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امل�ؤ�س�سة و ا�ست�رشاف امل�ستقبل 

لقاءان ثنائيان 

انعقد م�ؤمتر الأطراف لالتفاقية الإطار لالأمم املتحدة ح�ل التغريات املناخية يف ن�سخته 22 )ك�ب 22( مبراك�س ما بني 7 و 18 ن�نرب 2016.

هذه الن�سخة اأعقبت ك�ب 21 الذي اأحرز تقدما ملم��سا حيث اعترب ك�ب 22 قمة للعمل ت�سعى وراء تنزيل م�سامني اتفاق باري�س املتقدمة.

يف هذا امل�سمار، اأعلن �سالح الدين مزوار رئي�س ك�ب 22 اأن م�ؤمتر الأطراف 22 �سكل “فر�سة لإ�سماع �س�ت الدول الأكرث ه�سا�سة اأمام التغريات املناخية 

خا�سة �س�ت الدول الإفريقية والدول اجلزرية، لذلك فاإنه من ال�رشوري التدخل ب�س�رة م�ستعجلة اأمام التحديات املرتبطة بال�ستقرار والأمن.”

مراك�س 18-7  ن�نرب 2016

تعترب امل�ؤ�س�سة ع�س�ا ملحظا يف التفاقية الإطارية للأمم املتحدة ح�ل التغريات املناخية منذ �سنة 2009. وقد اكت�ست 

م�ساركتها اأهمية خا�سة.

لقاء مع م�ؤ�س�سة الأمري األبري الثاين 

مل�ناك� 

االثلثاء 15 ن�نرب 2016، جناح 

التفاقية الإطار للأمم املتحدة، منطقة 

الزرقاء.

 بعد اإطالق �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لل ح�سناء ملبادرة احلزام الأزرق اأثناء 

ي�م املحيط، مت تنظيم لقاء مبراك�س مع م�ؤ�س�سة 

الأمري األبري الثاين مل�ناك� بغية حتديد حماور 

التعاون بني امل�ؤ�س�ستني. وقد مت اختيار جمال 

املناطق البحرية املحمية كمح�ر م�سجع على 

التعاون امل�سرتك.

لقاء مع التفاقية الإطار للأمم 

املتحدة ح�ل التغريات املناخية

اخلمي�س 17 ن�نرب 2016، جناح 

التفاقية الإطار للأمم املتحدة ح�ل 

التغريات املناخية، املنطقة الزرقاء

مت عقد لقاء مع التفاقية الإطار لالأمم املتحدة 

ح�ل التغريات املناخية ي�م اخلمي�س 17 ن�نرب 

2016 بجناحها )املنطقة الزرقاء( من اأجل 
حتديد حماور ال�رشاكة التي ت�ساعد على الت��سل 

اإىل ت�قيع اتفاقية. هذا اللقاء هم بالأ�سا�س اإعداد 

دليل ح�ل العمل من اأجل �سمان ال�ستقاللية 

املناخية مبنطقة ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

واإفريقيا.

3 804
طن من 

ثاين اأك�سيد 

الكرب�ن 
قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي دعمها 

حل�ساب الب�سمة الكرب�نية 

للك�ب 22 ، مبا يناهز 6407 

طن من ثاين اك�سيد الكرب�ن 

، و اقرتحت على امل�ساركني 

تع�ي�س انبعاثاتهم من 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س 

احلراري على من�سات 

معل�ماتية و�سعت مب�قع 

الك�ب 22 و مبطار مراك�س

ك�ب 22
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رواق باملنطقة اخل�رشاء

رواق باملنطقة الزرقاء

جل�سات م�ازية

من خالل رواق متتد م�ساحته على 60 م2 باملنطقة اخل�رشاء، 

قامت امل�ؤ�س�سة بعملها التح�سي�سي والإخباري. وا�ستجابة لإرادة 

العمل ملنظمي ك�ب 22، ج�سدت امل�ؤ�س�سة عملها لفائدة البيئة عرب 

اختياراتها برواقها. فبالإ�سافة اإىل اختيار امل�اد الأكرث اإيك�ل�جية 

والرغبة يف حتقيق ال�ستعمال املقت�سد للم�ارد الذي يتجلى يف 

اختيار النباتات العطرية والطبية والإنارة وتكن�ل�جيات وطرق 

الت�ا�سل، لقد مثل هذا الرواق اأي�سا نداءا للعمل. العمل عرب تع�ي�س 

انبعاثات ثاين اأوك�سيد الكرب�ن مبن�سة تفاعلية للتع�ي�س الط�عي 

للكرب�ن، العمل اأي�سا بال�ستجابة اإىل ال�سهادات امل�س�رة لأطفال 

املدار�س الإيك�ل�جية الذين يبلغ�ن عن ما يق�م�ن به من اأعمال 

ي�مية حلماية البيئة ويدع�ن زوار املنطقة اخل�رشاء بدورهم اإىل 

التعبئة ي�ميا يف هذا املجال. وقد تفاعل 600 زائر مع �سهادات 

التالميذ التي مت بثها على حائط ال�س�ر.

ح�سلت امل�ؤ�س�سة على رواق م�ساحته 

الزرقاء و�سع رهن  باملنطقة  9م2 
اإ�سارتها ب�سفتها ع�س�ا مالحظا يف 

التفاقية الإطار لالأمم املتحدة ح�ل 

التغريات املناخية. هذا الرواق مكن من 

التعرف عليها اأكرث من لدن زوار هذه 

املنطقة الهامة التي يتم ال�ل�ج اإليها 

ب�سكل حمدود.

حمميات املحيط احلي�ي: مر�سد 

للتغريات املناخية وخمترب للتنمية 

امل�ستدامة.

 الأربعاء 9 ن�نرب 2016، جناح املغرب، 

املنطقة الزرقاء

يق�م الربنامج ح�ل الإن�سان واملحيط احلي�ي 

التابع للي�ني�سك� ب�سبكته العاملية ملحميات املحيط 

احلي�ي بدور مر�سد عاملي للتكيف مع التغريات 

املناخية. هذا الربنامج يقرتح مقاربة متعددة 

الخت�سا�سات ومندجمة للعمل لفائدة املناخ. 

ويعترب املغرب ع�س�ا يف هذه ال�سبكة من خالل 

املحمية املحيط احلي�ي البيقاري للمت��سط. 

ميثاق ج�دة اله�اء: “املقاولت تلتزم 

لفائدة املناخ”

الأربعاء 16 ن�نرب، جناح املغرب، املنطقة 

اخل�رشاء

عرفت هذه اجلل�سة امل�ازية م�ساركة  ال�سيدة مرمي 

بن�سالح �سقرون، رئي�سة الحتاد العام ملقاولت 

املغرب و ال�سيد احل�سني التيجاين، الرئي�س 

املنتدب مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة 

و ال�سيد مدير وكالة البيئة والتحكم يف الطاقة، 

و ال�سيدة �س�نيا مزور، الكاتبة العامة لل�كالة 

املغربية للنجاعة الطاقية.

وقد حظيت التفاقية املربمة ي�م 11 فرباير 

العام ملقاولت  والحتاد  امل�ؤ�س�سة  2016 بني 
املغرب باهتمام خا�س، وتن�س هذه التفاقية 

على برنامج جتريبي حل�سيلة الغازات امل�سببة 

لالحتبا�س احلراري مع املقاولت املت��سطة 

وال�سغرى واملقاولت ال�سغرية جدا ف�سال عن 

الإجراءات الإخبارية والت�سجيعية. واأثناء انعقاد 

الك�ب، وقعت 16 مقاولة على امليثاق.

املقاربة الرتابية ومكافحة تاأثريات 

التغريات املناخية

ال�سبت 12 ن�نرب 2016، جناح املغرب، 

املنطقة الزرقاء

جتلت مداخلة امل�ؤ�س�سة يف عر�س للمقاربة 

الت�ساركية التي تنهجها من اجل ا�رشاك الفاعلني 

املحليني يف اهداف برامج حماية و تنمية واحة 

نخيل مراك�س.



8 م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

م�ساهمة برنامج حماية ال�ساحل يف حت�سني مرونة لل�س�اطئ 

وال�ساحل امام خماطر التغريات املناخية.

ال�سبت 12  ن�نرب 2016، جناح فرن�سا، املنطقة الزرقاء

ال�سلكيات يف  ال�ر�سة ه� تقدمي املبادرات و اح�سن  الهدف من هذه 

ا�سرتاك  و  القطاعات  بجميع  املتعلقة  و  املت��سط  البي�س  البحر  منطقة 

البحرية  املناطق  و  ال�سحي،  ال�رشف  مياه  ت�سيري  العلمي يف  املجتمع 

والبجعة  التكيف،  و  الطبيعة،  على  تعتمد  التي  واحلل�ل  املحمية، 

ال�سغرى. اجلزور  الطاقية يف 

هذه ال�ر�سة، افتتحت من طرف �ساحب ال�سم� المري البري الثاين مل�ناك�، و 

ال�سيدة �سيك�لني روايال، وزيرة البيئة و الطاقة و املاء، و اختتم من طرف 

ال�زيرة حكيمة احليطي.

تدبري املندمج لل�ساحل اداة ا�سا�سية من اجل التاقلم مع 

التغريات املناخية.

اخلمي�س10 ن�نرب 2016، جناح املغرب، املنطقة الزرقاء

امل�ؤ�س�سة بتقدمي برنلمج �س�اطئ نظيفة و ه� برنامج الت�سيري امل�ستدام 

ل�س�اطئ و ال�ساحل.

كان من هدف هذا اللقاء، تط�ير املعرفة بامل�ساكل التي ي�جهها ال�ساحل من 

اجل التنمية امل�ستدامة، و كذلك حت�سي�س ا�سحاب القرار قي القطاع العام و 

اخلا�س مب�ساكل التغريات املناخية يف املناطق ال�ساحلية و اعداد �سبكة دولية 

لل�ساحل من اجل مد املعطيات و املعل�مات التي لهل عالقة بعامل ال�س�احل.

هذه ال�ر�سة، كان الهدف منها ت�طيد تعاون �سمال-جن�ب و جن�ب-جن�ب 

فيما يخ�س حماربة اآتار التغريات املناخية يف ال�س�احل.

املناق�سات همت كذلك احلكمة املرتبطة بالتنمية امل�ستدامة و التدبري املندمج 

للمناطق ال�ساحلية و تاأقلمها مع التغريات املناخية. و كذلك مت�يل 

امل�سارع التي تدخل يف هذا الطار

�سيوؤكد املغرب مبنا�سبة فعاليات كوب 22 

دعمه للمبادرات املرتبطة باملحيطات التي 

اأطلقت من قبل و�سيعطي انطالقة مبادرة 

جديدة، احلزام الأزرق، الرامية اإىل تطوير 

�سمود ال�ساكنة ال�ساحلية وكذلك اأن�سطة ال�سيد 

امل�ستدام.

ك�ب 22

ي�م املحيط

ال�سبت 12 ن�نرب 2016، جناح التفاقية الإطارللأمم املتحدة ح�ل التغريات املناخية، املنطقة الزرقاء

 األقت �ساحبة ال�سم� امللكي

 الأمرية لل ح�سناء خطاب افتتاح ي�م املحيط 

بح�س�ر �ساحب ال�سم� الأمري األبري الثاين 

مل�ناك� ، وال�سيدة �سيك�لني روايال، وزيرة 

الطاقة والبحر، املكلفة بالعالقات الدولية ح�ل 

املناخ، وال�سيدة ماريا اإيلينا م.ك �سيميدو نائبة 

املدير العام املكلفة باملناخ وامل�ارد الطبيعية 

مبنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( وال�سيد عرب 

العزيز اأخن��س، وزير الفالحة وال�سيد البحري. 

يف هذا اخلطاب، ذكرت �ساحبة ال�سم� امللكي 

باأهمية املحيطات املكر�سة باإعالن “لأن 

املحيط” ال�سادر على هام�س ك�ب 21 بباري�س. 

يف هذا اخل�سم، اأطلقت �ساحبة ال�سم� امللكي 

نداء جديدا حلماية املحيطات واملناطق الرطبة 

التي تعباأت من اأجلها منذ اأزيد من 15 �سنة. 

كما اأعلنت �سم�ها اأنها �ست�رشك م�ؤ�س�ستها يف 

اأطلقتها  مبادرة  يعترب  الأزرق” الذي  “احلزام 
اململكة املغربية من اأجل تعزيز �سم�د ال�ساكنة 

ال�ساحلية وال�سيد امل�ستدام. يف هذا ال�سدد، 

ذكرت بالربامج التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة 

بخ�س��س هذه الق�سايا: �س�اطئ نظيفة، حماية 

بحرية مارت�سيكا )الناظ�ر(، خليج وادي الذهب 

)الداخلة(، وج�ائز لال ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام.

بف�سل اللتزام الدائم ل�ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لل ح�سناء، اأ�سبحت �سم�ها حتظى 

باعرتاف دويل يف وقت مبكر. ومنذ �سنة 2007، 

مت اإرقاوؤها من طرف برنامج العمل من اأجل 

املت��سط التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة اإىل 

مرتبة �سفرية ال�ساحل. ويف �سنة 2010، نظمت 

م�ؤ�س�ستها م�ؤمتر ال�ساحل بطنجة حتت اإ�رشاف 

الي�ني�سك� وب�رشاكة مع الإي�سي�سك�.

 فاللتزام الأكيد ل�ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لل ح�سناء واخلربة املرتاكمة لدى 

م�ؤ�س�ستها وال�رشاكات املربمة مع اأزيد من ع�رش 

منظمات دولية من املقام الأول، جعل�ا منها 

الي�م رائدا طبيعيا حلماية املناطق الرطبة. 

مب�جب ذلك، يتم اللج�ء اإليها يف املغرب كما 

يف اخلارج بغية تقا�سم جتربة م�ؤ�س�ستها ونقلها 

اإىل منظمات بلدان اأخرى باملنطقة املجاورة 

للمت��سط اأو باإفريقيا.

من ناحة ثانية، ناق�س امل�سارك�ن يف ي�م 

املحيط العديد من التحديات التي اأمالها النم� 

الأزرق كما در�س�ا عدة مبادرات من اأجل دعم 

�سم�د املحيطات مل�اجهة انعكا�سات التغريات 

املناخية. 

مبنا�سبة هذا الي�م املنظم من طرف وزارة الفالحة 

وال�سيد البحري ح�ل م��س�ع “اإفريقيا تعمل 

من اأجل ال�سيد والفالحة يف �سياق التغريات 

املناخية”، ذكر جميع امل�ساركني باأهمية 

املحيطات وقطاع ال�سيد البحري و�رشورة احلد 

من النعكا�سات الكارثية للتغريات املناخية التي 

تتجلى يف رفع ن�سبة احلم��سة وتده�ر التن�ع 

البي�ل�جي وممار�سات ال�سيد غري امل�ستدامة. 
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 ي�م “الرتبية على التنمية امل�ستدامة”

الإثنني 14 ن�نرب 2016، جناح التفاقية الإطارية للأمم املتحدة ح�ل التغريات املناخية، املنطقة الزرقاء

األقت �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء، التي تراأ�ست هذا الي�م، 

خطابا ذكرت فيه بالأهمية التي تكت�سيها الرتبية والتح�سي�س يف مكافحة 

التغريات املناخية املن�س��س عليها يف املادة 12 من اتفاق باري�س. 

هذا الي�م عرف م�ساركة ال�سيدة اإيلينا ب�ك�فا، املديرة العامة للي�ني�سك�، 

وال�سيدة باتري�سيا اإي�سبين�زا، املديرة التنفيذية لالتفاقية الإطار لالأمم 

املتحدة ح�ل التغريات املناخية وال�سيد ر�سيد بلمختار وزير الرتبية 

ال�طنية والتك�ين املهني. خالل هذا اجلزء رفيع امل�ست�ى، مت عر�س مناذج 

للممار�سات اجليدة ح�ل الكيفية التي ميكن للرتبية اأن تط�ر بها تنفيذ 

الربامج املناخية.

بهذه املنا�سبة، تلقت �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لالح�سناء التقرير 

 .)GEM-Planet Report 2016( العاملي الأول لتتبع الرتبية

هذا التقرير مينح احلك�مات واأ�سحاب القرار معل�مات قيمة مل�ا�سلة 

وت�رشيع املجه�دات املبذولة للهدف الإمنائي 4، بالعتماد على امل�ؤ�رشات 

والأهداف.

ك�ب 22

“نحن بك�ب 22، نعمل من اأجل املناخ”. اأراد ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل 
البيئة امل�سارك�ن يف املنتدى، يف 14 ن�نرب 2016 على هام�س ي�م الرتبية 

على التنمية امل�ستدامة، اأن يظهروا للكبار الذين يعمل�ن على احلد من الحرتار 

املناخي اأنهم بداأوا يف القيام بهذا العمل.

وقد قدم 76 تلميذا من الإعداديات والثان�يات املت�جني يف مباراة 

“ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة” باملغرب، مرف�قني ب12 م�ؤطرا، من 
ثمان جهات باململكة بغية امل�ساركة يف هذا املنتدى اإىل جانب ال�سحفيني 

ال�سباب من اأجل البيئة القادمني من كينيا وغانا واأوغاندا وتانزانيا وجن�ب 

اإفريقيا. كما اأن �سحفيني �سباب من اأجل البيئة اآخرين قادمني من كندا 

ورومانيا وكازاخ�ستان ومالتا وقرب�س اأدل�ا ب�سهاداتهم عرب فيدي�هات.

وقد اأطلق ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة نداء اأمام �ساحبة ال�سم� 

امللكي الأمرية لل ح�سناء وال�سيدة باتري�سيا اإ�سبين�زا، املديرة التنفيذية 

لالتفاقية الإطار لالأمم املتحدة ح�ل التغريات املناخية وال�سيدة اإيرينا 

ب�ك�فا، املديرة العامة للي�ني�سك� وال�سيد ر�سيد بلمختار وزير الرتبية 

ال�طنية وتك�ين الأطر باملغرب. 

ومن �سمن الت��سيات الت�سع التي ت��سل�ا اإليها اأثناء هذا املنتدى، مت اختيار 

واحدة لتقدميها اإىل كتابة التفاقية الإطار لالأمم املتحدة ح�ل التغريات 

املناخية التي تنظم ك�ب 22. 

وكان ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة باملغرب قد ا�ستعدوا لهذه امل�ساركة 

حيث نظم�ا ور�سة ي�م 20 اأكت�بر بالرباط ح�ل م��س�ع “الطريق اإىل ك�ب 

22”. 49 �سحفيا �سابا من اأجل البيئة و12 م�ؤطرا املت�جني يف ن�سخة 
2016-2015 والقادمني من ثمان جهات باملغرب �سارك�ا يف حترير 

الت��سيات، م�ؤطرين من طرف اأ�ساتذتهم.

م�ساركة ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة يف امل�ؤمتر 

)COY12(”12 الدويل لل�سباب “ك�ي

اأزيد من 10 جمعيات من ال�سباب املنخرطني يف خمتلف ال�سبكات 

ال�طنية والدولية من اأجل مكافحة التغريات املناخية واملن�سقة من طرف 

املجم�عة الكربى “اأطفال و�سباب” بالأمم املتحدة )ي�نك�(، نظمت الن�سخة 

 2016 ن�نرب  3 و4 و5  اأيام   )12 )ك�ي  لل�سباب  الدويل  للم�ؤمتر   12
مبراك�س ح�ل م��س�ع “�سباب ملتزم من اأجل م�ستقبل الك�كب”. وقد مثل 

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة من ثان�يات ع�دة ال�سعدية، اأركانة، 

اخل�ارزمي وابن ن�سري مبراك�س بلدهم يف هذا امل�ؤمتر.

اهمية �سبكات اجلامعات اخل�رشاء من اجل م�ستقبل م�ستدام.

الثنني 14 ن�نرب 2016، املنطقة اخل�رشاء.

جتلى تدخل امل�ؤ�س�سة يف اطار  ال�ر�سة املنظمة يف ك�ب 22 ، يف اهمية 

�سبكات اجلامعات اليك�ل�جية مل�ستقبل دائم بتقدمي مبادرات و تبادل 

اخلربات.

و وتدخل كدلك الربنامج المم املتحدة للبيئة، و وزارة التعليم العايل، و 

روؤ�ساء و ممثلي اجلامعي و املدار�س الكربى، كجامعة القا�سي عيا�س، 

وجامعة الدولية للرباط، و املدر�سة ال�طنية للمعادين، و كلية اب� ظبي 

للبيئة، و جامعة نريوبي بكينيا.

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة بك�ب 22 
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املدار�س الإيك�ل�جية بك�ب 22

زيارة �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية للح�سناء ملدر�سة اأم الف�سل

قامت �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية للح�سناء ي�م 15 ن�نرب2016 مبراك�س بزيارة اإىل املدر�سة الإيك�ل�جية اأم الف�سل، مرف�قة  بال�سيد خ��سيه 

كرازيان� دا �سيلفا املدير العام ملنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( التابعة لالأمم املتحدة. خالل هذه الزيارة، تتبعا تقدمي واحة اأم الف�سل التي تعترب رمزا 

اإيك�ل�جيا للمدر�سة واأي�سا نظام ال�سقي ب�ا�سطة املياه املعاد تدويرها بحديقة النباتات العطرية واحلديقة الرتب�ية البي�ل�جية. كما تلقيا ت��سيحات 

ح�ل برنامج املدار�س الإيك�ل�جية بالقاعة املتعددة ال��سائط ف�سال عن برنامج تقلي�س ا�ستهالك الكهرباء عرب ا�ستعمال امل�سابيح القت�سادية. 

ك�ب 22

املعر�س الفرتا�سي “نظرة اأخرى ح�ل البيئة”

مت اإجنازاملعر�س كما يف احلقيقة مب�قع امل�ؤ�س�سة حيث مت اللج�ء اإىل 

ا�ستعمال التيكن�ل�جيا التي ت�ساعد على التفاعل عن طريق حركات يدوية 

ب�سيطة ملعاينة ال�س�ر الف�ت�غرافية التي يع�سقها ال�سباب. كما متت 

اإتاحته بجميع املن�سات التفاعلية للم�ؤ�س�سة بك�ب 22.

معر�س ال�سباب ال�سحفي�ن من اأجل البيئة: “نظرة اأخرى 

ح�ل البيئة”

يقدم املعر�س املتج�ل جميع الروب�رتاجات املكت�بة وال�س�ر 

الف�ت�غرافية  املت�جة منذ بداية املباراة يف 2002 حيث تعرب عن تن�ع 

م��س�عاتي وجغرايف ا�ستثنائي م�ست�حى من جمم�ع جهات اململكة. 

هذا املعر�س املتج�ل مت تثبيته بعر�سة م�لي عبد ال�سالم اأثناء الك�ب 

.2017 يناير  غاية  اإىل  املكان  وبقي بعني   22

منتدى “ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة” بك�ب 22
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كب�س�لت فيدي� للممار�سات اجليدة

مت اإجناز كب�س�لت فيدي� ب 23 مدر�سة 

اإيك�ل�جية من اأجل ت��سيح م�رشوع “كان يا 

مكان مدر�سة اإيك�ل�جية”. هذه الكب�س�لت 

املنجزة من قبل فريق �سمعي ب�رشي ب�زارة 

الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني تربز 

املمار�سات اجليدة للمدار�س الإيك�ل�جية كما 

تقدم �سهاداتهم. وتناولت عدة م�ا�سيع مثل 

التعلم ب�ا�سطة اكت�ساف تدبري املاء والطاقة 

ونقل تقنيات قدمية، من جيل اإىل جيل، تتعلق 

باحلفاظ على امل�ارد الطبيعية وتدبري النفايات 

عرب الإبتكار والإبداع بطريقة تفاعلية. وقد مت 

بث هذه الكب�س�لت على حائط ال�س�ر برواق 

امل�ؤ�س�سة باملنطقة اخل�رشاء. 

من�سة معل�ماتية ح�ل م��س�ع ج�دة 

اله�اء

ترتكزهذه املن�سة على بيداغ�جية ن�سطة وهي 

حتفز القدرات املعرفية للم�ستعمل بطريقة 

تفاعلية فيها ن�ع من الت�سلية.

احلدائق العابرة

 متت تهيئة احلدائق العابرة املخ�س�سة لالأطفال 

داخل املنتزهات واحلدائق التاريخية التي اأعيد 

تاأهيلها من طرف امل�ؤ�س�سة. منذ ي�ني� 2016، 

نظمت امل�ؤ�س�سة ووزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين 

املهني ور�سة للتح�سي�س وامل�اكبة التقنية لفائدة 

امل�ؤطرين من 12 مدر�سة اإيك�ل�جية جماورة 

لهذه امل�اقع مبراك�س وذلك من اأجل تهييئهم 

لإعداد حدائقهم العابرة. وقام خرباء يف اأ�سغال 

التهيئة اخلا�سة بت�سميم احلدائق بتن�سيط 

ور�سات احلدائق امل��س�عاتية.

اغر�س مع ب�نظيف

ت�ساعد هذه اللعبة الرتب�ية على اكت�ساب املعرفة 

املتعلقة بالدور الذي تق�م به ال�سجرة والغابات 

كاآبار للكرب�ن كما ت�ساعد على حت�سي�س الأطفال 

بالتغريات املناخية. هذه اللعبة عرب املن�سة 

الإليكرتونية ت�سلط ال�س�ء على مهارة الالعب يف 

التحكم يف تنقل ال�سخ�سية الرمزية الفرتا�سية 

املمثلة يف ب�نظيف ال�سغري.

الدينا�س�ر م�سن�ع من م�اد مدورة

قدمت عر�سة م�لي عبد ال�سالم دينا�س�را بارتفاع 6 اأمتار وقد اأجنز من طرف تالميذ 

املدر�سة الإيك�ل�جية “اإقراأ” بابن احمد – �سطات، وذلك اعتمادا على م�اد اأعيد تدويرها: 

15 كلغ من ال�رق و400 قنينة بال�ستيكية. هذا البناء ال�سخم مت تت�يجه من طرف جلنة 
ت�سيري ك�ب 22.

حافلة عر�س املدار�س الإيك�ل�جية 

بعر�سة م�لي عبد ال�سلم

مت عر�س اأ�سياء اأعيد تدويرها من طرف 

تالميذ برنامج املدار�س الإيك�ل�جية 

بحافلة اأعدت خ�سي�سا لهذه املنا�سبة 

كما مت فيها اأي�سا بث املمار�سات اجليدة. 

يف هذا الإطار، متت تعبئة اأربعة من�سطني 

من طرف امل�ؤ�س�سة والأكادميية اجله�ية 

للرتبية والتك�ين مبراك�س-اآ�سفي وذلك من 

اأجل تن�سيط احلافلة وتف�سري تقنيات اإجناز 

الأ�سياء للتالميذ. هذا املعر�س مت تثبيته 

مبدخل عر�سة م�لي عبد ال�سالم ط�ال 

جمريات امل�ؤمتر من 7 اإىل 18 ن�نرب. وزار 

هذا املعر�س اأزيد من 1500 تلميذ من 

مدار�س مراك�س مرف�قني ب 138 م�ؤطرا.

املمر الرتب�ي ل�احة النخيل

مت نقل وتثبيت املمر الرتب�ي الذي اأن�سئ �سنة 2011 ح�ل 

م��س�ع واحة نخيل مراك�س بعر�سة م�لي عبد ال�سالم. 

ويت�سمن هذا املمر �ست وحدات لتح�سي�س الأطفال بحماية 

واحة النخيل وكذلك املمار�سات البيئية اجليدة.

قطار املناخ للمكتب ال�طني لل�سكك احلديدية

مبنا�سبة ك�ب 22، جاب قطار املناخ للمكتب ال�طني لل�سكك 

احلديدية عدة مناطق باململكة ما بني 19 اأكت�بر و5 ن�نرب 

2016 وت�قف ب 18 مدينة: الدار البي�ساء، الرباط، القنيطرة 
�سيدي قا�سم، مكنا�س، فا�س، تازة، وجدة، النا�س�ر، طنجة، 

الق�رش الكبري، املحمدية، اجلديدة، خريبكة، �سطات، بن كرير، 

اآ�سفي ومراك�س. وقامت الإعداديات والثان�يات امل�ساركة 

يف م�سابقة “ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة” باملدن 

امل�سيفة بزيارة لقطار املناخ خالل هذه املراحل.
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ك�ب 22

 Green “ معر�س امل�اطنني اخل�رش

”Citizens
مبنا�سبة ك�ب 22، �ساركت امل�ؤ�س�سة يف معر�س 

الي�ني�سك� م�اطن�ن خ�رش: “رواد التغيري”. 

هذا املعر�س القائم بذاته واملتج�ل الذي 

ت�جد قاعدته بني�ي�رك مبقر الأمم املتحدة مت 

عر�سه مبطار مراك�س وبعد ذلك مبطارات اأخرى 

باملغرب وذلك بتعاون مع املكتب ال�طني 

للمطارات. وقد اأ�سيف اإىل الل�حات الرمزية 

الثمانية ح�ل الرتبية على التنمية امل�ستدامة 

التي تك�ن املعر�س ل�حة تا�سعة ح�ل برنامج 

حماية واحة نخيل مراك�س.

ور�سة ال�سياحة امل�س�ؤولة والفلحة 

ال�رشية

الأحد 13 ن�نرب 2016، املنطقة اخل�رشاء

انعقدت ندوة ح�ل تنمية �سال�سل م�س�ؤولة 

اإيك�ل�جيا مل�اجهة الختاللت املناخية 

مب�ساركة نادي ميد اأمام 40 �سخ�سا.

زيارة اإىل واحة النخيل مبراك�س

اجلمعة 11 واخلمي�س 17 واجلمعة 18 

ن�نرب 

�سارك 70 �سخ�سا يف الزيارات ال�ست مل�رشوع 

واحة النخيل مع م�سار ي�ستمل على زيارة مل�قع 

برنامج الفالحة الإيك�ل�جية وحمطة الت�سفية 

وكذلك م�اقع �سقي النباتات ب�ا�سطة املياه 

العادمة امل�سفاة.

واحة النخيل مبراك�س

امل�ساركات باجلل�سات امل�ازية

ح�ار مع املجتمع املدين ح�ل العمل 

املناخي املحلي باإفريقيا

الثلثاء 15 ن�نرب 2016، جناح ال�ليات 

املتحدة الأمريكية

قامت جمعيات اإفريقية بتقدمي م�ساريع 

مم�لة من طرف برنامج الأمم املتحدة للبيئة 

وال�سندوق العاملي من اأجل البيئة. هذا اللقاء 

عرف م�ساركة ال�سيدة هيلني كالرك، مديرة 

برنامج الأمم املتحدة للتنمية وال�سيدة ناوك� 

اإي�سي، رئي�سة �سندوق البيئة العاملي. وتناولت 

امل�ؤ�س�سة الكلمة لتقدمي برنامج حماية و تنمية 

واحة نخيل مراك�س خا�سة الكيفية التي اأدجمت 

بها ال�ساكنة املحلية والبيئة يف هذا امل�رشوع.

اإطلق امليثاق العاملي باملغرب

الثلثاء 15 ن�نرب 2016، جناح الأمم 

املتحدة الأمريكية، املنطقة الزرقاء

يعترب امليثاق العاملي مبادرة اأممية اأطلقت �سنة 

2000 حلث املقاولت على اعتماد نهج م�س�ؤول 
اجتماعيا. ويتم الن�سمام اإىل امليثاق العاملي 

ب�سكل ط�عي حيث تلتزم املقاولت املنخرطة 

بتحقيق تقدم �سن�ي يف كل من املجالت الأربع: 

حق�ق الإن�سان، حق ال�سغل، البيئة وحماربة الف�ساد.

يعترب “امليثاق املحلي” اجلزء املحلي للميثاق 

العاملي.

�ساركت ال�سيدة مرمي بن�سالح �سقرون، رئي�سة 

الحتاد العام ملقاولت املغرب، وال�سيدة هيلني 

كالرك، مديرة برنامج الأمم املتحدة للتنمية، يف 

الت�قيع على امليثاق العاملي باملغرب.

التح�لت الكرو زراعية يف املناطق 

الريفية و�سبه احل�رشية يف اأفريقيا 

والكارييب وجن�ب �رشق اآ�سيا

اخلمي�س 17 ن�فمرب، 2017، املنطقة 

اخل�رشاء

ركزت مداخلة امل�ؤ�س�سة ح�ل دور انخراط 

ال�ساكنة املحلية مبا فيها الفالح�ن املت�اجدون 

يف واحة نخيل مراك�س من اجل احلفاظ عليها 

و ذلك عرب تقدمي م�رشوع  م�اكبة هذه الفئة 

من اجل تط�ير الن�سطة الفالحية اىل فالحة 

م�ستدامة.
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حتت رئا�سة �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء، مت انعقاد الأ�سب�ع 

الإفريقي مبقر الي�ني�سك� بباري�س. واقرتح جمم�عة من ال�سفراء الأفارقة 

املعتمدين لدى الي�ني�سك� تعيني �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء 

كعرابة لالأ�سب�ع الإفريقي للي�ني�سك� ن�سخة 2016.

وجاء هذا التعيني تكري�سا ملكانة �ساحبة ال�سم� املرم�قة بك�ب 22 

بالإ�سافة اإىل ك�نها متثل رمزا يف مكافحة الن�ساء للتغريات املناخية. وقد 

كان م��س�ع الأ�سب�ع الإفريقي لهذه ال�سنة “املراأة الإفريقية يف م�اجهة 

التحدي املناخي”.

فعلى غرار كل �سنة، يعبئ الأ�سب�ع الإفريقي عددا كبريا من الفاعلني يف 

العديد من الأن�سطة: م�ائد م�ستديرة  ومعار�س وندوات للنقا�س لت�سليط 

ال�س�ء على الغنى والتن�ع الإفريقي على ال�سعيد الفني والفكري والثقايف.

يف الن�سخ ال�سابقة لالأ�سب�ع الإفريقي، مت تعيني نيل�س�ن مانديال كعراب 

�سنة 2011، واحلا�سل على جائزة ن�بل واجناري ماثاي )كينيا( �سنة 

�سنة  املتحدة  بالأمم  �سكرتري عام  �ساد�س  بطر�س غايل،  وبطر�س   2012
.2014

الأ�سب�ع الإفريقي

الإثنني 23 ماي 2016

تراأ�ست �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء، بح�س�ر اإيرينا ب�ك�فا، 

املديرة العامة ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة )الي�ني�سك�( 

ت�قيع اتفاقية ال�رشاكة بني املنظمتني من اأجل الرتبية على التنمية 

امل�ستدامة. 

وتندرج هذه التفاقية ذات الطابع العام يف اإطار الع�رشية اجلديدة 

2030-2015 لالأمم املتحدة من اأجل الرتبية يف خدمة التنمية امل�ستدامة 

التي اأطلقتها الي�ني�سك� وبرنامج العمل ال�سامل التابع لها. هذا الربنامج 

يحدد خم�سة جمالت ذات اأول�ية للتدخل بغية ت�رشيع ال�سري نح� التنمية 

امل�ستدامة. من �سمن هذه املجالت اخلم�سة، تق�ية قدرات الأطر الرتب�ية 

واملك�نني  التي مت اختيارها من طرف م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية 

البيئة كمجال اأول�ي للتدخل باملغرب.

اتفاقية ال�رشاكة مع الي�ني�سك� 

الثلثاء 5 اأبريل 2016، مبقر الي�ني�سك� بباري�س

اتفاق باري�س

اجلمعة 22 اأبريل 2016، بني�ي�رك.

 مثلت صاحبة السمو امللكي األميرة لال حسناء صاحب اجلاللة 

امللك محمد السادس خالل افتتاح حفل الت�قيع على اتفاق باري�س ح�ل 
التغريات املناخية مبقر الأمم املتحدة. ووقع ممثل�ن عن ح�ايل 170 بلدا، 

من بينهم ح�ايل 60 رئي�س دولة، على اتفاق باري�س خالل هذا امللتقى 

التاريخي واملنتظر لفائدة املناخ، وه� ما ينع�س الآمال يف اإنقاذ ك�كب 

الأر�س من م�ستقبل مظلم حتفه ال�سك�ك.

وبعد امل�سادقة على التفاق من طرف 195 دولة وهيئة يف دجنرب 

املا�سي بباري�س، بهدف البقاء على الحرتار املناخي اأقل من درجتني 

مئ�يتني مقارنة مع احلقبة ما قبل ال�سناعية، اأزيد من اأربعة اأخما�س من 

بلدان العامل جتدد التزامها بني�ي�رك، وه� ما يعد اأكرب عدد من البلدان التي 

ت�قع وثيقة تابعة لالأمم املتحدة يف الي�م نف�سه.

 باري�س - 05 اأبريل 2016: 

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء ترتاأ�س 

حفل التوقيع على اتفاقية �رشاكة بني موؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة واليوني�سكو

اأحداث بارزة
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.املنتدى املت��سطي للمناطق البحرية املحمية

27 ن�نرب – فاحت دجنرب 2016 بطنجة
نظمت �سبكة ميدبان، مركز الأن�سطة اجله�ية للمناطق اخلا�سة املحمية 

)برنامج الأمم املتحدة للبيئة – برنامج الأغذية العاملي- مركز الأن�سطة 

اجله�ية/ASP( واملندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومكافحة الت�سحر 

بالإ�سافة اإىل العديد من ال�رشكاء، الن�سخة الثانية من املنتدى املت��سطي 

للمناطق البحرية املحمية باملت��سط. وح�رش 300 م�ساركا من خمتلف بلدان 

املت��سط هذا املنتدى الذي ح�سل على عالمة  ك�ب 22.

يف هذا املنتدى، تدار�س امل�سريون وذوو القرار والفاعل�ن ال�س��سي�اقت�سادي�ن 

واملجتمع املدين واملجتمع العلمي على جميع امل�ست�يات التحديات التي 

ت�اجهها املناطق البحرية املحمية باملت��سط وو�سعية تقدم خارطة الطريق 

التي مت اإعدادها يف املنتدى ال�سابق يف �سنة 2012. 

بهذه املنا�سبة، مت عر�س جتارب وطنية لإحداث �سبكات ااملناطق البحرية 

املحمية وذلك بالإ�سافة اإىل مناهج جرد ومراقبة امل�ساكن والأ�سناف 

املت�اجدة باملناطق البحرية املحمية باملت��سط، وَدور العل�م واإن�ساء قاعدة 

بيانات الأنظمة املعل�ماتية اجلغرافية من اأجل حت�سي�س خمتلف الفاعلني 

املعنيني. 

لقاءات دولية

روما – 14 اأكتوبر 2016 : �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لال ح�سناء ترتاأ�س حفل توقيع اتفاقية بني 

موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ومنظمة 

الأغذية والزراعة  )  الفاو( و ت�سارك بروما يف 

احلفل الر�سمي لتخليد اليوم العاملي لالأغذية

اأحداث بارزة

األقت �ساحبة ال�سم� امللكي خطابا مبقر الفاو 

بروما ، وتراأ�ست حفل الت�قيع على اتفاقية 

ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سة والفاو الذي اأجري 

خالل الي�م العاملي لالأغذية. هذه ال�رشاكة 

تتعلق بالرتبية والتك�ين والتح�سي�س بالتنمية 

امل�ستدامة خا�سة لدى ال�سباب كما تتعلق بتبادل 

اخلربات وتقا�سم الكفاءات ف�سال عن تنظيم 

م�ساريع وتظاهرات م�سرتكة لالإخبار والتك�ين. 

لقد رغبت االفاو يف جت�سيد ال�رشاكة مع م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة يف اإطار اتفاقية 

ترمي اإىل تعزيز التعاون عرب الت�سارك يف برامج 

التك�ين والإخبار املت�اجدة من قبل وعرب اإعداد 

وتنفيذ برامج جديدة ذات الهتمام امل�سرتك.

هذه امل�ا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك هي:

•تط�ير الربامج الرتب�ية والتح�سي�س  	
بتغذية مت�ازنة يف اإطار برنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية الذي بل�رته م�ؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة؛

•تط�ير برامج ترب�ية للتح�سي�س بالتنمية  	
امل�ستدامة يف جمالت الفالحة والغابات 

وال�سيد والأمن الغذائي والتدبري امل�ستدام 

للم�ارد الطبيعية والتنمية القروية؛ 

•اإعداد برنامج عمل ح�ل التغذية يف املدار�س  	
الإيك�ل�جية؛

•م�ساركة م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س يف  فرق  	

العمل التابعة للفاو؛

•حتديد م�ساريع م�سرتكة والتعاون يف الأن�سطة  	
املت�اجدة من قبل واملربجمة من طرف الفاو؛

•تق�ية قدرات ال�سحفيني والفاعلني املحليني  	
يف جمالت الفالحة والغابات وال�سيد والأمن 

الغذائي والتدبري امل�ستدام للم�ارد الطبيعية 

والتنمية القروية؛

•امل�ساركة يف الأحداث وجمم�عات العمل  	
املتبادلة والتنظيم امل�سرتك للتظاهرات 

الإخبارية والتك�ينية.

الت�قيع على اتفاقية �رشاكة بني امل�ؤ�س�سة والفاو

اجلمعة 14 اأكت�بر 2016، مبقر الفاو بروما
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ميثاق ج�دة اله�اء

اخلمي�س 11 فرباير 2016، ال�سخريات- الرباط

ميثاق جودة الهواء

اخلمي�س 11 فرباير 2016، 

ال�سخريات

 �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لال ح�سناء حفل 

التوقيع على اتفاقيتني 

تتعلقان بجودة الهواء 

ومكافحة الحرتار املناخي.

الل�اء الأزرق 2016: لقاء املن�سقني ال�طنيني لل�اء الأزرق

من 13 اإىل 14 اأكت�بر 2016، �سان خ�ان، ب�يرت� ريك��سان.

�سارك اأربع�ن بلدا يف هذا امل�عد ال�سن�ي لتقييم و�سعية الل�اء.  حيث 

ت�جد 5 دول يف املرحلة التجريبية ل�ستقبال هذه العالمة: اليابان، وجزر 

م�ري�س ورو�سيا وك�ريا اجلن�بية وك�ل�مبيا. ويف ال�ليات املتحدة، مازال 

النقا�س جاريا لإيجاد العالمة املحلية، البحر النظيف والل�اء الأزرق.

من جهة ثانية، قرر املن�سق�ن الع�دة اإىل طريقة تقييم ملفات الرت�سيح 

املعتمدة ما قبل 2015 حيث مت التخلي عن اإر�سال ملفات الرت�سيح الكاملة 

بالنظر اإىل ال�قت ال�رشوري مللئها.

كما مت تاأجيل اإدخال معايري ال�ستهالك امل�س�ؤول واأطلق النقا�س من اأجل 

جعل معايري الل�اء الأزرق تتما�سى مع اأهداف التنمية امل�ستدامة لالأمم 

املتحدة. 

ور�سة دولية: لقاء املن�سقني الدوليني لربنامج ال�سحفيني 

ال�سباب.

28-24 فرباير 2016 غل�سك� )ا�سكتلندا(
مت تنظيم لقاء املن�سقني الدوليني لربنامج ال�سحفيني ال�سباب من اأجل 

البيئة با�سكتالندا ح�ل م��س�ع “اجل�دة والكمية يف برنامج ال�سحفيني 

ال�سباب من اأجل البيئة” وذلك من طرف جمعية “حافظ على جمالية 

ا�سكتالندا”. وقد ح�رش هذا اللقاء ح�ايل 30 ممثال. كما اأن دولتني 

جديدتني التحقتا ب�سبكة ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة: ال�سني من 

خالل الرتبية البيئية والت�ا�سل، والهند من خالل املركز من اأجل الرتبية 

البيئية.

وعرفت اأي�سا م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة تعيني رئي�سة جديدة منذ اجلمع 

العام يف �ستنرب 2016 وذلك يف �سخ�س ليزيل ج�نز.

لقاءات دولية

تراأ�ست �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لل ح�سناء حفل الت�قيع على 

اتفاقيتني تتعلقان بج�دة اله�اء ومكافحة الحرتار املناخي. هاتني 

التفاقيتني جت�سدان 15 �سنة من عمل امل�ؤ�س�سة من اأجل هذه الق�سية 

البيئية، وت�سعان الي�م قاعدة حلكامة وطنية �سي�سبح باإمكان املعنيني 

الإم�ساك بزمامها وذلك يف ال�قت الذي تداأب فيه امل�ؤ�س�سة على دعم هذه 

الق�سية عرب م�ا�سلتها لعملها الرتب�ي والتح�سي�سي بالبيئة.
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املدار�س الإيك�ل�جية

كان هناك عدد كبري ومتزايد من املدار�س التي 

ترغب يف النخراط بالربنامج الذي بلغ يف 

2016 �سنته العا�رشة. و�ساركت يف هذا الربنامج 
 2015-2016 بالن�سبة مل��سم  مدر�سة   1375

مقابل 1127 يف م��سم 2014-2015.

بذلك، فاإن جناح النهج التدريجي، املعتمد منذ 

م��سم 2014-2013 حتقق مرة اأخرى.

للح�س�ل على  تر�سيحها  قدمت  مدر�سة   119
الل�اء الأخ�رش اأو اإحدى �سهادات املراحل 

امل�ؤدية اإليه خالل م��سم 2016-2015. من 

�سمنها 62 حازت على الل�اء الأخ�رش مقابل 

مدر�سة   26 فيما ح�سلت  ال�سابقة  ال�سنة  53 يف 
على ال�سهادة الربونزية و30 على ال�سهادة 

الف�سية.

اإيك�ل�جية جددت ح�س�لها على  مدر�سة   111
الل�اء الأخ�رش من �سمن جمم�ع 154 مدر�سة 

اإيك�ل�جية.

نتائج ن�سخة 2015-2016

قامت اللجان اجله�ية  بتقييم 119 م�رشوعا 

باأكملها عرب زيارات ميدانية. وقد اأعدت امل�ؤ�س�سة 

بطاقات للتقييم والتي منحت قاعدة من�سجمة 

للعمل للجنة ال�طنية من اأجل البث يف هذه 

الرت�سيحات.

وعقدت اللجنة ال�طنية اجتماعاتها لتقييم 

م�ساريع املدار�س املر�سحة للح�س�ل على الل�اء 

الأخ�رش بالن�سبة لن�سخة 2016-2015 ي�مي 

22 و23 ي�ني� مبقر امل�ؤ�س�سة حيث حر�ست على 
تقدمي التهاين لأربع مدار�س:

مدر�سة ابن العا�س، بالنيابة الإقليمية  1 .
للناظ�ر

مدر�سة عبد ال�احد املراك�سي، بالنيابة  2 .
الإقليمية باملحمدية

مدر�سة الطربي، بالنيابة الإقليمية ل�سيدي  3 .
بن�ر

مدر�سة اولد مبارك، بالنيابة الإقليمية بقلعة  4 .
ال�رشاغنة.

ومت تقا�سم اإجنازاتهم املميزة مع املدار�س 

الإيك�ل�جية الأخرى على امل�قع اللكرتوين 

للمدار�س الإيك�ل�جية وذلك اإىل جانب اإجنازات 

مدار�س اأخرى.

التك�ين والتح�سي�س

ما بني ن�نرب 2015 ويناير 2016، مت تنظيم 

ور�سات للتك�ين وخلق ال�سبكات بالن�سبة 

للمدار�س املنخرطة حديثا. ومتكن  هذه 

ال�ر�سات، املدار�س املت�جة باجلهة من نقل 

جتاربها اإىل املدار�س الأخرى التي تنق�سها 

التجربة. هذه الأن�سطة قدمت من طرف التالميذ 

الأع�ساء بلجنة تتبع الربنامج مبدار�سهم، 

ونظمت من قبل املن�سقني اجله�يني والإقليميني 

للرتبية على التنمية امل�ستدامة املك�نني من لدن 

وزارة الرتبية والتك�ين املهني وامل�ؤ�س�سة.

كان يامكان مدر�سة اإيك�ل�جية

 كان الهدف من برنامج “كان يامكان مدر�سة 

اإيك�ل�جية” الذي اأطلق يف �ستنرب 2015، 

مكافاأة اأف�سل املمار�سات التي بل�رتها املدار�س 

يف اأحد امل�ا�سيع الكربى ال�ستة: اقت�ساد  

املاء، اقت�ساد الطاقة، تدبري النفايات، التغذية 

ال�سحية، احلفاظ على التن�ع البي�ل�جي 

والت�سامن. اأزيد من 100 مدر�سة اإيك�ل�جية من 

الأطفال عن  فيها  اأبان  م�ساريع  بعثت  12 جهة 
اإبداعهم وحتليهم بروح البتكار.

وقامت جلنة التحكيم ال�طنية للربنامج بانتقاء 

اأف�سل املمار�سات التي مت ت�س�يرها يف فيدي�هات 

عر�ست على هام�س تنظيم فعاليات ك�ب 22.

الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة

1 375

1 127

119

119

مدر�سة بالن�سبة مل��سم 2015-2016

مدر�سة بالن�سبة مل��سم 2014-2015

مدر�سة قدمت تر�سيحها للح�س�ل على الل�اء 

الأخ�رش

اإيك�ل�جية جددت ح�س�لها على  مدر�سة   111
الل�اء الأخ�رش من �سمن جمم�ع 154 مدر�سة 

اإيك�ل�جية.
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ج�لة قافلة املكتب ال�طني للماء والكهرباء

�رشاكات

تعبئ امل�ؤ�س�سة �رشاكات لدعم املدار�س 

الإيك�ل�جية مبا�رشة اأو دعم اأحد ج�انب 

الربنامج فقط.

وزارة الرتبية ال�طنية والتك�ين املهني – 

GéniE  ق�سم جيني

بعد اإجراء الدورة الأوىل �سنة 2012، اأطلقت 

الدورة الثانية ما بني ماي وي�ني� للتك�ين 

عن بعد يف جمال معاجلة الن�س��س وتقدمي 

املعطيات. وا�ستفادت من هذه الدورة 238 

مدر�سة حا�سلة على الل�اء الأخ�رش اأو اإحدى 

�سهاداته.

الطرق ال�سيارة باملغرب

 مت جتديد اتفاقية ال�رشاكة مع ال�رشكة ال�طنية 

للطرق ال�سيارة باملغرب املتعلقة بربنامج 

املدار�س الإيك�ل�جية وبرنامج ج�دة اله�اء 

على مدى ثالث �سن�ات )2016-2018( 

وتتعلق باإدخال املدار�س املحادية ل�سبكة الطرق 

ال�سيارة يف برنامج املدار�س الإيك�ل�جية وكذلك 

دعم املدار�س املنخرطة فيه من قبل. كما تهم 

حت�سي�س م�ستعملي الطرق ال�سيارة بتل�ث اله�اء 

وتاأثريه على ال�سحة واملناخ. والطرق ال�سيارة 

املعنية هي: اآ�سفي-اجلديدة )143 كلم(، وبر�سيد 

بني مالل )95 كلم(، ومدار الرباط )41 كلم(.

قافلة املكتب ال�طني للماء والكهرباء من 

اأجل الرتبية البيئية، رافعة التنمية امل�ستدامة

اأطلق املكتب ال�طني للماء والكهرباء الن�سخة الثانية 

من القرية البيداغ�جية املتج�لة بال�س�اطئ التي 

يحت�سنها. وتت�خى هذه العملية حت�سي�س الأطفال 

وتنمية معارفهم ح�ل اقت�ساد املاء والكهرباء.

الي�ني�سك�: برنامج العمل ال�سامل 

متكن اتفاقية ال�رشاكة امل�قعة بني امل�ؤ�س�سة 

والي�ني�سك� ي�م 5 اأبريل 2016 من تق�ية 

قدرات الأطر الرتب�ية واملك�نني باملدار�س 

الإيك�ل�جية، اإما مبا�رشة عن طريق خرباء 

بالي�ني�سك� اأو عن طريق مك�نني ي�ستعين�ن 

باملنهج البيداغ�جي للي�ني�سك� وبخربتها 

الط�يلة يف جمال الرتبية على التنمية امل�ستدامة.

6-5 ي�لي�ز 2016: م�ساركة امل�ؤ�س�سة يف 
اللقاء الثاين ل�رشكاء �سبكة برنامج العمل 

GAP ال�سامل

 مت تقدمي التقرير امل�ؤقت للتتبع ال�سامل للرتبية 

خالل ور�سة جمعت 83 �رشيكا يف �سبكة برنامج 

العمل ال�سامل للي�ني�سك�. وتعترب امل�ؤ�س�سة ع�س�ا 

يف هذه ال�سبكة وت�سارك يف املجال الثالث 

للتدخل الأول�ي املتعلق بتق�ية قدرات املك�نني. 

هذا اللقاء مكن من و�سع اأ�س�س حتقيق تعاون 

اأف�سل.

األ�ست�م

وقعت امل�ؤ�س�سة اتفاقية �رشاكة مع األ�ست�م املغرب 

تغطي الفرتة املمتدة ما بني ي�لي�ز 2016 ودجنرب 

2017 بهدف تي�سري م�اكبة املدار�س الإيك�ل�جية 
املنخرطة يف الربنامج مبدينة طنجة. و�سيهم 

امل�رشوع، الذي يحمل ا�سم “طنجة اإك�سربي�س من 

اأجل البيئة” الذي بداأه مدير املدر�سة الإيك�ل�جية 

رابعة العدوية املت�جة بالل�اء الأخ�رش منذ �سنة 

2010 ، �ست م�ؤ�س�سات مدر�سية بالأحياء املجاورة 
لأل�ست�م املغرب بطنجة وم�ؤ�س�سة مدر�سية برغي�ة 

باملنطقة القروية املت�اجدة على بعد 70 كلم 

�سمال فا�س. ويرتقب تناول امل�ا�سيع ذات الأول�ية 

املتعلقة بتدبري املاء والطاقة والنفايات. كما 

يرتقب تزويد املدار�س باأدوات الب�ستنة ونظام ال�سقي 

بالتنقيط ف�سال عن تط�ير اأدوات بيداغ�جية.

الفرتةاملدن
عدد املدار�س 

الإيك�ل�جية

14من 2 اإىل 7 ن�نرب 2015الداخلة
11من 12 اإىل 18 ن�نرب 2015تيزنيت

82من 24 اإىل فاحت دجنرب 2015القنيطرة
من 4 اإىل 9 دجنرب 2015ب�زنيقة

14من 14 اإىل 19 دجنرب 2015الدار البي�ساء
121املجم�ع
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ال�سحفي�ن ال�سباب 

من اأجل البيئة

�سورة لأطفال ثانوية ابن زهر 

من وزان الثي مت اختيارها من 

اجل امل�سابقة الدولية.

ثلثة روب�رتاجات مغربية مت�جة 

يف املباراة الدولية

مت تت�يج اأعمال ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة 

بالثان�يات الثالثة الفائزة يف املباراة الدولية 

يف 5 ي�ني� 2016 وقد مت اختيار الروب�رتاجات 

املكت�بة لتالميذ ثان�ية اولد اأو�سي�س بالق�رش 

الكبري وتالميذ ثان�ية ح�سان بن ثابت بالناظ�ر 

وكذلك �س�رة ثان�ية ابن زهر ب�زان من طرف 

جلنة التحكيم الدولية املك�نة من ممثلي برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة والي�ن�سك� وم�ؤ�س�سة وريكلي، 

و�سحفي دويل وم�ؤ�س�س من�سة الرتبية على التنمية 

امل�ستدامة theGoals.com وم�ؤ�س�سة الرتبية 

على البيئة.

هذه الأعمال دخلت يف مناف�سة مع 44 �س�رة 

و 43 روب�رتاجا مكت�با و 36 فيدي� وعملني 

م�سرتكني دوليني، وجمم�ع هذه الأعمال مقرتح 

من طرف 25 بلدا م�ساركا يف املباراة.

وقد اأجرت جلنة التحكيم الدولية املداولة بعد تلقيها 

قرارات جلان التحكيم مبختلف املباريات ال�طنية.

بالن�سبة للمغرب مت تت�يج �ستة رب�رتاجات 

ف�ت�غرافية و�سبع �س�ر من طرف جلنة حتكيم 

الن�سخة 14 من مباراة “ال�سحفي�ن ال�سباب من 

اأجل البيئة” التي نظمتها م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س 

حلماية البيئة ي�م 12 اأبريل 2016.

مباراة وطنية

مل حتد الق�اعد اجلديدة للمباريات ال�طنية والدولية، 

التي اأملت اإجبارية ن�رش الرب�رتاجات املقرتحة يف 

ثالث و�سائل اإعالم على الأقل، من عزم امل�ساركني 

الذين يتزايد عددهم ب�سكل م�ستمر.

والثان�يات  الإعداديات  تلميذا من   591
ينتم�ن اإىل 120 م�ؤ�س�سة وم�ؤطرين من طرف 

اخلا�سة  املباراة  �سارك�ا يف  اأ�ستاذا   112
بالرب�رتاجات املكت�بة بينما 955 تلميذا 

من الإعداديات والثان�يات ينتم�ن اإىل 209 

م�ؤ�س�سة م�ساركة يف املباراة اخلا�سة بال�س�ر 

وكان�ا م�ؤطرين من طرف 194 اأ�ستاذا.

يف هذه الن�سخة قام تالميذ الإعداديات 

والثان�يات كل ح�سب فئته العمرية )11 

�سنة(   21 �سنة، -19   18 –  15  ، –  14�سنة 
باأعمال تتعلق مب��س�ع ب�سمتهم الإيك�ل�جية.

مباراة “ال�سحفي�ن ال�سباب من اأحل البيئة” 
– معايري م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة 

�سهدت معايري املباراة اإدخال تعديالت من قبل 

م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة حيث اأ�سبح الت�سجيل 

مفت�حا اأمام جمم�عات ال�سباب )مثل: اجلمعيات 

ودور ال�سباب. كما اأن ن�رش املقال يجب اأن يتم 

عرب 3 و�سائل اإعالم من �سمنها اإذاعة وجريدة 

امل�ؤ�س�سة املدر�سية. بالإ�سافة اإىل ثالث �س�ر 

كحد اأق�سى مرف�قة بتعليق يتك�ن من 20 كلمة 

على الأكرث وذلك لدعم الرب�رتاجات املكت�بة.

وقد مت ت�سليم ج�ائز ن�سخة -2015 2016 

باملدن امل�ساركة خالل �سهر ي�لي�ز )احلاجب، 

العي�ن، الدار البي�ساء، العرائ�س، وزان، الرباط، 

الناظ�ر، القنيطرة( ويف اأكت�بر )ال�ساون، الداخلة 

وكلميم(

ور�سات التك�ين والرتبية على التنمية 

امل�ستدامة

ما بني دجنرب 2015 وفرباير 2016، مت تنظيم 

ور�سات التك�ين العتيادية باجلهات بالإ�سافة اإىل 

ور�ستني بالداخلة والناظ�ر- وجدة يف فرباير. 

الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة
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نتائج املباراة ال�طنية اخلا�سة بال�س�ر الف�ت�غرافية

ثان�ية عبد اهلل كن�ن- م�لي 

ر�سيد الدار البي�ساء

ثان�ية احل�سن الثاين - واد ثان�ية ولد م�من - �سي�ساوة

الدهب

ثان�ية تقدم القنيطرة- 

القنيطرة

ثان�ية حممد زرقط�ين- 

الرباط

امل�ؤ�س�سةعن�ان التقريرالعمالةاجلهة
الفئة 

العمرية
اجلائزة

ترام�اي، �سديق البيئةالرباط الرباط �سال القنيطرة
اإعدادية حممد 

الزرقط�ين 
�سنة   جائزة املقاربة الإيك�ل�جية11-14 

�سنة ثان�ية التقدم الغبار الأ�س�د اإىل متى؟القنيطرةالرباط �سال القنيطرة  18  - جائزة التح�سي�س15 

وادي الذهب الداخلة وادي الذهب.
�س�اطئنا بني زرقة احلياة وزرقة 

امل�ت
�سنة ثان�ية احل�سن الثاين  18  - جائزة املفارقة15 

�سي�ساوة  مراك�س اآ�سفي
دور ال�سقي بالقنينة املقل�بة يف 

احلفاظ على امل�ارد املائية
�سنة ثان�ية اولد م�منة   18  - جائزة املبادرة15 

 م�لي ر�سيدالدار البي�ساء �سطات

Trop tard pour moi، maissa -

vezmespetits ! سنة ثان�ية عبد اهلل كن�ن�  18  - جائزة ال�س�رة ال�سادمة5 

�سنة ثان�ية بن زهر النداء الأخري وزانطنجة تط�ان احل�سيمة  21  - جائزة اليقظة على ال�سعيد ال�طني واجلائزة 19 

الثانية للجنة التحكيم الدولية
جائزة دولية

امل�ؤ�س�سة عن�ان التقريرالعمالةاجلهة
الفئة 

العمرية
اجلائزة

العرائ�سطنجة تط�ان احل�سيمة
حدائق الق�رش الكبري ت�ستغيث، هل من 

مغيث

ثان�ية اولد 

و�سي�س
�سنة  جائزة التح�سي�س على ال�سعيد ال�طني 11-14 

واجلائزة الثانية للجنة التحكيم الدولية

العي�ن ال�ساقية 

احلمراء
�سنة ثان�ية م�لي ر�سيداحلد من زحف الرمال بال�سمارةال�سمارة  18  - جائزة وطنية15 

اأريج يدمي اأك�راياحلاجب فا�س مكنا�س
ثان�ية يعق�ب 

املن�س�ر
�سنة   18  - جائزة القرب15 

الناظ�ر ال�رشقية
هكذا ي�ساهم النقل احل�رشي يف تده�ر 

ال�سحة و البيئة

ثان�ية حممد عبد 

الكرمي اخلطابي 
�سنة   18  - جائزة جلنة التحكيم ال�طنية15 

الدار البي�ساء �سطات
�سيدي 

الربن��سي

ترام�اي الدار البي�ساء قاطرة للتنمية 

امل�ستدامة
�سنة ثان�ية بن الهيثم  18  - جائزة املقاربة الإيك�ل�جية5 

عني ال�سقالدار البي�ساء �سطات
كيف ميكننا ال�ستفادة من التكن�ل�جيا 

دون الزيادة يف الب�سمة الإيك�ل�جية؟

ثان�ية عثمان بن 

عفان
�سنة   18  - جائزة م��س�ع ال�سنة15 

ورقة هائمة، �سجرة �سائعةالناظ�ر ال�رشقية
ثان�ية ح�سان بن 

ثابت 
جائزة اليقظة على ال�سعيد ال�طني 19- 21  �سنة 

واجلائزة الثالثة للجنة التحكيم الدولية

نتائج املباراة ال�طنية اخلا�سة بالروب�رتاجات املكت�بة

جائزة دولية

جائزة دولية
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الأدوات البيداغ�جية

من�سة افرتا�سية ح�ل الطاقة واملناخ 

وج�دة اله�اء واملاء

مت اإن�ساء املن�سة الفرتا�سية للم�ؤ�س�سة منذ �سنة 

الطاقة  الأوىل وهي  امل�ا�سيع  2015 ح�ل 
واملاء وذلك لالأهمية التي يحظيان بها يف 

برنامج امل�ؤ�س�سة ويف الق�سايا البيئية بالبالد. 

و�ستنفتح هذه املن�سة قريبا على م�ا�سيع 

اأخرى.

املمرات الرتب�ية

املمرات الرتب�ية مبنتزه احل�سن الثاين 

باجلديدة

اأطلقت امل�ؤ�س�سة لفائدة طلبة املدر�سة ال�طنية 

للهند�سة املعمارية بالرباط م�سابقة اأفكار 

لت�سميم ممر ترب�ي مبنتزه احل�سن الثاين 

باجلديدة.

واأطلقت هذه املباراة لفائدة طلبة املاجي�ستري 

“�ست�دي� املنظر الطبيعي” الذين قدم�ا �سبعة م�ساريع 
اإىل جلنة حتكيم مك�نة من خرباء يف الهند�سة 

املعمارية من اأجل انتقاء اأف�سل م�رشوع. و�سينجز 

املمر الرتب�ي الذي مت قب�له �سنة 2017.

األعاب تفاعلية يف اإطار حممية 

املحيط احلي�ي البيقاري للمت��سط

بعد اإجناز الألعاب التفاعلية اخلا�سة بالتح�سي�س 

ح�ل بحرية مارت�سيكا وخليج وادي الذهب، 

قامت امل�ؤ�س�سة �سنة 2016 باإجناز لعبة جديدة 

ح�ل حممية املحيط احلي�ي البيقاري للمت��سط. 

و�ست��سع هذه اللعبة اأي�سا  يف ب�ابة املدار�س 

الإيك�ل�جية.

تاأهيل املمر ا الرتب�ي ب�احة النخيل

تلقت وحدات املمر الرتب�ي ل�احة نخيل مراك�س عملية �سيانة ج�هرية يف اأكت�بر 2016 

على اإثر نقله اإىل عر�سة م�لي عبد ال�سالم مبنا�سبة ك�ب 22.

الرتبية من اأجل التنمية امل�ستدامة
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تق�ية قدرات العلميني ال�سباب 

يف الت�ا�سل باإفريقيا.

اأطلقت الن�سخة الثالثة لربنامج تق�ية قدرات العالميني ال�سباب يف 

الت�ا�سل باإفريقيا يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة يف �سنة 2016. هذا 

الإطار التك�يني مدع�م من طرف الإي�سي�سك� وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة 

والحتاد الدويل حلفظ الطبيعة. ونظمت هذه الن�سخة يف ظرفية خا�سة 

تزامنت مع انعقاد ك�ب 22 مبراك�س يف ن�نرب 2016.

هذا الربنامج يعرف جناحا متزايدا حيث تابعه 68 �سحفيا بر�سم �سنة 

 .2012 �سنة  الأوىل  الن�سخة  2015، و21 يف  �سنة   42 مقابل   2016

بالن�سبة لهذه الن�سخة الأخرية، قِدم ال�سحفي�ن من 11 بلدا اإفريقيا: 

املغرب، ت�ن�س، اجلزائر، م�ريتانيا، ال�سينغال، ب�ركينا فا�س�، غينيا، 

بينني، الكامريون، �ساحل العاج والك�نغ�.

وقد انتهت الدورة الأخرية عند متم �سنة 2016، اإذ يرتقب خالل �سنة 

�ست  وكذلك  املر�سحني  بالن�سبة جلميع  امل�ساركة  �سهادات  ت�سليم   2017
�سهادات ا�ستحقاق على املقالت والأعمال املميزة.

تعزز �سبكة جامعات املغرب من اأجل البيئة وال�ستدامة، التي اأطلقها 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة �سنة 2010، اإدماج الهتمامات البيئية يف 

التعليم والبحث والنخراط املجتمعي وتدبري اجلامعات. وقد ان�سم املغرب 

لهذه ال�سبكة من خالل امل�ؤ�س�سة منذ �سنة 2014 وذلك يف اإطار الأهداف 

الإمنائية لالألفية امل�قعة يف فرباير 2012.

وي�سارك حاليا يف هذه ال�سبكة خم�س جامعات وخم�سة ع�رش كلية وثالثة 

مدار�س كربى بخم�س جهات باملغرب.

• كلية تابعة لها. مراك�س: جامعة القا�سي عيا�س و 14	

•الدار البي�ساء: جامعة احل�سن الثاين 	
•املحمدية: كلية العل�م والتقنيات 	

•الرباط: اجلامعة الدولية بالرباط، املدر�سة ال�طنية للهند�سة بالرباط،  	
املدر�سة ال�طنية لل�سناعة املعدنية ومعهد الربيد وامل�ا�سالت بالرباط.

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

وقد انتهزت امل�ؤ�س�سة الفر�سة خالل الك�ب 22 لتنظيم، و ذلك بتعاون 

مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، حدثا جانبيا ح�ل اأهمية �سبكات 

اجلامعات اخل�رشاء من اأجل م�ستقبل م�ستدام والذي مت فيه عر�س العديد 

من املبادرات وتبادل التجارب. ومن بني الأعمال ال�اردة يف هذا احلدث 

اجلانبي تنظيم ور�سة وطنية لإ�سفاء الطابع الر�سمي ب�سكل نهائي على 

اإن�ساء ال�سبكة ال�طنية �سنة 2017 وكذلك اإعداد دليل اأدوات اجلامعات 

اخل�رشاء يف ن�سخته باللغة الفرن�سية. 

�سبكة جامعات املغرب من اأجل البيئة وال�ستدامة
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حماية ال�ساحل

�س�اطئ نظيفة

جناح م�ستمر

انخرط 89 �ساطئا بربنامج �س�اطئ نظيفة �سنة 

�سطيحات  �ساطئ  انخراط  2016. ومت لحقا 
باإقليم �سف�ساون و�ساطئ ال�سعيدية ميد ال�رشق 

املحت�سن من طرف �رشكة تهيئة ال�سعيدية. يف 

�سنة 2016، مل يتم احت�سان 16 �ساطئ م�سارك 

يف الربنامج من طرف اأي �رشيك اقت�سادي، من 

بينها �ساطئ اإقليم �سف�ساون.

كما اأن اتفاقيات ال�رشاكة املتعلقة ب�س�اطئ 

ب�زنيقة-املكتب ال�طني للماء والكهرباء 

)الكهرباء(، اأم لب�ير-املكتب ال�طني للماء 

والكهرباء )املاء( ليخرية- املكتب ال�طني للماء 

والكهرباء )املاء(، مري لفت –جمم�عة اأك�ا، را�س 

الرمل- القر�س الفالحي، ال�سعيدية ميد الغرب- 

�رشكة تنمية ال�سعيدية، انتهت �سالحيتها �سنة 

وقد   .2016 �سنة  كلها  2015 ومت جتديدها 
انتهزت �رشكة تنمية ال�سعيدية الفر�سة لتحت�سن 

�ساطئا اآخرا وه� �ساطئ ال�سعيدية ميد ال�رشق.

تق�ية قدرات الفاعلني املحليني

منذ ب�سع �سن�ات، تعمل امل�ؤ�س�سة على تق�ية 

قدرات الفاعلني املحليني يف جمال تدبري 

ال�س�اطئ، وذلك ب�رشاكة مع املديرية العامة 

للجماعات املحلية، من اأجل اأن يتحل�ا كل �سنة 

با�ستقاللية اأكرث يف التدبري.

يف �سنة 2016، منحت امل�ؤ�س�سة للجماعات 

ال�ساحلية اأدوات تدبري ال�س�اطئ. فبالإ�سافة اإىل 

خمططات ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ املنجزة من 

طرف وزارة التجهيز والنقل والل�ج�ستيك، ومت 

اإلزام كل �ساطئ بها منذ �سنة 2015، مت اإعداد 

دليل تهيئة وتدبري ال�س�اطئ.

وقامت امل�ؤ�س�سة بتك�ين امل�س�ؤولني التقنيني 

بال�ليات والعمالت واجلماعات ال�ساحلية 

ح�ل ا�ستعمال هذا الدليل، وكذلك ح�ل اجل�انب 

التنظيمية لتدبري ال�ساحل. يف هذا الإطار، نظمت 

ور�سات للتح�سي�س والإعالم والتك�ين باجلهات، 

وذلك ب�رشاكة مع املديرية العامة للجماعات 

املحلية.

يف 26 اأبريل، بداأ 120 م�س�ؤول تقنيا مكلفا 

بتدبري ال�س�اطئ ب25 ولية وعمالة واأزيد من 

55 جماعة �ساحلية، دورة تك�ينية تتعلق بتدبري 
ال�س�اطئ. هذا التك�ين ا�ستمل على ثالث دورات 

مدة كل واحدة منها ثالثة اأيام بثالث مدن 

خمتلفة:

• اأبريل باأكادير، من 26 اإىل 28	

• بطنجة من 17 اإىل 19 ماي 2016	

• ي�ني� بالدار البي�ساء. من 31 ماي اإىل 2	

وارتكزت هذه الدورة التك�ينية على الأدوات 

التقنية التي بل�رتها امل�ؤ�س�سة وكذلك على 

اجل�انب القان�نية املتعلقة بتدبري ال�ساحل.

ويجب على عملية تق�ية القدرات متكني، يف 

نهاية املطاف، اجلماعات الرتابية من احلفاظ 

ب�سكل اأف�سل ومن تثمني �س�اطئها وال�ستفادة 

بعد ذلك من التاأثريات القت�سادية والجتماعية 

الناجتة عن ا�ستثماراتهم.

من�ذج لتنظيم وتدبري ال�س�اطئ

 تط�ر ال�سياق امل�ؤ�س�ساتي والقان�ين للمملكة من 

خالل اعتماد معيار جديد اأكرث �رشامة يتعلق 

 nM 03 7 مبراقبة ج�دة مياه ال�ستحمام

بال�ساحل.  81-12 املتعلق  199 وكذلك قان�ن 
من جهة ثانية، تط�رت اأهداف حت�سني النظافة 

وال�سالمة و�رشورة حماية ال�ستثمارات 

املنجزة بال�س�اطئ التي يتم ارتيادها ب�سكل 

متزايد. هذه الع�امل ت�ست�جب تدبريا اأكرث جناعة 

لل�س�اطئ وخللفية ال�س�اطئ.

يقرتح برنامج �س�اطئ نظيفة حكامة لتدبري 

ال�س�اطئ، وترتكز يف ذلك على:

 ” • اأداة التدبري، وهي “دليل التدبري امل�ستدام	

لل�س�اطئ الذي يتطرق بتف�سيل ملختلف 

املراحل التح�سريية والتدبريية مل��سم 

ال�سطياف: التخطيط، التنفيذ، التتبع، 

احل�سيلة والإجراءات الت�سحيحية؛

•تك�ين الفاعلني املحليني على ا�ستعمال  	
الأدوات املقرتحة يف الدليل؛

•حت�سي�س الفاعلني ح�ل التدبري امل�ستدام  	
لل�س�اطئ
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•التح�سي�س والرتبية على البيئة بالن�سبة للم�سطافني  	
من خالل كتيب ح�ل التح�سي�س والرتبية على 

التنمية امل�ستدامة بالن�سبة للفاعلني. 

تعزيز التخطيط وو�سع اإجراء التقييم الذاتي

من اأجل تخطيط اأف�سل مل��سم ال�سطياف، تن�س 

اتفاقية ال�رشاكة اخلا�سة ب”�س�اطئ نظيفة” 

على اإعداد خمطط ا�ستعمال وتدبري ال�ساطئ مع 

و�سع جدول لالأهداف، ولكل منها  امليزانية 

وال��سائل املادية والب�رشية ال�رشورية.

ومت اأي�سا اإحداث بطاقة للمراقبة الذاتية 

لل�س�اطئ التي ت�ساعد امل�س�ؤولني عن ال�س�اطئ 

على �سمان تتبع منتظم �رشوري لإجناح تدبري 

ال�ساطئ خالل ف�سل ال�سيف. ويتم اأثناء هذه 

الفرتة ملء هذه البطاقة كل 15 ي�ما.

معايري ت�سنيف ال�س�اطئ

بف�سل اللتزام وم�اكبة خمتلف �رشكائها، ت�ستمر 

امل�ؤ�س�سة يف حت�سني تدبري ال�س�اطئ على م�ست�ى 

جميع معايري تاأهيل ال�س�اطئ

ج�دة مياه ال�ستحمام

مراقبة ج�دة مياه ال�ستحمام

متت مراقبة ج�دة مياه ال�ستحمام ب 152 

�ساطئا. 374 حمطة من �سمن 386، اأي ما ميثل 

تت�فر على ج�دة  املراقبة  املياه  %96،89 من 
من �سنف A اأو B املطابقتني ملعيار ال�ستحمام 

املت�جة  ال�س�اطئ  تتبع  ويتم   nM  037200
 nM 03 7 ب”الل�اء الأزرق” طبقا ملعيار

املنبثق عن   )2014 �سنة  عليه  )امل�سادق   199
الت��سية الأوروبية اجلديدة ل�سنة 2006 الأكرث 

�رشامة. لذلك، تتمتع هذه ال�س�اطئ بج�دة عالية.

مراقبة ج�دة الرمال

خ�سع 26 �ساطئا للتحاليل الكيماوية والفطرية 

والن�عية، فهي ل حتت�ي على تل�ث باملعادن 

الثقيلة اأو بالهيدروكرب�نات، كما اأن الرمال 

املراقبة خالية من الفطريات اجللدية اأو 

التعفنات.

اإعداد املظاهر العامة لل�س�اطئ

يتطلب املعيار nM 03 7 199 اإجناز املظاهر 

العامة لل�س�اطئ التي ت�سف مياه ال�ستحمام 

وكذلك الع�امل القابلة للتاأثري على ج�دتها 

وتهديدها. وت�سكل هذه املظاهر العامة يف نف�س 

ال�قت م�سدرا للمعل�مات بالن�سبة للم�اطنني 

واأداة للتدبري بالن�سبة لل�سلطات امل�س�ؤولة عن 

التطهري.

نتيجة لهذا، فاإن هدف احل�س�ل على عالمة 

يعني  �ساحلية  الأزرق” بالن�سبة جلماعة  “الل�اء 
اأنها �ستهتم مبياه ال�ستحمام ومبعاجلة املياه 

العادمة على حد �س�اء. بالإ�سافة اإىل ذلك، تثمن 

املظاهر العامة اخلا�سة بال�ستحمام الأعمال 

املنجزة من طرف املقاولت ومدبري ال�س�اطئ 

يف جمال التطهري. 

و قد مت اجناز82 مظهرا عاما لل�س�اطئ عند 

نهاية �سنة 2016.

تهيئة وتدبري ال�س�اطئ

اأداة التهيئة والتدبري

مت اإعداد “دليل م�رشوع لتدبري وحماية وتثمني 

ال�س�اطئ” �سنة 2016، وقد جاء عقب الدرا�سة 

اخلا�سة بتق�ية برنامج “�س�اطئ نظيفة” 

الذي اأطلق �سنة 2014 من طرف م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة واملديرية العامة 

للجماعات املحلية.

يهدف هذا الدليل اإىل ت�سهيل عمل الفاعلني 

املحليني بامليدان وتق�ية قدراتهم على تدبري 

ال�س�اطئ، اإذ يقرتح تدبريا يتطابق ب�سكل جيد مع 

املعيار اجلديد املتعلق بج�دة مياه ال�ستحمام 

من خالل خمططات ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ 

اأداة جيدة يف تخطيط  تعترب  التي   PUGP
وتدبري ج�دة ال�س�اطئ واملناطق اخللفية لها.

هذا الدليل يجزئ م�رشوع تهيئة وتدبري ال�ساطئ 

خالل فرتة ال�سطياف على اأربعة اأجزاء:

التخطيط والإعداد مل��سم ال�سطياف؛ 1 .
تاأطري �سل�كات جميع م�ستعملي ال�س�اطئ؛ 2 .

.حترير املتطلبات املتعلقة بالل�ازم واخلدمات  3 .
والأ�سغال املرتبطة بتدبري ال�س�اطئ؛

�ساطئا متت مراقبته 

مظهرا عاما لل�س�اطئ عند نهاية �سنة 2016.

 حمطة من �سمن 386، اأي ما ميثل %96،89 من 

 B اأو A املياه املراقبة تت�فر على ج�دة من �سنف

�ساطئا خ�سع للتحاليل الكيماوية والفطرية



24 م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

92

2 193

2 104

تتبع وتقييم م��سم ال�سطياف. 4 .
كما ي�ستمل على ف�سل يتعلق بالإطار امل�ؤ�س�ساتي 

والقان�ين لل�س�اطئ، مع دليل للتدخالت مل�اجهة 

ال�سل�كات اخلطرة وامل�رشة.

جتهيز ال�س�اطئ مبعدات قابلة للإزالة

من اأجل الت�فيق بني انتظارات امل�سطافني 

وحماية ال�س�اطئ، ت�سجع امل�ؤ�س�سة ال�رشكاء على 

و�سع معدات خفيفة وقابلة لالإزالة والتي تندمج 

مع البيئة دون اإحلاق ال�رشر باملحيط املبا�رش 

واملجاور. يف �سنة 2016، مت جتهيز ب�سكل تام 

لالإزالة. قابلة  89 مبعدات  �ساطئا من بني   20

اإعداد خمططات ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ

ت�اكب مديرية امل�انئ وامللك العم�مي البحري 

برنامج “�س�اطئ نظيفة” عرب اإعداد خمططات 

ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ. واأ�سبح 24 �ساطئا 

يت�فر على خمططات ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ 

يف نهاية 2015 بينما كان 39 �ساطئا يف ط�ر 

الإجناز �سنة 2016، اأي ما جمم�عه 63. يجب 

التذكري باأنه منذ �سنة 2015، وطبقا لتفاقية 

ال�رشاكة اجلديدة “�س�اطئ نظيفة”، اأ�سبحت 

خمططات ا�ستعمال وتدبري ال�س�اطئ اأداة اإجبارية 

بالن�سبة لكل �ساطئ.

مرافق �سحية ، مراكز العالجات الأولية ومراكز 

ال�قاية املدنية

متت تهيئة وجتهيز ال�س�اطئ املنخرطة يف 

برنامج “�س�اطئ نظيفة” على ال�سكل التايل:

 • 	36 بينها  ر�سا�س من  738 حمام 

لالأ�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة.

لالأ�سخا�س   • 	55 بينها  690 مرحا�س من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة

بال�ساطئ الأولية  لالإ�سعافات  • حمطة  	60
• ول�ج	 نقطة   129

ال�سلمة

الت�س�ير 

مكن برنامج الت�س�ير املنجز من طرف مديرية 

امل�انئ وامللك العم�مي البحري ووزارة التجهيز 

والنقل والل�ج�ستيك من جتهيز 73 �ساطئ �سنة 

2016، اأي بزيادة 10 �س�اطئ عن �سنة 2015. 
يتم اختيار هذه ال�س�اطئ يف اإطار الت�ساور بني 

اأع�ساء اللجنة ال�طنية “�س�اطئ نظيفة”.

�سلمة امل�ستحمني

عباأت املديرية العامة لل�قاية املدنية لهذه 

الن�سخة اإمكانيات ب�رشية ومادية هائلة:

التغطية ال�سحية

يت�فر 60 �ساطئا على مراكز للعالجات الأولية 

عن قرب، من بينها %70 يتم تدبريها من طرف 

اأزيد من 356 اإطارا طبيا )اأطباء وممر�سني(. اأما 

بقية املراكز، فتدبر اإما من طرف الهالل الأحمر 

املغربي اأو تاأخذ �سكل ملحقات طبية خا�سة 

اأن�سئت من طرف ال�رشكاء القت�ساديني.

التح�سي�س والرتبية على التنمية 

امل�ستدامة 

اإعداد لئحة خا�سة بالتح�سي�س والرتبية 

على التنمية امل�ستدامة

يعترب التح�سي�س والرتبية عن�رشا اأ�سا�سيا يف 

برناجمي “�س�اطئ نظيفة والل�اء الأزرق”. يف 

هذا ال�سدد، قامت امل�ؤ�س�سة وجميع �رشكائها 

بالعديد من الأن�سطة بال�س�اطئ لقناعتهم باأنها 

ت�سكل اأ�سا�س النجاح على املدى البعيد. 

مت اإعداد لئحة للممار�سات اجليدة يف جمال 

التح�سي�س والرتبية على التنمية امل�ستدامة 

من طرف امل�ؤ�س�سة �سنة 2016 حتى يت�سنى 

لل�س�اطئ الأخرى اأن حتدو حدوها وتعمل 

بالت�ساور على اإدماج ال�سل�ك املحرتم للبيئة من 

طرف امل�سطافني.

هذه الأداة م�جهة للم�ؤ�س�ساتيني املغاربة 

والفاعلني املحليني )بلديات، جمعيات، 

�رشكاء اقت�سادي�ن( حيث تقرتح عليهم اأفكارا 

بخ�س��س اأن�سطة الرتبية والت�ا�سل والتح�سي�س 

بالبيئة امل�ست�حاة من املمار�سات اجلارية يف 

املغرب واخلارج.

اإنها تت�سمن 60 بطاقة لالأن�سطة املقامة يف 

ال�ساطئ وال�ساحل املغربي ويف اخلارج.%43  

من هذه البطاقات هي عبارة عن ممار�سات 

جيدة حملية.

مركزا لل�قاية املدنية بال�س�اطئ.

�سباح منقد انتدب�ا من طرف مديرية ال�قاية 

املدنية.

�سباح منقد مت تك�ينهم من طرف ال�كالة ال�طنية 

لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات يف جمال الت�ا�سل 

التحكم يف الت�تر، من �سمنهم 100 معلمني 

�سباحني مهنيني.

حماية ال�ساحل
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اإجناز اأن�سطة التح�سي�س والرتبية على 

التنمية امل�ستدامة:

عرف 36 �ساطئا اإن�ساء قرى للتح�سي�س والرتبية 

على البيئة مب�ساندة جمعيات حملية ووكالت 

خمت�سة. هذه الأن�سطة التح�سي�سية جد متن�عة 

حيث متكن ال�سباب امل�سطافني من ال�ستفادة 

من خمتلف ال�ر�سات امل��س�عة رهن اإ�سارتهم:

•ور�سة الرتبية والتح�سي�س  	
•ور�سات اإعادة التدوير الفني والعلمي  	

•رادي�-ال�ساطئ، ال��سائط املتعددة، واملكتبة  	
•بط�لت ريا�سية وم�ساحات اللعب 	
•زيارات للف�ساءات الطبيعية اله�سة 	

اأزيد من 100 جمعية حملية �ساركت يف عملية 

التح�سي�س والتن�سيط بال�س�اطئ

م�ساركة اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية 

�ساركت اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية 

لل�سنة 14 على الت�ايل يف عملية “�س�اطئ 

نظيفة” حيث قامت باأن�سطة التح�سي�س والرتبية 

على البيئة وبالتن�سيط بثمان �س�اطئ منخرطة 

يف الربنامج )ال�سعيدية، طنجة، اأكادير، عني 

الدياب، احل�زية، ال�ليدية(. ومت احت�سان 

م�ساركة اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية  يف 

عملية �س�اطئ نظيفة �سنة 2016 من طرف 

جمم�عة ه�ملارك�م، ات�سالت املغرب، اخلط�ط 

امللكية املغربية، املكتب ال�طني للكهرباء واملاء 

وم�ؤ�س�سة البنك ال�سعبي.

احلملة  �سارك�ا يف هذه  ومر�سدا  ك�سافا   7200

و15500 التزام وقعت لفائدة احرتام ال�ساطئ 

وبيئته بالإ�سافة اإىل 84000 م�سطاف من 

بينهم 6000 طفل مت حت�سي�سهم ح�ل البيئة.

مراقبة وتفتي�س ال�س�اطئ

خ�سع 89 �ساطئا منخرطا يف برنامج “�س�اطئ 

نظيفة” لزيارات مفاجئة من قبل اللجنة ال�طنية 

ل�س�اطئ نظيفة خالل اأ�سهر ي�لي�ز وغ�ست 

و�ستنرب 2016. وحتدد بطاقات تقنية خا�سة 

بكل زيارة، ال��سعية التي ت�جد عليها ال�س�اطئ 

وفق حزمة من املعايري. 

كما اأن جمعية حماية احلي�ان والطبيعة وجمعية 

اأ�ساتذة عل�م احلياة والأر�س فرع املحمدية، 

واجلمعية من اأجل الرتبية والثقافة فرع 

ال�س�يرة، وجمعية حماة البيئة باآ�سفي قامت 

بتفتي�س 19 �ساطئا من اأ�سل 89 املنخرطة يف 

الربنامج.

ال�ستنتاجات والت��سيات 

حتر�س امل�ؤ�س�سة على التن�يه باملجه�د الط�عي 

وامل�ستمر ل�رشكائها )املقاولت العم�مية 

واخلا�سة( املنخرطني يف عملية “�س�اطئ 

نظيفة”. وقد مت ت�سجيل حت�سن ملم��س يف جمال 

تنظيف وتدبري ال�س�اطئ خالل هذه الن�سخة.

و�سجلت اللجنة ال�طنية لـ “�س�اطئ نظيفة” 

عنا�رش التح�سن التالية:

البنية التحتية والتهيئة

•بع�س ال�س�اطئ ل تت�فر على ول�جيات مهياأة  	
واآمنة، خ�س��سا بالن�سبة لذوي الحتياجات 

اخلا�سة. وبالن�سبة لبع�س ال�س�اطئ، فاإن 

تركيب الطرق اخل�سبية، اإذا كانت م�ج�دة، ل 

ت�ستجيب للمعايري املطل�بة.

يف بع�س ال�س�اطئ، الأماكن امل�جهة للخدمات 

املتعلقة بالإ�سعافات )ال�قاية املدنية، ق�ات حفظ 

الأمن، مراكز العالجات...( لي�ست يف حالة جيدة.

•هناك نق�س يف ل�حات الت�س�ير التي ت�سري اإىل  	
ال�ل�ج اإىل بع�س ال�س�اطئ.

•بع�س مراكز العالجات الأولية مغلقة ب�سبب  	
اخل�سا�س يف امل�ستخدمني الطبيني و�سبه 

الطبيني.

التدبيــــر

•تقام الأن�سطة الريا�سية و�سط امل�سطافني،  	
مثل الأن�سطة املائية يف مناطق ال�ستحمام. 

•ت�زيع �سناديق و�سالت الأزبال ل يتم دائما  	
بطريقة مالئمة حيث ل ياأخذ بعني العتبار 

عر�س ال�ساطئ.

•عدد امل�ستخدمني املكلفني بتنظيف ال�ساطئ  	
لي�س دائما كافيا.

•برجمة تنظيف وجمع النفايات لي�ست دائما  	
مالئمة.

•احتالل امل�ساحة النافعة من ال�ساطئ  	
)قرب حافة البحر( من طرف �سما�رشة كراء 

ال�سم�سيات والكرا�سي يطرح م�سكلة.

�س�اطئ نظيفة
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ج�ائز لل ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام

ال�سلمة والتغطية ال�سحية 

 عدد اأبراج املراقبة غري كاف ببع�س ال�س�اطئ

•وج�د الرايات التي تعلم بحالة البحر غري  	
معمم.

• اأجريت اأن�سطة ريا�سية ومائية و�سط  	
امل�سطافني

التح�سي�س والرتبية

•اإظهار برنامج اأن�سطة التح�سي�س والرتبية  	
على التنمية امل�ستدامة ونتائج ج�دة مياه 

ال�ستحمام لي�س معمما.

•اأخذا بعني العتبار هذه املالحظات، تقرتح  	
اللجنة ال�طنية لـ “�س�اطئ نظيفة” ما يلي:

•حث اجلماعات وال�رشكاء على اإن�ساء ول�جيات  	
مهياأة لذوي الحتياجات اخلا�سة وال�سهر على 

التدبري اجليد لها.

•�سمان الحرتام التام ملنع ممار�سة الأن�سطة  	
الريا�سية واملائية و�سط امل�سطافني وجت�ل 

احلي�انات والدراجات النارية واآلت اأخرى 

بال�س�اطئ.

•يت�جب على اجلماعات ال�ساحلية اإعداد دفرت  	
التحمالت يتعلق بكراء الف�ساء ال�ساحلي 

)ال�ساطئ( طبقا ملعايري اجل�دة والنظافة 

وال�قاية اخلا�سة بعالمة “الل�اء الأزرق”.

•تفعيل تنفيذ خمططات ا�ستعمال وتدبري  	
ال�س�اطئ التي مت اإعدادها.

•تنظيم اأن�سطة كراء ال�سم�سيات بال�س�اطئ. 	
•تعزيز املراقبة وعمليات التفتي�س املرتبطة  	

بالن�ساط املائي وال�سهر على احرتام عالمات 

الت�س�ير.

•منع ان�سطة الكراء وممار�سة جيت �سكي  	
بال�س�اطئ العم�مية.

•اإعادة تن�سيط، لدى ال�ليات والعمالت، اللجنة  	
الفرعية لل�قاية وال�سالمة املحدثة من قبل 

دليل ال�سحة وال�قاية وال�سالمة وقابلية 

ال�ل�ج الذي اأعدته امل�ؤ�س�سة. 

•تعزيز اآلية اإظهار نتائج ج�دة مياه  	
ال�ستحمام.

ال�سخريات - 6 مار�س 2017 : 

 �ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية لال ح�سناء ترتاأ�س 

حفل توزيع جوائز لال ح�سناء 

امل�ستدام” الدورة  “ال�ساحل 
الثانية 2016

اأ�سبحت “ج�ائز لال ح�سناء �س�اطئ نظيفة” منذ �سنة 

هذا  امل�ستدام”.  لل�ساحل  لال ح�سناء  “ج�ائز   2014
التعريف اجلديد، ال�ا�سع النطاق، ميكن من تع�ي�س 

ودعم جميع الأن�سطة املعتمدة حلماية ال�ساحل. 

واأطلقت الن�سخة الثانية هذه ال�سنة من اأجل التعرف 

على ال�سل�كات اجليدة املعتمدة بال�ساحل.

وتهتم اجل�ائز بالتدبري وحماية واحلفاظ على جميع 

ال�س�احل املغربية بالإ�سافة اإىل اأنها تثمن ال�سل�كات 

اجليدة وت�سجع ال�سل�كات امل�س�ؤولة اجتماعيا 

واإيك�ل�جيا.

حماية ال�ساحل

�س�اطئ نظيفة
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 يف ي�م 12 ماي 2016، اجتمعت جلنة تتبع امل�رشوع من اأجل ت�سليط 

ال�س�ء على و�سعية تقدم اأن�سطة برنامج خليج وادي الذهب.

ومت الت�قيع على اتفاقية �رشاكة بني م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س وولية جهة 

الداخلة-وادي الذهب واملديرية العامة للجهات املحلية وجماعة الداخلة 

وذلك من اأجل اإعادة تاأهيل حديقة حي الرحمة بالداخلة واحلفاظ على 

امل�روث الطبيعي باجلهة.

فتط�ر برامج امل�ؤ�س�سة باجلهة مكن �ساطئني من احل�س�ل على عالمة 

الل�اء الأزرق )م�سافر واأم لب�ير(، وت�جت م�ؤ�س�سة �سياحية بعالمة املفتاح 

الأخ�رش و�ست مدار�س اإيك�ل�جية بالل�اء الأخ�رش ومدر�سة اإيك�ل�جية 

واحدة بال�سهادة الربونزية. يف الأخري، فازت ال�س�رة الف�ت�غرافية التي 

حتمل عن�ان “�س�اطئنا بني زرقة احلياة وزرقة امل�ت” املنجزة من طرف 

تالميذ ثان�ية احل�سن الثاين ب�ادي الذهب بجائزة املفارقة.

اجتمعت جلنة قيادة امل�رشوع يف 14 اأبريل 2016 من اأجل ت�سليط ال�س�ء 

على م�رشوع اأو�سك على النتهاء.

من 26 اإىل 30 اأبريل 2016، زارت بعثة من اخلرباء بحرية مارت�سيكا من 

اأجل درا�سة  طرق تنفيذ خمطط التدبري امل�ستدام بالبحرية الذي يهدف اإىل 

تنظيم تدبري امل�قع واحلفاظ على البيئة الطبيعية وحت�سني ا�ستقبال العم�م 

وحت�سي�س امل�ستعملني وتط�ير املعارف التقليدية.

يف اأكت�بر، مت تبادل التجارب واخلربات ح�ل بحرية مارت�سيكا: تتبع 

الأك�اخ البي�ل�جية، تركيب ال�سعب ال�سطناعية، تتبع ج�دة مياه البحرية 

اعتمادا على تكن�ل�جيات جديدة )اأجهزة جمع العينات اله�ائية واأجهزة 

ال�ست�سعار ال�سلبي( وتق�ية قدرات الفاعلني املحليني املعنيني بتدبري 

ال�ساحل.

وتق�م امل�ؤ�س�سة بتط�ير براجمها اخلا�سة بالتح�سي�س والرتبية ح�ل 

البحرية:

مدر�سة  وتلقت   2016 �سنة  الأخ�رش  بالل�اء  ت�جت  اإيك�ل�جية  مدار�س   6
ابن العا�س تهاين جلنة التحكيم. وح�سل الروب�رتاج “ورقة هائمة، 

�سجرة �سائعة” املنجز من طرف تالميذ ثان�ية ح�سان ابن ثابت 

بالنا�س�ر على جائزة اليقظة على ال�سعيد ال�طني واجلائزة الثالثة للجنة 

التحكيم الدولية للفئة العمرية 21-19 �سنة.

 اجتمعت جلنة تتبع امل�رشوع ي�م 13 ماي  من اأجل جرد ح�سيلة اإجنازات 

امل�قعني على  اإجنازات  للمت��سط”:  البيقاري  احلي�ي  املحيط  “حممية 
التفاقية من اأجل التنمية امل�ستدامة للمناطق ال�ساحلية مبحمية املحيط 

احلي�ي البيقاري للمت��سط، امل�قعة ي�م 10 فرباير 2009، وكذلك جرد 

ح�سيلة امل�ساريع البيئية )التطهري ال�سائل والتدبري املتحكم فيه للنفايات(،  

بالإ�سافة اإىل التدبري امل�ستدام للنباتات العطرية والطبية. ومت اقرتاح 

برنامج عمل طرق تنفيذه.

يف نف�س الإطار، مت اإجناز قر�س مدمج تفاعلي لفائدة التالميذ يت�سمن 

معارف ح�ل الطبيعة مب�قع حممية املحيط احلي�ي البيقاري للمت��سط 

واخلدمات التي تقدمها ودور تن�ع الأ�سناف يف الأنظمة الإيك�ل�جية التي 

نرتبط بها.

خليج وادي الذهب )الداخلة(

بحرية مارت�سيكا )النا�س�ر(

حممية املحيط احلي�ي البيقاري للمت��سط

حماية ال�ساحل
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ال�سياحة امل�ستدامة

الل�اء الأزرق

ح�سل 22 �ساطئا على علمة الل�اء الأزرق بالن�سبة مل��سم 

�سيف 2016، حيث ت�فر للم�سطافني �س�اطئا باأف�سل املعايري 

الدولية. ويتعلق الأمر بال�س�اطئ الآتية

22
�ساطئا حا�سل على 

علمة الل�اء الأزرق



29 التقرير ال�سن�ي ل�سنة 2016

نح� منح علمة “الل�اء الأزرق” للم�انئ واملارينات

املفتاح الأخ�رش

عرفت عالمة الل�اء الأزرق نف�س النجاح الذي حققه برنامج �س�اطئ نظيفة، 

فبعدما منح لأول مرة مل�قعني يف �سنة 2005، رفرف هذا الل�اء يف ف�سل 

ال�سيف ب 22 �ساطئا اأو اأجزاء من ال�س�اطئ �سنة 2016.

بعد مرور ع�رش �سن�ات من التجربة اخلا�سة بتدبري هذه العالمة، قررت 

امل�ؤ�س�سة �سنة 2014 ت��سعتها لت�سمل املارينات وامل�انئ الرتفيهية التي 

يتعني عليها ال�ستجابة ملعايري �سارمة تتلخ�س يف اأربع فئات: ج�دة 

املياه، التدبري البيئي، الرتبية والإخبار البيئيني وق�اعد ال�سحة وال�سالمة.

بالن�سبة لأي مارينا اأو ميناء ترفيهي حا�سل على عالمة “الل�اء الأزرق”، 

تعترب حماية البيئة وال��سط البحري من اأي ن�ع من التل�ث اأول�ية هامة.

فاليخ�ت ت�فر لها م�ساحات خا�سة ب�سيانة وتنظيف اجلزء ال�سفلي من 

اليخ�ت دون اإلقاء النفايات يف ال��سط الطبيعي، واأنظمة تفريغ املياه 

العادمة ل�سفنهم وكذلك اأماكن لتفريغ النفايات اخلا�سة.

 بهدف ت��سعة عالمة الل�اء الأزرق لت�سمل املارينات وم�انئ الرتفيه، 

نهجت امل�ؤ�س�سة الطريقة التي اأن�ساأتها امل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية على البيئة، 

التي تدبر هذه العالمة على ال�سعيد العاملي، وبذلك قامت بعمليات يف 

ثالث اأزمنة، وهي كالتايل:

يف ي�ني� 2014، نظمت امل�ؤ�س�سة اأول لقاء لطالع مدبري املارينات على 

عالمة الل�اء الأزرق ومعرفة مدى اهتمامهم بها. خالل هذا اللقاء، عرب 

مدبرو املارينات عن رغبتهم يف النخراط يف مراحل التت�يج بالعالمة 

التي متثل فر�سة لنهج �سيا�سة بيئية وكذلك م�ؤهال لتح�سني جاذبية 

خمتلف امل�اقع. 

من 20 اإىل 27 اأبريل 2015، نظمت امل�ؤ�س�سة برفقة خبري يف املارينات 

وامل�انئ الرتفيهية احلا�سلة على “الل�اء الأزرق”، مكلف من طرف 

اجلمعية الإ�سبانية ADEAC- م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة باإ�سبانيا، 

زيارة درا�سية باأربع مارينات باململكة بكل من ب�ركراك وال�سعيدية 

ومارت�سيكا واأكادير. وكان الهدف من هذه الزيارة الدرا�سية التعرف على 

درجة مطابقة هذه امل�اقع مع معايري التت�يج بعالمة “الل�اء الأزرق” 

وا�ستخال�س الإجراءات ال�اجب اتخاذها لتك�ن مطابقة لها. واأطلقت بذلك 

عملية من�ذجية للح�س�ل على عالمة الل�اء الأزرق يف �سنة 2016.

من 4 اإىل 7 اأبريل 2016، مت تنظيم بعثة ملقارنة دولية لفائدة امل�س�ؤولني 

مبارينات ب�ركراك ومارت�سيكا وال�سعيدية من طرف امل�ؤ�س�سة، دائما 

بتعاون مع اجلمعية الإ�سبانية ال�سالفة الذكر. وقامت هذه البعثة بزيارة 

ل�سبع مارينات وم�انئ ترفيهية بجن�ب اإ�سبانيا حا�سلة على عالمة 

بغية  بها  املتخذة  الإجراءات  الطالع على  اأجل  الأزرق” وذلك من  “الل�اء 
مطابقتها مع معايري عالمة “الل�اء الأزرق”. وقد اأويل اهتمام بالغ لتدبري 

النفايات اخلطرية )ال�سائلة وال�سلبة(: الفرز، التخزين، التفريغ  واملعاجلة. 

وعند اختتام هذه الزيارات، مت اإعداد تقرير- دليل للح�س�ل على العالمة 

بالن�سبة للمارينات وم�انئ الرتفيه.

حملة �سن�ية للتح�سي�س والتت�يج باملفتاح الأخ�رش

انخرطت 146 م�ؤ�س�سة اإي�اء �سياحية مبن�سة النخراط يف العالمة من اأجل 

ال�رشوع يف منهجية التدبري البيئي: %55 منها هي عبارة عن فنادق اأو 

م�ؤ�س�سات م�سابهة و%45 منها عبارة عن من�ساآت �سغرية )دور ال�سيافة 

والفنادق ال�سغرية وبي�ت الإي�اء و�سيعات ال�سيافة..(.

بالن�سبة لنخراط 2016، ح�سلت 80 م�ؤ�س�سة على العالمة الدولية املفتاح 

الأخ�رش، 52 منها جددت هذه العالمة. فيما الـ 28 م�ؤ�س�سة املتبقية 

ح�سلت على العالمة لأول مرة من �سمنها 14 م�ؤ�س�سة مبدينة مراك�س التي 

كان فيها تاأثري ك�ب 22  ملم��سا.

وت�سمل هذه امل�ؤ�س�سات 36 فندقا )من بينها 8 فنادق فاخرة وت�سع فنادق 

من فئة 5*(، 4 ن�ادي فندقية واإقامتني �سياحيتني و38 من�ساأة �سغرية من 

�سمنها 20 دار �سيافة و10 �سيعات لل�سيافة.

وبداأت 46 م�ؤ�س�سة اأن�سطة خا�سة بالتاأهيل البيئي )اعتماد معدات تقنية 

لها عالقة باقت�ساد املاء والطاقة، تدبري النفايات، التم�ين املحلي اأو 

تنمية الأن�سطة الجتماعية.

املفتاح الأخ�رش يدمج امل�س�ؤولية الجتماعية للم�ؤ�س�سات

مت اإغناء مرجع معايري املفتاح الأخ�رش باملعايري الجتماعية واملعايري 

املتعلقة بامل�س�ؤولية الجتماعية للمقاولة. هذا التعزيز ي�ستجيب 

لهتمامات امل�ؤ�س�سة يف ما يتعلق بالرتبية على البيئة وتنمية امل�س�ؤولية 

الجتماعية والبيئية للمقاولت وكذلك لهتمامات م�ؤ�س�سة الرتبية على 

البيئة. كما يجد تف�سريه يف الرغبة يف التعريف بعالمة املفتاح الأخ�رش 

من طرف املجل�س العاملي لل�سياحة امل�ستدامة، املرجع العاملي يف جمال 

ال�سياحة امل�س�ؤولة.

هذه املعايري تتعلق مبقاربة الن�ع، وقابلية ول�ج الأ�سخا�س ذوي 

الحتياجات اخلا�سة، والتنمية املحلية، ودعم املنت�جات املحلية، 

واحرتام واحلفاظ على التن�ع البي�ل�جي وامل�روث.

و�ست�سبح هذه املعايري اإجبارية انطالقا من ن�سخة 2017 كما �سيتم اإعداد 

دليل خا�س بامل�ساعدة على التنفيذ.

80

52
م�ؤ�س�سة ح�سلت على العالمة الدولية للمفتاح الأخ�رش

جددت هذه العالمة
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ج�دة اله�اء

يعترب حفل ت�قيع ميثاق ج�دة اله�اء بال�سخريات يف فرباير 2016 

نقطة انطلق �سنة غنية بالإجنازات بالن�سبة للربنامج الرائد للم�ؤ�س�سة.

املقاولت

مت الت�قيع على ميثاق ج�دة اله�اء بني امل�ؤ�س�سة 

والحتاد العام ملقاولت املغرب و21 مقاولة 

منخرطة يف الحتاد العام ملقاولت املغرب 

بالرباط والدار البي�ساء وطنجة:  الطريق 

ال�رشيع، GPC ، اجلمعية املهنية لأرباب 

الإ�سمنت،CTM، اإفريقيا غاز، اأوملا�س، مناجم، 

الفيدرالية ال�طنية للنقل ال�سياحي، ال�رشكة 

ال�طنية للنقل والل�ج�ستيك، ديانا ه�لدينغ، 

 M.T.T. Fahrzeugtechnik، ،اأبانتك

 BCSS industrie، Polydesign Systems
S.A.R.L، �س�ري� املغرب، الطاقة الكهربائية 

بتهدارت، املكتب ال�رشيف للف��سفاط- اجلرف 

الأ�سفر، اأوروبريك، �رشكة تهيئة واإنعا�س املحطة 

ال�سياحية تغازوت، ليديك، ك��س�مار. 

يف ي�لي�ز، مت تنظيم تك�ين لفائدة اأطر “ال�سالمة 

وال�سحة والبيئة” HSE التابعني للمقاولت 

امل�قعة على امليثاق. يف نهاية 2016، اأجنزت 

خم�س مقاولت ح�سيلتها GES وو�سعت خمططا 

لتقلي�س انبعاثاتها من الغازات امل�سببة لالحتبا�س 

احلراري: ال�رشكة ال�طنية للنقل والل�ج�ستيك، ليديك،  

�رشكة تهيئة  واإنعا�س املحطة ال�سياحية تغازوت، 

اجلمعية املهنية لالإ�سمنت ووملا�س(.

املناطق الرتابية 

مت ن�رش برنامج ج�دة اله�اء كذلك لي�سمل 

املناطق الرتابية حيث مت عقد اتفاقية �رشاكة مع 

املديرية العامة للجماعات املحلية تغطي فرتة 

ترابية  2016-2013 مل�اكبة ثالث مناطق 
جتريبية يف اإجناز خمططاتها املتعلقة باملناخ 

)مراك�س-اآ�سفي، الرباط-�سال-القنيطرة، 

�س��س-ما�سة(. هذه التفاقية مت متديدها يف 

�سهر اأبريل اإىل غاية 2020 كما مت ت��سيعها 

لت�سمل حت�سي�س ال�سباب وكافة العم�م.  واأ�سبحت 

التفاقية اجلديدة تهم 12 جهة.

وتتك�ن جلنة التتبع، عالوة على امل�ؤ�س�سة، من 

ال�زارة املكلفة بالبيئة وال�كالة املغربية للنجاعة 

الطاقية واإميان�ر والحتاد العام ملقاولت املغرب، 

املركز املغربي لالإنتاج النظيف ومناجم، واملكتب 

ال�رشيف للف��سفاط ووكالة البيئة والتحكم يف 

الطاقة واملديرية العامة للجماعات املحلية 

ووليات وبلديات املناطق التجريبية.

يف اأكت�بر، اأطلقت درا�سة ملدة 6 اأ�سهر مبراك�س 

لإجناز ح�سيلة الكرب�ن بالعمالة وخمطط املناخ 

وما يرتبط به )النقل، الطاقة، النفايات، الفالحة، 

اإلخ...(.

كما اأجريت مهمة “الت�سخي�س و�سبل التح�سني” 

يف اأكت�بر 2016 ح�ل �رشوط تدبري �سبكة 

مراقبة ج�دة اله�اء يف املغرب وتنفيذها 

امليداين. و�ستمكن هذه الدرا�سة من ال�رشوع، يف 

املرحلة الثانية، يف اإعداد تر�سيمة وطنية حلكامة 

ج�دة اله�اء.

و�سيتم تطبيق هذه الرت�سيمة على �سكل من�ذج 

جتريبي بجهة مراك�س-اآ�سفي. وقد مت و�سع 

بروت�ك�ل اتفاق من طرف �رشكاء الربنامج 

)املديرية العامة للجماعات املحلية، مديرية 

الأر�ساد اجل�ية ال�طنية، ال�زارة املنتدبة 

املكلفة بالبيئة(..

ومت اإطالق م�رشوع دراجة كهربائية مبعية برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة وال�كالة املغربية للنجاعة 

الطاقية،  كما جتري درا�سة الت�س�يق من اأجل 

ت�سخي�س و�سعية الدراجات النارية مبراك�س.

اله�اء واملناخ
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درا�سة اإيك�وبائية

بعد ن�رش نتائج الدرا�سة الإيك�وبائية بالدار 

البي�ساء الكربى �سنة 2016، عملت امل�ؤ�س�سة 

على بل�رة من�سة حقيقية يف جمال التح�سي�س 

واحلكامة.

ومتت دع�ة قطاع ال�سحة، اخلا�س والعام، اإىل 

خلق نظام لتتبع اآثار التل�ث على ال�سحة بالدار 

البي�ساء.

ومكن حفل ج�دة اله�اء الذي اأقيم يف فرباير 

الدرا�سة وو�سع  نتائج  ا�ستعادة  2016 من 
اتفاقية اإطار من اأجل اعتماد اأول نظام اإيك� 

وبائي باملغرب.

واأخريا، مت حتديد املر�سد اجله�ي لل�سحة 

بالدار البي�ساء كم�رشف م�ستقبلي على تدبري 

نظام املراقبة ال�بائية. ومازال هذا املر�سد يف 

ط�ر التاأهيل عرب حت�سي�س وتك�ين م�ستخدميه 

وتزويده باأداة للمراقبة الإيك�وبائية بالدار 

البي�ساء.

التتبع يف �سنة 2017

�ستتم م�اكبة مقاولت وجماعات ترابية �سنة 

و�ستعمل   .GES اأداة  اعتماد  اأجل  2017 من 
امل�ؤ�س�سة على و�سع حكامة وطنية، وقاعدة 

بيانات ممركزة، وعالمة للتت�يج، ومرجعا 

وطنيا، و�ستحر�س على اإن�ساء قطب من الكفاءات 

من اأجل تك�ين اأطر وفاعلني حمليني ح�ل 

 .GES ا�ستعمال اأداة

ك�ب 22

يف ن�نرب 2016، قدمت 

امل�ؤ�س�سة دعمها يف عملية 

ح�ساب الب�سمة الكرب�نية ب 

 6407 22” املقدرة ب  “ك�ب 
طن مكافئ ثاين اأوك�سيد 

الكرب�ن. كما اقرتحت على 

امل�ساركني تع�ي�س انبعاثاتهم 

مبحطات تفاعلية خم�س�سة 

لذلك مبنطقة ك�ب 22  ومبطار 

مراك�س.

Étude éco-épidémiologique
« Qualité de l’air et santé dans 

la région du grand Casablanca »

Mai 2015
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عمليات الغر�س وال�سقي

بعد الت�قيع على اتفاقية ال�رشاكة يف ي�ني� 2015 مع ال�كالة امل�ستقلة 

لت�زيع املاء والكهرباء مبراك�س، عرف م�رشوع �سقي النخيل باملياه 

املعاجلة مبحطة الت�سفية مبراك�س انطالقته الفعلية حيث مت اإجنازه على 

�سطرين. يهم ال�سطر الأول الذي حددت مدته يف خم�س �سن�ات 570 هكتارا 

م�زعة بني املنطقة الغربية لل�جلة ومنطقة دوار الأبي�س و�سيمكن من 

�سقي000 200  نخلة �سغرية وكبرية. ويف �سنة 2015، مت اإطالق اأ�سغال 

اإي�سال مياه املعاجلة اإىل واحة النخيل وكذلك اإن�ساء ح��س التخزين من 

طرف ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء.  ويف نهاية 2016، اأجنزت 

اأ�سغال اإي�سال املياه اإىل واحة النخيل باجلهة ال�سمالية الغربية  يف حدود 

ال�رشقية  ال�سمالية  باجلهة  النخيل  واحة  كانت  ذلك،  مقابل  %82. يف 
تنتظر رفع الإكراه العقاري.

التح�سي�س وامل�س�ؤولية

تعترب حماية واحة نخيل مراك�س م�س�ؤولية متقا�سمة. وتعمل امل�ؤ�س�سة على 

حت�سي�س جميع الأطراف املعنية من اأجل رفع م�ست�ى ال�عي وامل�س�ؤولية. 

من هذا املنطلق، متت بل�رة العديد من الربامج والأن�سطة يف هذا الجتاه:

حت�سي�س التالميذ من خالل املدار�س الإيك�ل�جية: انخرطت ثمان مدار�س 

ب�احة النخيل يف الربنامج. ويف �سنة 2016، ح�سلت املدر�سة الإيك�ل�جية 

اأم الف�سل على العالمة الدولية الل�اء الأخ�رش.

املفتاح الأخ�رش: ت�جت 20 م�ؤ�س�سة بعالمة املفتاح الأخ�رش مبراك�س �سنة 

اإيبي�س  4 م�ؤ�س�سات تت�اجد مبحيط واحة النخيل وهي  2016، من �سمنها 
باملريي، فندق الك�لف وهابيماج ونادي ميد. 

اإ�رشاك ال�ساكنة املحلية والن�سيج اجلمع�ي

 يعترب اإ�رشاك ال�ساكنة املحلية والن�سيج اجلمع�ي اأحد الركائز ال�رشورية 

لإجناح و�سمان ا�ستمرارية برنامج حماية واحة النخيل. كما ي�سكل اأحد 

الع�امل التي ت�سهل �سم�د ال�احة. فم�رشوع اإ�رشاك ال�ساكنة املحلية 

والن�سيج اجلمع�ي يدعم الأن�سطة الفالحية ال�سغرية امل�ستدامة لفائدة 

ال�ساكنة التي تزاولها )خلق مداخيل( وكذلك لفائدة املحيط الطبيعي املعاد 

اإن�ساوؤه )واحة النخيل(.

يف هذا الإطار، اأجنزت درا�سة ت�سخي�سية ح�ل تق�ية وتط�ير الأن�سطة الفالحية 

باملنطقة ال�سمالية الغربية لل�احة يف مار�س 2014 حيث اأبرزت اأهمية اإن�ساء 

م�رشوع جتريبي يف جمال الفالحة الإيك�ل�جية مل�اكبة 50 من اأ�رش الفالحني، 

اأي ما ميثل %25 من ال�ستغالليات الفالحية املح�ساة يف الدرا�سة. وانطلقت 

هذه املرحلة التجريبية املحددة مدتها يف �سنتني، يف اأبريل 2015 حتت رئا�سة 

وايل جهة مراك�س اآ�سفي اإذ مت الرتكيز يف هذا التدخل على اجلزء ال�سمايل الغربي 

لل�احة الذي ظل يحافظ على طابعه الفالحي. وي�سمل هذا التدخل اأي�سا م�ستنقع 

ال�جلة الذي ما زال يف ط�ر ت�سنيفه كم�قع ذي اأهمية بي�ل�جية واإيك�ل�جية 

حيث تعاين اجلهة اجلن�بية لهذه املنطقة من خطر الزحف العمراين، بينما و�سط 

املنطقة يعاين من في�سانات ال�اد التي تهم الأرا�سي املت�اجدة بجانبيه.   

يف هذا الإطار، مت تتبع اأربعة حماور للتدخل من اأجل حتقيق اأهداف 

امل�رشوع:

املح�ر الأول: تاأمني الأن�سطة الزراعية

املح�ر الثاين: التكثيف البيئي وحت�سني ت�س�يق املنت�جات

املح�ر الثالث: التح�سي�س والإخبار ح�ل رهانات التنمية امل�ستدامة.

املح�ر العر�سي: تظافر اجله�د من اأجل الت��سع على �سعيد �سمال غرب 

ال�احة

وقد مكن امل�رشوع يف وقت �سابق من رفع الإنتاجية الفالحية عرب اإدخال 

الت�سميد الع�س�ي عن طريق املرور من الزراعة الأحادية اإىل الزراعة 

املتن�عة وكذلك اإدخال تناوب الزراعات. هذا الدعم �ساعد على خلق دخل 

اإ�سايف مبعدل 6205 درهم لكل ا�ستغللية بالن�سبة للم��سم الزراعي الأول.

كما مت الت�قيع على اتفاقية �رشاكة �سنة 2016 بني امل�ؤ�س�سة وال�كالة 

املغربية للنجاعة الطاقية واأكري�س�د الدولية )م�ؤ�س�سة ن�ر�سي�س(. التفاقية 

ترمي اإىل م�اكبة 9 من اأ�رش الفالحني يف اعتماد نظام ال�سخ ال�سم�سي 

ملياه الآبار. لقد حت�سن الأداء البيئي اإل اأن ت�سجيل الآبار مازال ي�سكل اأحد 

الع�امل املعرقلة. من جهة اأخرى، ينتظر اأن ي�ساعد تن�يع قن�ات الت�س�يق 

على خلق املزيد من املداخيل الإ�سافية. ف�سال عن ذلك، مت حتديد فالحني 

لتمتيعهما ب�سفة مقاول، و قد متكن اأحدهما من نيل هذه ال�سفة. هذه 

املرحلة تعترب �رشطا للت�س�يق املبا�رش للمنت�جات الفالحية )الف�اكه 

واخل�رش( املنتجة بال�ستغالليات الفالحية للم�رشوع لدى اأرباب الفنادق 

واملطاعم املتط�عة. ومت الت�سال ب�سبع من�ساآت فندقية من اأجل ا�ستيعاب 

املنت�جات.

حماية وتنمية واحة نخيل مراك�س

دخل برنامج حماية واحة نخيل مراك�س �سنته التا�سعة. وتعمل امل�ؤ�س�سة على ت�طيد الأغرا�س، 

خا�سة عن طريق ال�سقي، واإدماج ال�ساكنة املحلية يف اأعمال احلماية والتنمية.
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ترميم احلدائق التاريخية

احلدائق العجيبة بب�قنادل

تاأهيل وتثمني غابة ال�سباب مبراك�س

انتهى امل��سم العا�رش من التدبري املنتدب للحدائق العجيبة بب�قنادل 

باإجناز اآداءات م�سجعة. 

لقد و�سل عدد الزوار اإىل 109820 زائر، من �سمنهم 19342 طفل، اأي 

254 مدر�سة و274 زيارة رفقة مر�سد لفائدة املجم�عات. وت�ساهم الزيارات 
امل�ؤدى عنها اإىل ح��س احلي�انات واملتحف يف حت�سني مداخيلها الذاتية. 

كما تابع التدبري املندمج م�ساره العتيادي عرب �سيانة البنيات التحتية 

املت�اجدة )�سبكة الري، �سبكة الإنارة، واجل�س�ر واملمرات(، و�سيانة املباين 

والأك�اخ والباغ�دا وم�سارات اجل�لت وبي�ت الطي�ر واأح�ا�س احلي�انات، 

وذلك طبقا لدفرت امل�ا�سفات املحددة حلماية وتنمية مهمة احلدائق.

ف�سال عن ذلك، متت �سيانة ناف�رة الأندل�س وامل�سخات املغم�رة يف 

الآبار وملحقات ت�سفية املاء التي بداأت تعاين من الإتالف ب�سبب ن�سبة 

حجر الكل�س املرتفعة مبياه ال�سخ.

ومت حتديث واإعادة الل�حات التي ت�سري اإىل الـ 13 وحدة خ�رشاء املرتبطة 

بالدول التي زارها امل�ؤ�س�س وذلك وفق ت�س�ره.

وتتم م�اكبة املمر الرتب�ي مبن�ساته التفاعلية اخلم�سة ح�ل امل�ا�سيع 

اخلم�سة الهامة املتعلقة بحماية البيئة، بربنامج ترب�ي �سن�ي مقرتح 

على اأطفال املدار�س والكبار. ويرتكز هذا الربنامج على مباريات ال�س�ر 

الف�ت�غرافية والر�سم ودرو�س يف الب�ستنة وت��سيح عملية تقطري ال�رود 

والنباتات العطرية ف�سال عن الأن�سطة التفاعلية مثل البحث عن الكنز 

واجل�لت امل�سح�بة مبن�سطني. 

و�سهدت جمم�عة الطي�ر العجيبة ميالد العديد من اأن�اع البط والدراج 

الذهبي وطي�ر احلب واحلمائم املا�س واملا�س الف�سحى. ف�سال عن اأن 

ال�سمك الذهبي قام بح�ايل 100 عملية تفريخ.    

و�سلم املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية 800 من الع�را�س اخل�سبية ال�سككية 

ال�سلبة من اأجل جتديد املمرات واجل�س�ر والركائز املعر�سة للتاآكل املائي.

ومت اإجناز ب�ستان طبيعي للخ�رش بقطعة اأر�سية مبنطقة التكثري النباتي 

حيث ميكن هذا الب�ستان من الزراعة البي�ل�جية لنباتات اخل�رشوات 

والنباتات العطرية وذلك لتحقيق اأهداف ترب�ية لفائدة الزوار. ومت تهيئ 

ف�ساء اأحدث خ�سي�سا لإعطاء درو�س متهيدية يف الب�ستنة من اأجل ا�ستقبال 

املجم�عات املهتمة بهذا املجال.

كما اأن �سيانة الف�ساءات اخل�رشاء )اإزالة الأع�ساب ال�سارة، الغر�س، ال�سقي 

والق�س( ونظافة اأماكن ال�ستقبال واملمرات تتم ب�سكل منتظم من طرف 

امل�ستخدمني العمال املدعمني بالعمال امل��سميني امل�ؤقتني.

من جهة ثانية، مت اإنهاء تهيئة اأر�س الت��سعة املجاورة، التي و�سعت 

رهن اإ�سارة امل�ؤ�س�سة من طرف جمل�س العمالة، من قبل مكتب الدرا�سات. 

كما اأن مكتب الهند�سة املعمارية الذي مت اختياره من طرف امل�ؤ�س�سة 

و�سع اللم�سات الأخرية على امل�ساريع التي �ستنجز بهذه القطعة الأر�سية، 

وانطلقت اأ�سغال البناء يف �ستنرب 2016 مبعية ال�سلطات املخت�سة املكلفة 

بت�سليم ال�ثائق ال�رشورية لهذا ال�ر�س.

حددت اتفاقية ال�رشاكة املربمة بني امل�ؤ�س�سة 

وولية مراك�س اآ�سفي ومديرية اأمالك الدولة 

واملديرية العامة للجماعات املحلية وجمل�س 

املدينة، التي تغطي فرتة 2014-2016، اإطار 

امل�رشوع وق�سمته اإىل مك�نني: تهيئة �رشيط ن�سط 

ب�ساحة م�لي احل�سن من طرف مدينة مراك�س 

وتاأهيل وتهيئة الزيت�نة من طرف امل�ؤ�س�سة.

يتمح�ر هذا التاأهيل ح�ل ثالثة ج�انب كربى:

•تاأهيل اأغرا�س اأ�سجار الزيت�ن امل�ج�دة؛ 	
•اإعادة تنظيم الأن�سطة البيداغ�جية بالف�ساء  	

امل�سمى نزهة )1500 م2( وكذلك اأن�سطة 

الريا�سة والت�سلية )العدو الريفي على �سبيل 

املثال(.

•و�سع اأن�سطة بيداغ�جية مبتكرة من طرف  	
امل�ؤ�س�سة: اإعادة اإن�ساء الأنظمة الإيك�ل�جية 

باملغرب واملمرات الرتب�ية املزودة مبحطات 

ول�حات الإخبار والتح�سي�س.

مت اإطالق عمليتني تناف�سيتني حم�س�رتني. 

الأوىل يف مار�س 2016 تعلقت باإعادة اإ�سالح 

ثالثة اآبار وتثبيت اأنظمة ال�سخ ال�سم�سي ل�سد 

احلاجيات من املاء امل�جه ل�سقي خمتلف 

الف�ساءات خا�سة تلك القريبة من �ساحة م�لي 

احل�سن. ومت اإنهاء الأ�سغال التي دامت ثالثة اأ�سهر 

ابتداء من �سهر ي�لي�ز.

اأما الثانية، فقد اأطلقت يف غ�ست 2016 وتتعلق 

باإعادة اإ�سالح م�سار العدو املت�اجد بها. وقد مت 

اإعداد دفرت التحمالت بال�ستعانة بخربة اجلامعة 

امللكية املغربية لألعاب الق�ى. واأطلقت الأ�سغال 

يف يناير 2017.

بامل�ازاة مع ذلك، اأطلقت امل�ؤ�س�سة م�سابقة 

لالأفكار لفائدة طلبة املدر�سة ال�طنية للهند�سة 

املعمارية بالرباط لت�سميم اأثاث يحرتم البيئة 

باملحطات البيداغ�جية املربجمة بالزيت�نة.
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امل�اقع والب�ابات

 www.fm6e.org امل�قع امل�ؤ�س�ساتي

الب�ابات

مت اإطالق مراجعة �ساملة للم�قع امل�ؤ�س�ساتي 

�سنة 2016 من اأجل التعرف على نقط التح�سن، 

خا�سة اإدماج اأداة ح�ساب ثاين اأوك�سيد الكرب�ن 

واأداة GES ب�سفحة ال�ستقبال.

 • 	http:// :اأداة ح�ساب ثاين اأوك�سيد الكرب�ن

calculateurco2.org: واجهة ع�رشية، 
وان�سيابية ومتتاز ب�سه�لة ا�ستخدام اأداة 

ح�ساب ثاين اأوك�سيد الكرب�ن كما اأنها متكن 

م�ستعملي الإنرتنيت من ت�سفحها على 

حا�س�بهم اأو ه�اتفهم. 

: متت  • 	GES : bilanges.org اأداة ح�سيلة

  GES اإجناز واإتاحة ت�سفح اأداة ح�سيلة

اخلا�سة باملقاولت على امل�قع امل�ؤ�س�ساتي.

ونظرا ملا تفر�سه امل�ستجدات، اأدمج امل�قع 

امل�ؤ�س�ساتي للم�ؤ�س�سة ف�ساء خم�س�سا جلميع 

م�ساركاتها يف الك�ب 22. حيث مت تقدمي  رواق 

املنطقة الزرقاء ورواق املنطقة اخل�رشاء وكذلك 

خمتلف املعار�س املنجزة من طرف امل�ؤ�س�سة 

اأثناء هذه التظاهرة العاملية: عر�سة م�لي 

عبد ال�سالم، معر�س ال�سحفيني ال�سباب من 

اأجل البيئة، اأعمال املدار�س الإك�ل�جية، املمر 

الرتب�ي، معر�س امل�اطنني اخل�رش، املن�سة 

التفاعلية لأداة ح�ساب ثاين اأوك�سيد الكرب�ن 

مبطار حممد ال�ساد�س  ومن�سة تفاعلية لألعاب 

ب�نظيف بقطار املناخ.

تط�ر امل�ؤ�س�سة �سن�يا ا�ستخدامية وم�سم�ن م�اقعها اللكرتونية 

من اأجل ت�سهيل زيارتها.

www.ecoecole.ma
اأ�سبحت لعبة “اغر�س مع ب�نظيف” 

امل�سممة يف اإطار ك�ب 22 متاحة 

على الإنرتنيت. وت�ساعد هذه اللعبة 

على حت�سي�س الأطفال بالتغريات 

املناخية من خالل دور الغابات 

كاآبار للكرب�ن. 

www.jre.ma
مت اإبراز م�ساركة ال�سحفيني ال�سباب 

من اأجل البيئة يف ك�ب 22 من 

خالل املعل�مات املتعلقة بعر�س 

ال�ر�سة التح�سريية ومنتدى 

ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة.

مت اإدماج  هذه املن�سة  الفرتا�سية 

للطاقة يف تب�يب الأدوات اخلا�سة 

بب�ابة املدار�س الإيك�ل�جية

عر�س افرتا�سي: “نظرة اأخرى ح�ل 

البيئة”

متت و�سع عر�س “نظرة اأخرى 

ح�ل البيئة” على ب�ابة الربنامج 

بتقدمي ال�س�ر الف�ت�غرافية الفائزة 

اخلا�سة بال�سحفيني ال�سباب من 

اأجل البيئة من 2003 اإىل 2016.

www.clefverte.ma
مت حتيني اخلريطة التفاعلية 

للم�ؤ�س�سات املت�جة بالعالمة بعد 

نتائج ن�سخة .2016

www.plagespropres.ma
مت اإغناء الب�ابة من خالل ن�رش 

كتيب الل�اء الأزرق و حتيني كتيب 

املمار�سات اجليدة.

www.jardinsexotiques.com
مت حتيني اأن�سطة الربنامج الرتب�ي 

ال�سن�ي اخلا�س باحلدائق العجيبة 

مرف�قا بال�س�ر.
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البيانات املالية

البيانات املالية و الهيكلة

ح�سيلة الأ�س�ل لغاية 31 دجنرب 2016

ح�سيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنرب 2016

ح�ساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2016
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ال�سايفا�ستغماد و م�ؤونةاخلام

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

200,00 800,0043 000,0064 108تكاليف ت�زع على عدة �سن�ات مالية

986,48 661,32541 647,80900 442 1م�ستعقرات غري جم�سمة

986,48 661,32541 647,80900 442 1براءة، عالمات، حق�ق وقيم مماثلة

092,15 820 502,426 940 594,5727 760 34م�ستعقرات جم�سمة

568,38 311 547,483 201 115,862 513 5 بنايات

840,33 968 830,971 841 671,3020 810 22من�ساآت تقنية، معدات و اأدوات

574,67 795,3338 370,00652 691معدات النقل

007,95 455 505,811 091 513,764 546 5 مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

100,82 822,8346 923,65152 198 م�ستعقرات جم�سمة اأخرى

000,00 000,0050 50م�ستعقرات مالية

000,00 000,0050 50حق�ق مالية اأخرى

408,53 803 408,530,0029 803 29حق�ق على الأ�س�ل املتداولة

273,59 075 273,594 075 4املزودون واملدين�ن والت�سبيقات والتقدميات

571,75 779 571,7524 779 24مدينات اأخرى

563,19 563,19948 948ح�سابات ت�س�ية الأ�س�ل

677,84 779 677,8426 279 42ال�سندات وقيم ال�ستثمار

703,13 837 703,13130 837 130خزينة بامل�ج�دات

000,00 000,00200 200 ال�سيكات و القيم ال�اجب حت�سيلها

660,34 635 660,34130 635 130الأبناك

042,79 042,792 2�سندوق دمانة  ت�سبيقات و اعتماد

068,13 376 963,74210 905 031,8728 282 239املجم�ع العام

ال�سايف

285,08 893 33ر�ساميل ذاتية

134,52 688 30اإرجاء من جديد

150,56 205 3الفائ�س ال�سايف عن ال�سنة املالية 

840,33 968 1ر�ساميل ذاتية مثيلة

840,33 968 1اإعانات ال�ستثمار

942,72 513 174دين اخل�س�م املتداولة

453,66 691 4املم�ن�ن والدفعات املتعلقة بهم

857,64 182امل�ظف�ن

814,66 167امل�ؤ�س�سات الجتماعية

764,59 492الدولة

525,61 232الدائن�ن الآخرون

526,56 746 168ح�ساب ت�س�ية اخل�س�م

068,13 376 210املجم�ع العام

ح�سيلة الأ�س�ل لغاية 31 دجنرب 2016

ح�سيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنرب 2016

البيانات املالية
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ال�سايف

عائدات ال�ستغلل

346,45 790 14امل�ساهمات

0,00م�ساهمات امل�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية

457,58 982 40الإعانات

804,03 772 55املجم�ع

تكاليف ال�ستغلل

958,92 479 27م�سرتيات م�ستهلكة من م�اد واأدوات

909,04 402 21حتمالت خارجية اأخرى

313,00 214�رشائب ور�س�م

263,64 528 4تكاليف امل�ستخدمني

187,48 583 2املخ�س�س لال�ستغالل

632,08 208 56املجم�ع

828,05 435-نتيجة ال�ستغالل

العائدات املالية

391,08 118 2الف�ائد و عائدات مالية اأخرى

391,08 118 2املجم�ع

التكاليف املالية

16,93م�ساريف الف�ائد

16,93املجم�ع

374,15 118 2النتيجة املالية

546,10 682 1النتيجة اجلارية 

عائدات غري جارية

600,00منتجات تف�يت التثبيتات

807,69 528 1ا�سرتجاع من اإعانات ال�ستثمار

16,53عائدات غري جارية اأخرى

424,22 529 1املجم�ع

تكاليف غري جارية

819,76 6تكاليف اأخرى غري جارية

819,76 6املجم�ع

604,46 522 1النتيجة غري اجلارية 

150,56 205 3الفائ�س ال�سايف 

619,33 420 59جمم�ع العائدات

468,77 215 56جمم�ع التكاليف

150,56 205 3الفائ�س ال�سايف )جمم�ع العائدات – جمم�ع التكاليف(

ح�ساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2016 
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الرئي�سة

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية للح�سناء

الرئي�س املنتدب

احل�سني التجاين

العلقات الدولية

فاطمة الزهراء لهاليل

املدار�س الإيك�ل�جية

ال�سحفي�ن ال�سباب 

من اأجل البيئة

كنزة خاليف

J الأدوات البيداغ�جية
اإعتماد زائر

J حت�سني قدرات ال�سحفيني 
ال�سباب ب�سمال اإفريقيا

اإح�سان املروين

J اجلامعات اخل�رشاء
لبنى ال�ساوين

ج�دة اله�اء 

عمر امل�سي�ي

اإح�سان املروين

التع�ي�س الط�عي للكرب�ن

عبد العزيز بلح�جي

الل�اء الأزرق 

ح�سن طالب

املفتاح الأخ�رش

لبنى ال�ساوين

ال�سياحة امل�ستدامةاله�اء واملناخالرتبية البيئية

�س�اطئ نظيفة،

جائزة لل ح�سناء

ح�سن طالب

�سامي الإكليل

J بحرية »مار�سيكا«
J حممية املحيط 
احلي�ي بني القارات 

للبحر الأبي�س املت��سط

J خليج وادي الذهب
جنية فاتن

حماية ال�ساحل

الهيكلة
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حماية و تنمية واحة 

النخيل مبراك�س

لبنى ال�ساوين

احلدائق العجيبة

اإبراهيم حدان

ترميم غابة ال�سباب

لبنى ال�ساوين

ترميم حديقة احلب�ل

كمال ب��سحابة

امل�اقع والب�ابات الإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات الإدارية و املالية 

فاطمة الزهراء بنيعي�س

 ترميم املنتزهات والنخيل وال�احات

احلدائق التاريخية

ال�ظائف امل�ساندة

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي
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جمل�س الإدارة

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سم� امللكي

 الأمرية للح�سناء

الرئي�س املنتدب

احل�سني التجاين

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي

الأع�ساء امل�ؤ�س�سني

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رشيف للف��سفاط

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء ال�سالح لل�رشب

اخلط�ط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

جمم�عة اأك�ا

ات�سالت املغرب

ك�بري فارما

�رشكة �سم�س

م�ؤ�س�سة اأونا

ال�كالة ال�طنية للم�انئ 

املكتب ال�طني املغربي لل�سياحة

البنك ال�سعبي املركزي

جمم�عة ه�ملارك�م

�سامري املحمدية

اجلمعية املهنية لالإ�سمنت باملغرب

الأع�ساء الدائمني

وزارة الطاقة واملعادن 

املديرية العامة للجماعات املحلية

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء بالرباط، اأ�سغال املجل�س الإداري للموؤ�س�سة تراأ�ست   :  2016 يناير   21

الهيكلة



41 التقرير ال�سن�ي ل�سنة 2016

�رشكاء امل�ؤ�س�سة

	•الحتاد العام ملقاولت املغرب
	•املكتب ال�رشيف للف��سفاط
	•املكتب ال�طني للكهرباء و 

للماء ال�سالح لل�رشب

	•ال�كالة ال�طنية للم�انئ 
	•اخلط�ط امللكية املغربية

	•البنك املغربي للتجارة اخلارجية
	•املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

	•جمم�عة اأك�ا
	•ات�سالت املغرب

	•ك�بري فارما
	•املغرب لري

	•�رشكة �سم�س
	•اأومني�م �سمال اإفريقيا )اأونا(

	•املكتب ال�طني املغربي لل�سياحة
	•البنك ال�سعبي املركزي

	•جمم�عة ه�ملارك�م
	•�سامري املحمدية

	•اجلمعية املهنية لالإ�سمنت باملغرب
	•الإدارة العامة للجماعات املحلية

	•وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة
	•في�ليا البيئة املغرب

	•جمم�عة اجلامعي
	•ال�كالة الفرن�سية للتنمية

	•ال�سندوق الفرن�سي للبيئة العاملية
	•ال�رشكة العامة للعقار

	•�سندوق الإيداع و التدبري
	•م�ؤ�س�سة البنك ال�سعبي للرتبية و الثقافة

	•ال�كالة ال�طنية لإنعا�س ال�سغل والكفاءات
	•وزارة الرتبية ال�طنية

	•وكالة النعا�س والتنمية القت�سادية 
والجتماعية لعمالة واأقاليم اجلهة ال�رشقية 

	•وكالة النعا�س والتنمية القت�سادية 
والجتماعية لعمالة واأقاليم جن�ب اململكة.

	•برنامج الالأمم املتحدة للبيئة 
	•ليديك

	•ميد زد
	•وكالة تهيئة �سفة وادي اأبي رقراق

	•�س�يز البيئة
	•وكالة طنجة اخلا�سة البحر الأبي�س املت��سط

	•العمران 
	•ن�ستلي املغرب

	•وكالة الإنعا�س والتنمية القت�سادية 
لأقاليم �سمال اململكة.

	•برنامج الأمم املتحدة للتنمية
	•اأماندي�س طنجة

	•اأماندي�س - تط�ان

	•املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية
	•القر�س الفالحي للمغرب

	•م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة
	•ال�كالة الفرن�سية للبيئة واإدارة 

 )ADEME( الطاقة

	•الطرق ال�سيارة باملغرب
	•بريد املغرب

	•اإ�سمنت املغرب
	•التعا�سدية الفالحية-التعا�سدية 

املركزية املغربية

	•املنظمة الإ�سالمية للرتبية 
والعل�م والثقافة ) الي�س�سك�(

	•م�ؤ�س�سة �سندوق الإيداع و التدبري
	•�رشكة مر�سيكا مد

	•ال�كالة الأملانية للتنمية
	•جمم�عة ال�سحى

	•املكتب ال�طني للمطارات
	•ال�رشكة ال�طنية للتحليل 

الكهربائي والبيرتوكيماويات

	•وكالة تنمية الطاقات املتجددة 
و الفعالية الطاقاتية 

	•اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية
	•�رشكة اجلرف الأ�سفر للطاقة

	•م�ؤ�س�سة اأنييلي
	•اإ�سمنت متارة

	•م�ؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 
اخلارجية للرتبية و البيئة

	•مر�سى املغرب
	•م�ؤ�س�سة الثقافة الإ �سالمية

	•املعهد ال�طني للبحث الزراعي
	•�سفارة اململكة اله�لندية 

	•اأمبرييال طباك�
	•ري�سال

	•لفارج املغرب
	•م�ؤ�س�سة األبري دو م�ناك� 
	•جمعية النفطيني للمغرب

	•املندوبية ال�سامية للمياه 
والغابات وحماربة الت�سحر

	•م�ؤ�س�سة ف�رت� 
	•ال�رشكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة

	•اجلامعة امللكية املغربية للزوارق ال�رشاعية
	•الحتاد املغربي ل�رشكات 

التاأمني واإعادة التاأمني

	•املعهد ال�طني للبحث يف ال�سيد البحري
	•مكتب التك�ين املهني و اإنعا�س ال�سغل

	•منظمة الأغذية والزراعة
	•ال�رشكة العامة املغربية لالأبناك

	•تي�ليا
	•البنك ال�سالمي للتنمية

	•الحتاد الدويل حلماية الطبيعة
	•برنامج المم املتحدة للرتبية و 

العل�م و الثقافة - الي�ن�سك�

	•مر�سد واحات النخيل مراك�س 
اجلمعية ال�طنية ملنتخبي ال�ساحل

	•�سفارة ه�لندا
	•ال�سكرتارية الدائمة مل�ؤمتر 

العاملي للرتبية البيئية

	•خطة العمل للبحر املت��سط
	•معهد ال�ساحل

	•وكالة ال�سبانية للتعاون الدويل 
	•�سكرتارية التفاقية الطار لالأمم 
املتحدة ح�ل التغريات املناخية 

	•جمل�س مدينة الت�سي.
	•املعهد الفرن�سي للبحث واإ�ستغالل البحر

	•اكري�س�د الدولية
	•م�ؤ�س�سة ن�ر�سي�س

	•مكتب معل�مات البحر املت��سط للبيئة 
و الثقافة و التنمية امل�ستدامة

	•وكالة التنمة بال�سعيدية
	•املجل�س الإجتماعي والإقت�سادي 

لالأمم املتحدة

	•�سيتي بنك 
	•الفدرالية ال�طنية لل�سناعة الفندقية

	•القر�س العقاري و ال�سياحي 
	•البنك املغربي للتجارة و ال�سناعة 

	•التجاري وفا بنك 
	•ه�ل�سيم 

	•معهد احل�سن الثاين للزراعة و البيطرة
	•وزارة التجهيز و النقل و الل�ج�ستيك

	•امللكية ال�طنية للتامني
	•ميديتل

	•جمم�عة جماين باك�
	•�سيل 

	• املر�سد ال�طني حلق�ق الطفل
	•جائزة »كرين ايبل«

	• جمعية مدر�سي عل�م احلياة و الر�س
) •	RMC( وكالة املاء

	•ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء 
والكهرباء مبراك�س

	•�س�ين اإرك�س�ن
	•األكاطيل

	•م�ؤ�س�سة اآل�سط�م



42 م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

Route de Zaers, Avenue Mohammed VI
Rue El Madani Ibn Houssaïni. B. P 5 679 Rabat - Maroc

Tél. : 05 37 65 88 44 - Fax : 05 37 65 55 31
E-mail : environnement@fm6e.org


