدة يف جمال التح�شي�ض والتن�شيط بال�شواطئ 

وكذلك بلعبة وم�شابقة تفاعلية مع �شخ�شيات 

بونظيف.

jardinsexotiques.com

تقدم بوابة jardinsexotiques.com كل 

�شنة اأن�شطة الربنامج الرتبوي ال�شنوي، مرفقة 

ب�شور و تقرير عن كل ن�شاط.

واأخريا، اأجنزت الن�شخة القابلة للتكيف لبوبة 

احلدائق العجيبة )حيث مت تكييف حجم البوابة 

مع و�شيلة القراءة: حا�شوب، لوحات اإليكرتونية، 

هواتف ذكية(.



46

ططط



47

التقرير ال�سنوي ل�سنة 2015 موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

9. البيانات املالية

48 ح�شيلة االأ�شول لغاية 31 دجنرب 2015 

48 ح�شيلة اخل�شوم لغاية 31 دجنرب 2015 

49 ح�شاب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2015  

50 الهيكلة 

51 جمل�ض االإدارة 

52 �رضكاء املوؤ�ش�شة 
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البيانات املالية

ال�شايفا�شتغماد و موؤونةاخلام

800,00 200,0064 000,0043 108ا�شتعقار يف قيم معدومة

800,00 200,0064 000,0043 108تكاليف توزع على عدة �شنوات مالية

386,00 992,80667 378,80704 372 1م�شتعقرات غري جم�شمة

386,00 992,80667 378,80704 372 1براءة، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

457,08 584 845,068 583 302,1425 168 34م�شتعقرات جم�شمة

410,75 691 705,113 821 115,861 513 5بنايات

392,58 483 278,723 327 671,3019 810 22من�شاآت تقنية، معدات و اأدوات

008,67 361,33119 370,00572 691معدات النقل

442,41 217 398,921 747 841,333 964 4مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

202,67 100,9873 303,65115 188م�شتعقرات جم�شمة اأخرى

000,00 000,0050 50م�شتعقرات مالية

000,00 000,0050 50حقوق مالية اأخرى

746,86 936 746,860,0045 936 45حقوق على االأ�شول املتداولة

311,50311,50 املزودون واملدينون والت�شبيقات والتقدميات  

289,85 578 289,8545 578 45مدينات اأخرى

145,51 145,51358 358ح�شاب ت�شوية االأ�شول

677,84 779 000,0026 000 62ال�شندات وقيم اال�شتثمار

838,97 175 838,9750 175 50خزينة باملوجودات

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

960,94 169 960,9450 169 50االأبناك

878,03 878,035 5�شندوق دمانة ت�شبيقات و اعتماد

228,91 479 037,86167 332 266,7726 811 193املجموع العام

ال�شايف

134,58 688 30ر�شاميل ذاتية

689,86 336 28اإرجاء من جديد

444,72 351 2الفائ�ض ال�شايف عن ال�شنة املالية 

648,02 497 3ر�شاميل ذاتية مثيلة

648,02 497 3اإعانات اال�شتثمار

446,31 293 133دين اخل�شوم املتداولة

528,77 583 3املمونون والدفعات املتعلقة بهم

076,66 66املوظفون

339,82 198املوؤ�ش�شات االجتماعية

431,22 242الدولة

925,61 366 4الدائنون االآخرون

144,23 836 124ح�شاب ت�شوية اخل�شوم

228,91 479 167املجموع العام

ح�شيلة االأ�شول لغاية 31 دجنرب 2015

ح�شيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنرب 2015
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ال�شايف

عائدات اال�شتغالل

346,45 790 14امل�شاهمات

0,00م�شاهمات املوؤمتر العاملي للرتبية البيئية

226,55 008 26االإعانات

573,00 798 40املجموع

تكاليف اال�شتغالل

197,06 781 11م�شرتيات م�شتهلكة من مواد واأدوات

877,54 720 21حتمالت خارجية اأخرى

600,20 1�رضائب ور�شوم

164,41 195 5تكاليف امل�شتخدمني

578,75 123 3املخ�ش�ض لال�شتغالل

417,96 822 41املجموع

844,96 023 1-نتيجة اال�شتغالل

العائدات املالية

410,05 345 1الفوائد و عائدات مالية اأخرى

410,05 345 1املجموع

التكاليف املالية

10,35م�شاريف الفوائد

10,35املجموع

399,70 345 1النتيجة املالية

554,74 321النتيجة اجلارية 

عائدات غري جارية

0,00منتجات تفويت التثبيتات

956,66 029 2ا�شرتجاع من اإعانات اال�شتثمار

2,00عائدات غري جارية اأخرى

958,66 029 2املجموع

تكاليف غري جارية

68,68تكاليف اأخرى غري جارية

68,68املجموع

889,98 029 2النتيجة غري اجلارية 

444,72 351 2الفائ�ض ال�شايف 

941,71 173 44جمموع العائدات

496,99 822 41جمموع التكاليف

444,72 351 2الفائ�س ال�سايف )جمموع العائدات – جمموع التكاليف(

ح�شاب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2015 
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États financiers

الهيكلة
الرئي�شة

 �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالح�سناء

الرئي�ض املنتدب

احل�شني التجاين

�سواطئ نظيفة،

 جائزة لال ح�سناء

ح�شن طالب

�شامي االإكليل

J بحرية »مار�سيكا«
J حممية املحيط 

احليوي بني القارات 

للبحر الأبي�س املتو�سط

J دعم م�رشوع 
التنمية امل�ستدامة 

خلليج وادي الذهب

جنية فاتن

املدار�س الإيكولوجية

ال�سحفيون ال�سباب 

من اأجل البيئة

كنزة خاليف

J الأدوات البيداغوجية
 اإعتماد زائر

J حت�سني قدرات 
ال�سحفيني ال�سباب 

ب�سمال اإفريقيا

اإح�شان املروين

J اجلامعات اخل�رشاء
 لبنى ال�شاوين

جودة الهواء 

عمر امل�شيوي

اإح�شان املروين

التعوي�س الطوعي 

للكربون

عبد العزيز بلحوجي

اللواء الأزرق 

ح�شن طالب

املفتاح الأخ�رش

لبنى ال�شاوين

ال�شياحة امل�شتدامةالهواء واملناخالرتبية البيئيةحماية ال�شاحل

التعاون الدويل

فاطمة الزهراء لهاليل

البيانات املالية
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حماية و تنمية واحة 

النخيل مبراك�س

لبنى ال�شاوين

احلدائق العجيبة

اإبراهيم حدان

ترميم غابة ال�سباب

كمال بو�شحابة

املواقع والبوابات 

الإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات الإدارية و املالية 

 فاطمة الزهراء بنيعي�ض

 ترميم املنتزهات و احلدائقالنخيل والواحات

التاريخية

الوظائف امل�شاندة

الكاتبة العامة

نزهة العلوي
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جمل�ض االإدارة

الرئي�شة

 �شاحبة ال�شمو امللكي

 االأمرية لالح�شناء

الرئي�ض املنتدب

احل�شني التجاين

الكاتبة العامة

نزهة العلوي

االأع�شاء املوؤ�ش�شني

االحتاد العام 

ملقاوالت املغرب

املكتب ال�رضيف للفو�شفاط

املكتب الوطني للكهرباء 

و للماء ال�شالح لل�رضب

اخلطوط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية

املجموعة املهنية 

الأبناك املغرب

جمموعة اأكوا

ات�شاالت املغرب

كوبري فارما

�رضكة �شم�ض

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

االأع�شاء الدائمني

وزارة الطاقة واملعادن 

املديرية العامة 

للجماعات املحلية

البيانات املالية

21 يناير 2016 : تراأ�شت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء بالرباط، اأ�شغال املجل�ض االإداري للموؤ�ش�شة
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�رضكاء املوؤ�ش�شة

	•االحتاد العام ملقاوالت 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 الأبناك املغرب

	•جمموعة اأكوا
	•ات�شاالت املغرب

	•كوبري فارما
	•املغرب لري

	•�رضكة �شم�ض
	•اأومنيوم �شمال اإفريقيا )اأونا(

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

	•جمموعة هوملاركوم
	•�شامري املحمدية

	•اجلمعية املهنية لالإ�شمنت باملغرب
	•االإدارة 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 االإيداع و التدبري
	•موؤ�ش�شة البنك ال�شعبي للرتبية و الثقافة

	•الوكالة الوطنية الإنعا�ض ال�شغل والكفاءات
	•وزارة الرتبية الوطنية

	•وكالة االنعا�ض والتنمية 
االقت�شادية واالجتماعية لعمالة 

واأقاليم اجلهة ال�رضقية 

	•وكالة االنعا�ض والتنمية 
االقت�شادية واالجتماعية لعمالة 

واأقاليم جنوب اململكة.

	•برنامج الالأمم املتحدة للبيئة 
	•ليديك

	•ميد زد
	•وكالة تهيئة �شفة وادي اأبي رقراق

	•�شويز البيئة
	•وكالة طنجة اخلا�شة البحر 

االأبي�ض املتو�شط

	•العمران 
	•ن�شتلي املغرب

	•وكالة االإنعا�ض والتنمية االقت�شادية 
الأقاليم �شمال اململكة.

	•برنامج االأمم املتحدة للتنمية

	•اأماندي�ض طنجة
	•اأماندي�ض - تطوان

	•املكتب الوطني لل�شكك احلديدية
	•القر�ض 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 االإ�شالمية للرتبية 
والعلوم والثقافة ) االي�ش�شكو(

	•موؤ�ش�شة �شندوق االإيداع و التدبري
	•�رضكة مر�شيكا مد

	•الوكالة االأملانية 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 االأ�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 االإ �شالمية

	•املعهد الوطني للبحث الزراعي
	•�شفارة اململكة الهولندية 

	•اأمبرييال طباكو
	•ري�شال

	•الفارج 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
	•االحتاد املغربي ل�رضكات 

التاأمني واإعادة التاأمني

	•املعهد الوطني للبحث يف ال�شيد البحري
	•مكتب التكوين املهني و اإنعا�ض ال�شغل

	•منظمة االأغذية والزراعة

	•ال�رضكة العامة املغربية لالأبناك
	•تيوليا

	•البنك اال�شالمي للتنمية
	•االحتاد الدويل حلماية الطبيعة

	•برنامج االمم املتحدة للرتبية و 
العلوم و الثقافة - اليون�شكو

	•مر�شد واحات النخيل مراك�ض 
اجلمعية الوطنية ملنتخبي ال�شاحل

	•�شفارة هولندا
	•ال�شكرتارية الدائمة ملوؤمتر 

العاملي للرتبية البيئية

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

	•وكالة اال�شبانية للتعاون الدويل 
	•�شكرتارية االتفاقية االطار لالأمم 
املتحدة حول التغريات املناخية 

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

	•اكري�شود الدولية
	•موؤ�ش�شة نور�شي�ض

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

	•وكالة التنمة بال�شعيدية
	•املجل�ض االإجتماعي واالإقت�شادي 

لالأمم املتحدة

	•�شيتي بنك 
	•الفدرالية الوطنية لل�شناعة الفندقية

	•القر�ض 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 االر�ض
) •	RMC( وكالة املاء

	•الوكالة امل�شتقلة لتوزيع املاء 
والكهرباء مبراك�ض

	•�شوين اإرك�شون
	•األكاطيل

	•موؤ�ش�شة اآل�شطوم
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ططط

Route de Zaers, Avenue Mohammed VI
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E-mail : environnement@fm6e.org


