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

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



كلمة ال�سيدة الرئي�سة

هناك اأحداث تطبع �سنة اأكرث من غريها من الأحداث، وبالن�سبة مل�ؤ�س�ستنا، م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة، متيزت �سنة 2013 باحت�سان الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر 

العاملي للرتبية البيئية )WEEC(، التي �سكلت حدثا وقفنا من خالله ط�ال �ستة 

اأيام على الأهمية التي يكت�سيها ومدى النخراط الذي تطلبه.

وف�سال عن احلدث يف حد ذاته، كان امل�ؤمتر للم�ؤ�س�سة حلظة ق�ية وم�سدر ت�حيد 

اجله�د والإ�رساع يف العمل واإعادة تركيز الهتمام.

ال�اقع اأن امل�ؤمتر كان م�سدر ت�حيد اجله�د لأن فعالياته جرت ح�ل حم�ر فريقنا 

للعمل وتفانيه، اإذ اعتمدنا على العديد من مبادرات امل�ساندة ومظاهر الأريحية، 

من تالميذة م�ؤ�س�سات البتدائي والثان�ي و�رسكائنا، العم�ميني منهم واخل�ا�س، 

والباحثني واجلامعيني واملنظمات غري احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الدولية الكربى 

التي ح�رست فعاليات امل�ؤمتر، الي�ن�سك� وبرنامج الأمم املتحدة من اأجل البيئة 

والإي�سي�سك� وم�ؤ�س�سة الرتبية البيئية، على �سبيل املثال.

وقد �سكل امل�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية مل�ؤ�س�ستنا تاأكيدا ملكانتها الدولية التي 

�ستمكنها يف امل�ستقبل القريب من تفعيل  �سبكات مهمية خدمة للق�سية البيئية يف 

بلدنا.

كما كان امل�ؤمتر فر�سة لإعادة الرتكيز على هدفنا الأ�سا�سي. فمن خالل احت�ساننا 

للدورة ال�سابعة مل�ؤمتر عاملي ب�ساأن الرتبية البيئية، ذّكرنا �رسكائنا واأنف�سنا بهدفنا 

الأ�سمى، األ وه� الرتبية البيئية.

فالرتبية البيئية اأ�سا�س عملنا ونقطة انطالقنا وخارطة طريقنا، وم�ؤ�س�ستنا تت�فر 

على قدرة كبرية للعمل وت�حيد اجله�د. وقد كثفت من اأعمالها من اأجل ت�حيد خمتلف 

املبادرات لفائدة حماية البيئة، من خالل العمل يف خليج مارت�سيكا وواحة النخيل 

مبراك�س واحلدائق التاريخية واملناطق ال�ساحلية ك�ادي الذهب، على �سبيل املثال ل 

احل�رس.

وال�ستنتاج اأننا مل نُكَفّ ي�ما عن متابعة الهدف نف�سه، الكامن يف الت�عية بالبيئة 

والرتبية عليها. فبالن�سبة مل�ؤ�س�ستنا، ل ميكن ال�ستمرار يف التطرق للبيئة، اإل اإذا ما 

مل�س املخاَطب�ن مطابقة هذا احلديث للحقائق، حتى ول� كان العمل يتم حاليا على 

ال�سعيد املحلي. اإن عملنا امليداين يتمثل يف تدعيم العمل على الرتبية البيئية الذي 

ُننجُزه. بل اإننا كنا ن�د التاأكيد على هذا الأخري بكل و�س�ح.
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اأبرز الأحداث

الدورة ال�سابعة والع�رشون ملجل�س اإدارة برنامج الأمم املتحدة من اأجل البيئة. 

املنتدى الوزاري العاملي للبيئة ، 18 فرباير 2013، نايروبي، كينيا

مبنا�سبة الدورة ال�سابعة والع�رسون ملجل�س اإدارة 

الربنامج الأممي، الذي ي�ست�سيف ممثلني عن 193 

دولة، وه� ح�س�ر قيا�سي، كانت �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية اجلليلة لالح�سناء �سيفة ال�رسف لربنامج 

الأمم املتحدة من اأجل البيئة. وقد ح�رست �سم�ها 

مرف�قة ب�فد رفيع امل�ست�ى، واألقت بهذه املنا�سبة 

خطابا عربت فيه عن الطم�ح الكبري للمغرب يف جمال 

التنمية امل�ستدامة والدور الذي تعتزم م�ؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة ال�سطالع به بهذا ال�سدد.

وقد عرفت هذه الزيارة الت�قيع على مذكرة تفاهم 

تهم تبادل املعل�مات والرتبية والتح�سي�س البيئي 

والتك�ين. وانبثق عن املذكرة م�رسوعان، هما:

 •تعزيز كفاءات املحرتفني ال�سباب يف 
جمال الت�ا�سل باإفرقيا الغربية؛

 •وان�سمام جامعات ومدار�س عليا بال�رساكة 
العاملية للجامعات ح�ل البيئة والتنمية 

امل�ستدامة )GUPES( للربنامج الأممي لإقامة 

جامعات خ�رساء على اأ�سا�س مرجعية »ت�ل 

ِكت« التابعة لربنامج الأمم املتحدة من اأجل 

البيئة يف �سيغة تنا�سب ال�سياق املغربي.

على  داللة  �سجرة  بزرع  تق�م  لالح�سناء  المرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

اإحرتام االأمم املتحدة حلماية البيئة  - النريوبي 18 فرباير2013

�ساحبة ال�سمو امللكي المرية لالح�سناء تلقي كلمة 

برنامج  اإدارة  ملجل�س   27 الدورة  اأ�سغال  اإفتتاح  يف 

االأمم املتحدة للبيئة

�ساحبة ال�سمو امللكي المرية لالح�سناء تزور م�قعا بغابة ك�كارورا بنريوبي٬ حدث 

ثم اإطالق م�رضوع الإعادة التاأهيل مببادرة من حركة احلزام االأخ�رض
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اأبرز الأحداث

)WEEC( املوؤمتر العاملي للرتبية البيئية

عندما و�سعت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ملف 

تر�سيحها، مبنا�سبة انعقاد الدورة ال�ساد�سة للم�ؤمتر العاملي 

للرتبية البيئية بربي�سبان )اأ�سرتاليا( من اأجل ا�ست�سافة دورته 

ال�سابعة، كانت قد اأخذت على عاتقها رفع حتد كثري.

وقد انعقدت الدورة ال�سابعة التي مت تنظيمها يف الفرتة ما بني 

ال�سامية  الرعاية  2013 مبراك�س، حتت  ي�ني�  9 و14 
لـ�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س وحتت الرئا�سة الفعلية 

لـ�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء، التي �سادفت 

الحتفال بالذكرى العا�رسة لتاأ�سي�س امل�ؤمتر. واإذ جمع هذا امل�ؤمتر 

خمت�سني اأجانب اأت�ا من جميع اأنحاء العامل، و كانت منا�سبة 

لبلدنا لإبراز قدراتنا ل�سيما بح�س�ر �سخ�سي للمدراء العامني 

مل�ؤ�س�سات دولية رفيعة امل�ست�ى )الي�ن�سك� والي�س�سك� وبرنامج 

الأمم املتحدة من اأجل البيئية وامل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية(.

وكانت منا�سبة لفاعلني من خمتلف الفاق، ينتم�ن للجامعات 

والإدارات والهياآت اخلا�سة وال�سبكات واملنظمات الدولية 

واجلمعيات واملدار�س وو�سائل الإعالم ومراكز الرتبية 

البيئية، لتبادل الأفكار ومناق�سة م��س�ع »الرتبية البيئية 

والرهانات من اجل ان�سجام اف�سل بني املدن و القرى«.

وقد تظمن امل�ؤمتر ف�ساء للعرو�س العلمية وقاعة عرو�س 

ل فرتة تبادل  واأعمال تن�سيط ترب�ي واأن�سطة م�ازية، و�سَكّ

املعل�مات واملعارف ح�ل اأعمال الرتبية البيئة. وقد 

اأ�ساد العديد من امل�ساركني بتن�ع امل�سامني العلمية 

وغناها وج�دة الأن�سطة وعربوا عن تثمينهم لها.

مو�سوع عام مق�سم اإىل حلقات مو�سوعاتية

مت تق�سيم امل��س�ع الرئي�سي »«الرتبية البيئية والرهانات 

من اجل ان�سجام اف�سل بني املدن و القرى«.

اإىل 11 حلقة م��س�عاتية، كالتايل:

ال�سبكات  ان�ساء  وتق�يتها عرب  البيئة  على  الرتبية  تعزيز   .1
الثقافات 2. ح�ارات 

املجتمعات اخل�رساء وبناء  الجتماعية  احلركات   .3
الجتماعية الإعالم  و�سائل  وتاأثري  الت�ا�سل   .4

الأخ�رس والقت�ساد  البيئي  القت�ساد   .5
العالقة واأن�اع  البيئية،  والفل�سفة  الأخالقيات،   .6

     بني الإن�سان والطبيعة

الرتبية اخل�رساء  .7

اأعطت الدورة ال�سابعة للموؤمترالعاملي للرتبية البيئية بعدا جديدا للموؤ�س�سة وقد اإ�سرتك يف هذا 

احلدث املنظم من طرف املوؤ�س�سة و الكتابة الدائمة للموؤمتر٬ 126 دولة٠
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العاطفي والفهم  واخليال  الفن�ن  اخَلاّلقة:  الدوافع   .8
والتعلم التعليم   .9

البيئية الرتبية  البحث يف جمال   .10
والبيئة. ال�سحة  املخاطر،   .11

حدث موازي

اأ�رسف فاعل�ن اقت�سادي�ن وم�ؤ�س�سات القطاع العم�مي واخلا�س 

وطنية ودولية ومنظمات غري حك�مية، يعمل�ن جميعهم 

من اأجل التنمية امل�ستدامة، على تنظيم العديد من الأن�سطة 

امل�ازية على مدى فرتة انعقاد هذه الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر.

ف�ساء العرو�س

متت تهيئة العار�سني البالغ عددهم الثالثني طبقا للمبادئ 

الإيك�ل�جية للم�ؤمتر، بف�ساء العرو�س ب�سكل يقدم�ن من 

خالله للم�ؤمترين م�ساريع واأعمال مرتبطة بالرتبية البيئية 

والتنمية امل�ستدامة، التي يقدمها خمتلف ال�رسكاء والفاعلني 

امل�ؤ�س�ساتيني ال�طنيني والدوليني. وكانت فر�سة لتقدمي ما تزخر 

به ال�سناعة التقليدية املغربية واملنت�جات الطبيعية الأ�سيلة.

ف�ساء املنظمات غري احلكومية

عملت امل�ؤ�س�سة على اأن تك�ن هذه الدورة منا�سبة م�اتية 

للمنظمات غري احلك�مية البالغ عددها اإحدى وثالثني 

منظمة لإبراز ن�ساطاتها واأعمالها للعامل كله وال�ستفادة 

من ح�س�ر و�سائل الإعالم ال�طنية والدولية.

الأن�سطة البيداغوجية

�سارك يف الأن�سطة البيداغ�جية 473 تلميذا و69 �سحفيا �سابا 

من اأجل البيئة وم�ؤطروهم و92 من�سقا اإقليميا وجه�يا من وزارة 

الرتبية ال�طنية ينتم�ن اإىل 16 اأكادميية عرب اأرجاء اململكة.

ومت تنظيم 13 م�سغال بيداغ�جيا ي�ميا لفائدة 

فيها. ي�ميا  م�ساركني  تلميذا   80
كما �ساركت 58 مدر�سة يف م�سابقة »مدر�ستي الإيك�ل�جية« 

وجدت جم�سمة امل�ؤمتر با�ستعمال م�اد قابلة لإعادة 

التدوير. كما عر�ست املدار�س 16 الفائزة، واحدة 

عن كل اإكادميية، جم�سداتها بف�ساء العرو�س.

التوقيع على ثالث اتفاقيات

على هام�س انعقاد الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر العاملي للرتبية 

البيئية مبراك�س، اأ�رسفت �ساحبة ال�سمو امللكي  

 الأمرية اجلليلة لال ح�سناء، رئي�سة م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية 

البيئة، ي�م الثنني 10 ي�ني� 2013، على ت�قيع ثالث اتفاقيات 

تتعلق بالرتبية البيئية مع �رسكاء م�ؤ�س�ساتيني وطنيني ودوليني.

•ربطت التفاقية الأوىل امل�ؤ�س�سة ب�زارة الرتبية ال�طنية، ممثلة يف   
�سخ�س ال�زير، ال�سيد حممد ال�فا، بخ�س��س برنامج املدار�س الإيك�ل�جية.

•بينما ترمي التفاقية الثانية التي وقعها وزير الطاقة واملعادن   
واملاء والبيئة ال�سيد ف�ؤاد الدويري ووزير ال�سباب والريا�سة ال�سيد 

حممد اأوزين، اإىل اإدماج التح�سي�س والرتبية البيئية يف م�ؤ�س�سات 

دور ال�سباب والطف�لة وال�س�ؤون الن�س�ية. و�سيتم مب�جبها اإن�ساء 

ن�ادي بيئية يف دور ال�سباب وتك�ين من�سطيها وتنظيم زيارات 

وو�سع معدات وو�سائل عمل واأدوات التح�سي�س رهن اإ�سارتها.

•اأما التفاقية الثالثة، فتم الت�قيع عليها مع املنظمة الإ�سالمية من   
اأجل الرتبية والعل�م والثقافة )الإي�سي�سك�( لتهم الفرتة ما بني 2013 

و2015، وتقرتح ت�سجيع برامج الرتبة البيئية يف البلدان الأع�ساء 

يف املنظمة وتبادل اخلربات والتجارب وتنمية امل�ساريع امل�سرتكة.
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امل�ؤثمر العاملي للرتبية البيئية.

حفل الفتتاح

افتتحت الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر العلمي للرتبية البيئية ي�م الأحد 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية  تراأ�سته  ي�ني� مبراك�س، خالل حفل   9
اجلليلة لال ح�سناء التي قامت بتالوة ر�سالة ملكية �سامية، لـ�ساحب 

اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، يبدي من خاللها الأهمية الكربى التي 

ي�ليها للبيئة حيث اأكد اأن »’اململكة املغربية واعية كل ال�عي، بك�ن 

حتقيق من� اقت�سادي قـ�ي ومطرد يف اإطار تنمية اجتماعية مت�ازنة، 

يقت�سي انتهاج �سيا�سة اإرادية للمحافظة على البيئة، �سيا�سة قائمة 

على تعبئة الطاقات وتكري�س كل اجله�د ال�طنية ل�سمان تنمية 

م�ستدامة، ق�امها الرتابط بني البعدين القت�سادي والإيك�ل�جي«..

املوؤمترات العاملية للرتبية البيئية

متثل امل�ؤمترات العاملية للرتبية البيئية حلظات متميزة 

للتبادل واإقامة �سبكات التعاون بني كل املنخرطني يف 

جمال الرتبية البيئية. ويتم تنظيمها مرة كل �سنتني، 

بعد اأن انطلقت من اإ�سبينه� بالربتغال �سنة 2003 

ثم انعقدت بري� دي جانريو بالربازيل �سنة 2004 

فط�رين� باإيطاليا �سنة 2005 ودوربان بجن�ب اإفريقيا 

�سنة 2007 وم�ريال بكندا �سنة 2009 قم بري�سبني 

باأ�سرتاليا �سنة 2011. واحت�سنت مدينة مراك�س الدورة 

ال�سابعة للم�ؤمتر والتي ت�سادف ذكراه العا�رسة.

موؤمتر م�سوؤول بيئيا

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

امل�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية على حمرتما 

امل�س�ؤولية البيئية وعملت على تقلي�س 

ب�سمتها الإيك�ل�جية قدر الإمكان )عدم 

ا�ستعمال ال�رق وانعدام النفايات و�سفر كارب�ن(.

وقد نتج عن امل�ؤمتر العاملي انبعاث 3200 طن من 

ثاين اأوك�سيد الكارب�ن منها %80 ناجتة عن النقل 

والتزمت امل�ؤ�س�سة بتع�ي�س هذه النبعاثات وذلك من 

خالل غر�س 6400 �سجرة زيت�ن يف جهة مراك�س.

الطابع الربيدي مبنا�سبة انعقاد املوؤمتر

اأ�سدر بريد املغرب، مبنا�سبة افتتاح اأ�سغال الدورة 

ال�سابعة للم�ؤمتر، لأول مرة يف تاريخ الربيد املغربي 

طابعا بريديا يخلد هذه املنا�سبة م�سح�با بظرف 

م�ات له ومزين على ورق معاد التدوير.

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

ال�سحفيني  رفقة  ح�سناء،  لال  الأمرية  امللكي  ال�سم�  �ساحبة  قامت  

املعاقات  لل�سيدات  الك�ثر  جمعية  بزيارة  البيئة،  اأجل  من  ال�سباب 

ج�سديا.
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تدار�ست اللجان العلمية 

2000 مداخلة ما بني دجنرب 
2013 2012 وفرباير 

م�سارك ميثل�ن 105 بلدا عرب 

العامل منهم 805 من املغرب

حما�رسا.

منظمة غري حك�مية 

حا�رسة.

ن�ساطا م�ازيا

مداخلة )547 عر�سا �سف�يا و58 

م�سغال و86 طاولة م�ستديرة 

و25 طاولة اجتماع للمنظمات 

غري احلك�مية و182 مل�سقا(

نداء مراك�س

بعد انتهاء اأ�سغال امل�ؤمتر الدويل، �سدر 

نداء مراك�س، الذي تلته تلميذة يف 

الثان�ي، الذي يدع� م�ؤ�س�سات الرتبية 

البيئية اإىل انخراط اأكرب والعرتاف 

باملجتمع املدين واأهمية العمل امل�سرتك.

حفل الع�ساء

مع متم ليلة 13 ي�ني�، متت دع�ة امل�ساركني 

حلفل ع�ساء ختامي تراأ�سته �ساحبة ال�سمو امللكي 

الأمرية اجلليلة لال ح�سناء بق�رس البديع.

اجلريدة الإلكرتونية

مت اإعداد جريدة اإلكرتونية �سهر عليها 11 �سحافيا 

�سباب من اأجل البيئة من م�ؤ�س�سات ثان�ية من 

جهة مراك�س مت ا�سدارها ي�ميا باأربع ُلغات.

الأن�سطة املوازية

انتهت اأ�سغال الدورة ال�سابعة للم�ؤمتر على اإثر الزيارات امليدانية 

التي مكنت من الطالع على الإجنازات البيئية امللم��سة 

مبراك�س ون�احيها، واإدراك كيفية تثمني البيئة فيها، من خالل 

واحة النخيل مبراك�س وحمطة تنقية املياه امل�ستعملة والقاعدة 

التكن�ل�جية لل�كالة ال�طنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة 

الطاقية )ADEREE( واملركز ال�طني للدرا�سات والأبحاث 

ح�ل املاء والطاقة )CNEREE( وجامعة القا�سي عيا�س.

اللغات الر�سمية
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امل�ؤ�س�سة عرب العامل

اجتماع الفاعلين الوطنيين – برنامج« المدارس اإليكولوجية«
أوهريد )ماسيدونيا(

من17 إلى 20 أكتوبر 2013

جمعت م�ؤ�س�سة الرتبية البيئية ككل �سنة املن�سقني ال�طنيني لربنامج »املدار�س 

الإيك�ل�جية«، املقام يف 60 دولة. وقد كانت فر�سة لعر�س ح�سيلة الربنامج 

وملخ�س للم�ساريع اجلارية ولالإعالن عن ت�سكيل برنامج« املدار�س الإيك�ل�جية 

»لأكرب �سبكة للتالميذ وامل�ؤطرين العاملني يف جمال الرتبية البيئية يف العامل.

ندوة »النفايات البحرية«
فرانكفورت )ألمانيا(

من 28 إلى 29 نونبر 2013

انعقدت بفرانكف�رت، اأملانيا، ي�مي 28 و29 ن�نرب 2013، ندوة 

ح�ل ال�قاية من النفايات البحرية ذات امل�سدر الربي بالبحر الأبي�س 

املت��سط واإمكانيات ال�رساكة بني القطاعني العم�مي واخلا�س من اأجل 

مكافحة هذه املع�سلة. وقد نظم هذه الندوة وكالة التعاون الأملانية 

.)BKV( بدعم من قاعدة البال�ستيك واإعادة ال�ستعمال )GIZ(

وقد عرفت الندوة م�ساركة م�ؤ�س�سات ومنظمات وطنية ودولية و�سانعي البال�ستيك 

من املانيا والنم�سا واملغرب وت�ن�س وم�رس، تبادل�ا خاللها جتاربهم.

وعر�ست م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة جتربتها يف برنامج 

»�س�اطئ نظيفة« وجانبها املتعلق بتدبري النفايات بال�س�اطئ.

اجتماع الفاعلين الوطنيين في برنامج »الصحافيون الشباب من أجل البيئة«
ميلييها )مالطا(

من فاحت إلى 4 فبراير 2013

يلتقي املن�سق� ال�طني�ن عن 28 دولة منخرطة يف برنامج« ال�سحافي�ن ال�سباب 

من اأجل البيئة« كل �سنة لتبادل التجارب وت�سجيع اإقامة �سبكات التعاون.
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)4C( ورشة نجاعة إنشاء مركز حول الكفاءات في تغير المناخ
الرباط )المغرب(

يوليوز 2013

�ساركت امل�ؤ�س�سة يف هده ال�ر�سة املنظمة من طرف وزارة الطاقة 

واملعادن واملناجم واملاء والبيئية و�سبكة ووكالة التعاون الملاين.

الندوة الثالثة للتربية البيئية والتنمية المستدامة تحت شعار »فتح اآلفاق«
ليون )فرنسا(

من 5 إلى 7 مارس 2013

�ساركت امل�ؤ�س�سة يف الندوة الثالثة للرتبية البيئية والتنمية امل�ستدامة، التي كانت 

فر�سة ملتابعة تنظيم م�ساغل حت�سريية للم�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية وكانت فر�سة 

لها لعر�س برامج الرتبية البيئية )�سمن »املدار�س الإيك�ل�جية« و«ال�سحافي�ن 

ال�سباب من اأجل البيئة«(. وقام اإقليم رون-اآلب من جهته بعر�س برناجمه »مدار�س 

ثان�ية م�س�ؤولة بيئيا« والتعاون الالمركزي بني اإقليم رون-اآلب وجهة الرباط-�سال-

.)AIRF( زم�ر-زعري، وكلتاهما ع�س�ان باجلمعية الدولية لالأقاليم الفرنكف�نية

اجتماع الخبراء من أجل تدارس اإلنجازات البيئية )EPE( للمغرب
الرباط )المغرب(

شتنبر 2013

�ساركت امل�ؤ�س�سة يف هده ال�ر�سة املنظمة حتت رعاية مكتب اإفريقيا للجنة 

القت�سادية لالأمم املتحدة. وكانت م�ساهمتها فر�سة ليت�سمن التقرير جميع امل�ساريع 

والأعمال التي تنفذها مبعية �رسكائها يف جمالت حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة.
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الرتبية البيئية

املدار�س الإيكولوجية

دخل برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« 

�سنته الثامنة باملغرب، ول يكف عدد 

املدار�س امللتحقة به عن الرتفاع. 

فبعد اأن كانت املدار�س امل�ساركة فيه 

الدرا�سي -2011 امل��سم  446 يف 
مدر�سة يف   675 تبلغ  اأ�سبحت   ،2012

امل��سم الدرا�سي 2013-2012. كما 

اأن 56 مدر�سة تقدمت مبلف تر�سيحها 

لل�اء الأخ�رس مبنا�سبة امل��سم الدرا�سي 

مدر�سة.  24 عليه  2013-2012 وحازت 

جتديد اتفاقية ال�رشاكة

ت�سهر امل�ؤ�س�سة على هذا الربنامج بدعم 

من وزارة الرتبية ال�طنية التي كانت 

تربطها بها اتفاقية اأوىل ما بني �سنتي 

لفرتة  2008 و2012، مت جتديدها 
امل�ؤمتر  2016-2013، على هام�س 

العاملي ال�سابع للرتبية البيئية يف دورة 

م�سرتكة  اأهداف  وقد حددت   .2013
يزداد �سقف طم�حها با�ستمرار اإذ ي�سب� 

الربنامج اإىل جعل كافة مدار�س املغرب 

تلتحق به على املدى البعيد، وجعل 

الرتبية البيئية جزء ل يتجزاأ من الرتبية.

التكوين

يتم تنظيم ور�سات تك�ينية، بغية امل�ساعدة 

على ن�رس الربنامج، حتى تتمكن املدار�س 

التي تقدمت اأكرث من غريها يف العمل 

به، ل�سيما تلك التي ح�سلت على الل�اء 

الأخ�رس من نقل جتربتها للمدار�س التي 

تلتحق به اأو التي تبحث عن طريق لها. 

وقد مت تنظيم ال�ر�سات بكل من وجدة 

وبني مالل واجلديدة واآ�سفي وورزازات 

والدارالبي�ساء والرباط والي��سفية 

و�سيدي بن�ر ومراك�س وقلعة ال�رساغنة 

والرا�سيدية واإفران وكر�سيف والعرائ�س. 

ال�رشاكات

تعمل امل�ؤ�س�سة جاهدة على اأن ُت�رِسك 

يف برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« 

�رسكاء يدعم�ن ج�انب من الربنامج اأو 

مبا�رسة املدار�س امل�ج�دة مبناطقها.

املكتب الوطني للماء 

والكهرباء

يف �سنة 2013، ا�ستمر املكتب ال�طني 

للماء والكهرباء يف حمالته التح�سي�سية 

ح�ل م�ا�سيع الطاقة وا�ستعمالها 

اجليد، ا�ستفادت منه 25 مدر�سة، تنتمي 

ملندوبيتي تط�ان وطنجة-اأ�سيال.

ال�رشكة الوطنية للطرق 

ال�سيارة باملغرب

جددت ال�رسكة ال�طنية للطرق ال�سيارة 

باملغرب دعمها لربنامج »املدار�س 

الإيك�ل�جية« اإذ قدمت جمم�عة اأدوات 

مدر�سية وتكفلت بتهيئة م�ساحات 

خ�رساء يف ثمان مدار�س ببني 

مالل والقريبة من الطريق ال�سيار 

اجلاري اإجنازها اأو جماورة لها.

جمعية اأ�ساتذة علوم 

احلياة والأر�س

قدم اأع�ساء جمعية اأ�ساتذة عل�م احلياة 

والأر�س، �رسيكة برنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية منذ التفاقية امل�قعة يف 

ل�احدة وثالثني  2011، دعمها  اأبريل   25
م�ؤ�س�سة مدر�سية خمتارة من اأجل تط�ير 

الربنامج. وقد كانت ع�رس مدار�س منها 

مر�سحة لنيل الل�اء الأخ�رس ا�ستطاعت 

بف�سل هذا الدعم احل�س�ل عليه ومنها 

خم�س مدار�س خالل م��سم 2012-2013.

كوبر فارما

�ساندت �رسكة ك�بر-فارما الي�مني 

ال�طنيني للتك�ين، ي�مي 20 و21 

فرباير 2013، اللذين مت تنظيمهما 

لفائدة املن�سقني اجله�يني والإقليميني، 

لتك�ينهم ومرافقتهم خالل الربنامج.

ن�ستلي

ا�رسفت �رسكة ن�ستلي على تاأطري ت�سع 

مدار�س بجهة اجلديدة لتقدم لهم ن�سائح 

من �ساأنها اأن تغري عاداتهم الغذائية ال�سيئة 

وت�سجيعهم على تناول تغذية مت�ازنة.
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الرتبية البيئية

ح�سلت 24 مدر�سة على 
الل�اء الخ�رض

برنامج املدار�س االيك�ل�جية ـ الـمحمدية ـ تنظيم ور�سة تك�ينية الإنطالق برنامج 

» املدار�س االيك�ل�جية « ـ 23 فرباير 2013

تنظيم  ـ  احل�سيمة  ـ  االيك�ل�جية  املدار�س  برنامج 

املدار�س   « برنامج  الإنطالق  تك�ينية  ور�سة 

االيك�ل�جية « ـ 02 مار�س 2013

1515

التقرير ال�سنوي ل�سنة 2013



اإقرتح امل�رسف�ن على م�سابقة »ال�سحافي�ن 

ال�سباب من اأجل البيئة« مبنا�سبة دورتها احلادية 

ع�رسة الإ�ستغالل على م��س�ع »امل�ساحات 

اخل�رساء يف املدن والقرى« فكان عدد التالميذ، 

الذين مل يفرت حما�سهم، اأكرث من األفي تلميذ 

من 16 اأكادميية ي�سارك�ن يف امل�سابقة. وبلغ 

عدد التحقيقات املكت�بة 130 حتقيقا وال�س�ر 

اللجنة. 302 �س�رة، مت عر�سها على 
وقد اختارت هذه الأخرية �سبعة حتقيقات مكت�بة 

و�ست �س�ر ومت ت�سليم اجل�ائز املنا�سبة لها 

خالل حفالت مت تنظيمها على ال�سعيد الإقليمي، 

وت�زعت ما بني 4 و25 ي�لي�ز، على الت�ايل 

مبندوبيات كلميم وتاوريرت ومتارة ومي�س�ر 

وزاك�رة و�سف�ساون والنا�س�ر والعرائ�س واآ�سفي. 

وقد ت�سلم كل تلميذ »ال�سحفي ال�ساب« فائز 

وم�ؤطره ل�حة رقمية اإ�سافة ل�سهادة امل�ساركة.

ور�سات التكوين والرتبية على التنمية 

امل�ستدامة

تنظم امل�ؤ�س�سة كل �سنة، مع وزارة الرتبية ال�طنية 

والتك�ين املهني، ور�سات تك�ينية لتح�سري امل�سابقة، 

يق�م خاللها املن�سق�ن اجله�ين والإقليمي�ن 

ومن�سط� الن�ادي البيئية وتالميذ الثان�يات بنقل 

معارفهم لكل من يكت�سف امل�سابقة ويعر�س�ن 

عليهم اأف�سل اإجنازاتهم. وقد متت هذه ال�ر�سات 

يف فرباير داخل خم�س اأكادمييات خمتلفة.

معر�س »نظرة اخرى على البيئة«

مت جتميع كافة ال�س�ر احلا�سلة على ج�ائز م�سابقة 

»ال�سحافي�ن ال�سباب من اأجل البيئة« والتحقيقات 

املكت�بة يف معر�س متنقل حتت عن�ان »نظرة 

اأخرى على البيئة«. فبعد اأن حل املعر�س باملكتبة 

ال�طنية للمملكة املغربية واملعهد العايل لالإعالم 

والت�سال بالرباط وعر�سة م�لي عبدال�سالم 

مبراك�س، ا�ستقرت بالثان�ية التاأهيلية ابن �سينا 

مبراك�س التي فاز تالمذتها بخم�س ج�ائز للم�سابقة.

امل�سابقة الدولية لل�سحافيني ال�سباب 

من اأجل البيئة

اأُر�سلت التحقيقات الكتابية وال�س�ر الف�ت�غرافية 

الفائزة باجل�ائز باملغرب اإىل م�ؤ�س�سة الرتبية البيئية 

للم�ساركة يف امل�سابقة الدولية التي تعرف م�ساركة 

28 بلدا منخرطا يف هذا الربنامج العاملي. وقد 
فاز تالميذ ثان�ية حممد عبد الكرمي اخلطابي من 

النا�س�ر، من جهة ال�رسق، باجلائزة الدولية الأوىل 

للتحقيق املكت�ب، يف الفئة العمرية 18-15 �سنة، 

عن عملهم »غابة كبدانة، 1810 هكتار يف خرب كان« 

. وينم هذا التت�يج اجلديد عن جناعة العمل الذي 

ينجزه ال�سحافي�ن ال�سباب من اأجل البيئة املغاربة، 

الذين يف�زون باإحدى اجل�ائز كل �سنة منذ 2003.

الرتبية البيئية

ال�سحافيون ال�سباب من اأجل البيئة

 انخراط املغرب ب�سبكة ال�رشاكة العاملية للجامعات

 (GUPES( حول البيئة والتنمية امل�ستدامة

التابع لربنامج الأمم املتحدة من اأجل البيئة

انطلق امل�رسوع على هام�س امل�ؤمتر العاملي التابع للرتبية البيئية 2013 

WEEC حيث مت اجتماع نني امل�ؤ�س�سة وممثلي الربنامج بح�س�ر م�ؤ�س�ستني 
من�ذجيتني جتريبيتني )جامعة القا�سي عيا�س واملدر�سة ال�طنية لل�سناعة 

املعدنية(، تلتها اجتماعات تق�ميية وحتديدية مل�ؤ�س�سات اإ�سافية بهدف 

ت�سكيل جلنة-م�رسوع ل��سع ورقة عمل ت�ؤطر انطالق امل�رسوع يف 2014.

تقويات قدرات العالميني ال�سباب من اأجل البيئة

انطلق اأول م��سم لربنامج » تق�يات قدرات العالميني ال�سباب 

ال�سباب املحرتفني يف الت�ا�سل« �سنة 2013. جتري اأط�ار هذا 

التك�ين عن بعد من خالل قاعدة للتمدر�س الإلكرتوين، تكفلت 

منظمة الي�ن�سك� بت�فري قاعدة معطياتها املعل�ماتية التك�ينية.

وقد اأعدت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة �سنة 2013 م��سمه الثاين 

مب�ساركة �سحافييا بلدان �سمال اإفريقيا واإفريقيا الغربية. ومتت مراجعة 

م�سم�ن هذا التك�ين بهدف جعله يتالئم ب�سكل اأف�سل مع حاجيات 

ال�سحافيني ال�سباب ولالإكراهات اخلا�سة بالتمدر�س الإلكرتوين عن بعد.
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جائزة املالئمة

ثان�ية اإبن �سينا 

)الناظ�ر ال�رسقية( 

عن ال�س�رة بعن�ان 

»اأين املفر«؟

جائزة الطابع 

الأ�سيل 

للمو�سوع

ثان�ية �سالح 

الدين الأي�بي 

)اآ�سفي ـ دكالة ـ 

عبدة( عن ال�س�رة 

بعن�ان »بجروؤ على 

حتدي الو�ساخ«

جائزة الأمل

ثان�ية اإبن ر�سد 

)ال�سخريات ـ 

متارة ـ الرباط 

ـ �سال ـ زم�ر 

ـ زعري( عن 

ال�س�رة بعن�ان 

»اأمل الغد«

جائزة التح�سي�س

ثان�ية عالل 

الفا�سي ) العرائ�س 

ـ طنجة ـ تط�ان( 

عن ال�س�رة بعن�ان 

»حدائق عم�دية«

جائزة اليقظة

ثان�ية ب�ملان ) فا�س 

ـ ب�ملان ( عن ال�س�رة 

بعن�ان »مقرور 

اأخ�ك ل بطل«

جائزة الإبداع

ثان�ية اإبن 

�سينا ) مراك�س ـ 

تن�سيفت ـ احل�ز( 

عن ال�س�رة 

بعن�ان » اأمل 

يتل�ه اأمل »

اجلائزة الكربى ل�سحافيون »�سباب من اأجل 

البيئة«: ثان�ية حممد عبد الكرمي اخلطابي 

)ال�رسق النا�س�ر(، عن�ان التحقيق املكت�ب: 

»غابة كبدانة: 1810 هكتارا يف خرب كان«

اختيار اللجنة: ثان�ية ابن �سينا 

)مراك�س-تان�سيفت-احل�ز(، عن�ان التحقيق املكت�ب: 

»مقربة الأم�ات اأ�سبحت حديقة ت�ستقبل الأحياء«

جائزة التح�سي�س: ثان�ية اأحمد الإدري�سي 

)طنجة-تط�ان �سف�ساون(، عن�ان التحقيق املكت�ب: 

»مغا�سل را�س املاء، ثروة اأم نقمة على البيئة«

جائزة التح�سي�س: ثان�ية الزيت�ن 

)تاورير ال�رسق(، عن�ان التحقيق املكت�ب: 

»نفايات عيد الأ�سحى، املجرفة والأ�سحية«

جائزة الأ�سالة: ثان�ية احل�سن الثاين 

)كلميم-ال�سمارة(، عن�ان التحقيق املكت�ب: 

»متنف�س ب�يزكارن، ما�س يتنف�س الزدهار«

جائزة النجاعة: ثان�ية ابن �سينا

)النا�س�ر ال�رسق(، عن�ان التحقيق 

املكت�ب: »ابن �سينا اأين املفر؟«

جائزة البتكار: ثان�ية ابن �سينا 

)مراك�س-تان�سيفت-احل�ز(، عن�ان التحقيق 

املكت�ب: »ابن �سينا اأمل يليه اأمل«

جائزة الأ�سالة: ثان�ية �سالح الدين الأي�بي 

)دكالة-عبدة اآ�سفي(، عن�ان التحقيق 

املكت�ب: »لنتحدى الأو�ساخ«

جائزة التح�سي�س: ثان�ية عالل الفا�سي 

)طنجة-تط�ان العرائ�س(، عن�ان التحقيق 

املكت�ب: »حدائق عم�دية«

جائزة الأمل: ثان�ية ابن ر�سد 

)الرباط-�سال-زم�ر-زعاير ال�سخريات-

متارة(، عن�ان التحقيق املكت�ب: »اأمل الغد«

جائزة اليقظة: ثان�ية تي�س�كت 

)فا�س-ب�ملان فا�س-ب�ملان(، عن�ان 

التحقيق املكت�ب: »م�سطر ل بطل«

نتائج م�سابقة التحقيقات املكت�بة

ال�ستة �س�رالفائزة �سنة 2013
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مكنت دورة 2013 من “�س�اطئ نظيفة” و”الل�اء الأزرق” 

من تعزيز هذه الربامج املنطلقة مند �سنتي 1999 

و2002. ومت اإعمال ثالثة حماور بني�ية، كالتايل:

لي�سري  • اإعادة ت�جه برنامج “�س�اطئ نظيفة”  

برناجما للتدبري امل�ستدام لل�ساحل؛

•مراجعة املعيار املغربي ملراقبة ج�دة مياه ال�سباحة؛  
. • اإعادة ت�سميم جائزة لال ح�سناء “�س�اطئ نظيفة” 

من “�سواطئ نظيفة” اإىل تدبري 

م�ستدام لل�ساحل

ملا كان برنامج “�س�اطئ نظيفة” قد و�سع ن�سب عينيه 

حت�سني جتهيزات ال�س�اطئ و�سالمتها ال�سحية ونظافتها 

وعرف كيف يعبئ ال�س�اطئ تدريجيا ح�ل هذا املطمح، فقد 

برزت �رسورة تط�يره با�ستمرار لي�سبح برناجما وطنية 

للتدبري امل�ستدام لل�ساحل، انطالقا من �سنة 2010.

ويندرج برنامج »�س�اطئ نظيفة« الي�م �سمن روؤية 

اأو�سع حلماية ال�ساحل ال�طني. ويرافق التغيريات 

امل�ؤ�س�ساتية والقان�نية التي متنح للجماعات املحلية 

م�س�ؤوليات وا�ستقاللية متزايدة من اأجل من�ها القت�سادي 

والجتماعي وكذا التدبري امل�ستدام للمجال الرتابي.

وقد اأبرزت درا�سة “بل�رة اقرتاح اإ�سرتاتيجيات 

تنمية برنامج �س�اطئ نظيفة لي�سبح برنامج 

تدبري م�ستدام لل�ساحل” التي اأجرتها امل�ؤ�س�سة يف 

بالكفاءات  املحليني  الفاعلني  تزويد  2012، �رسورة 
والأدوات املنا�سبة لبل�غ اأهداف الربنامج:

•تهيئة ال�س�اطئ ومناطقها اخللفية؛  
•اإقامة تر�سانة قان�نية وتنظيمية؛  

•تقلي�س ال�سغ�ط الب�رسية التي تت�سبب يف   
تده�ر الطبيعة )املياه امل�ستعملة غري املعاجلة 

والنفايات ال�سلبة واإزالة الرمال وغريها(؛

•تك�ين الفاعلني املحليني وحت�سي�سهم بقيمة   
ال�س�اطئ ل�سيما بقيمتها القت�سادية؛

•حت�سي�س العم�م واإعالمهم بقيمة   

هذا الرتاث الطبيعي ال�طني.

و�سي�سبق هذا امل�رسوع ال�طني م�رسوع من�ذجي جتريبي 

ينطلق �سنة 2014 ب�رساكة مع الإدارة العامة للجماعات 

املحلية، اإذ �سيتم تك�ين الفاعلني املحليني يف عدد حمدود 

من ال�س�اطئ التمثيلية ويتم اإعداد وجتريب و�سائل املرافقة.

مراجعة املعيار املغربي جلودة 

مياه ال�سباحة

تنبني �سارة الل�اء الأزرق مل�ؤ�س�سة الرتبية البيئية، الذي 

اأقامته م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة باملغرب، على 

الت��سية الأوروبية اجلديدة يف جمال تدبري ج�دة مياه 

ال�سباحة )NDE 2006/7/CE( التي تدخل حيز التنفيذ 

يف فاحت يناير 2015 كحد اأق�سى. وقد طلبت امل�ؤ�س�سة 

من املعهد ال�طني للمعايري )IMANOR( يف يناير 

.)NM 03-7-200( احلايل  املعيار  مراجعة   2013
ويتطلب هذا املعيار اجلديد بالأ�سا�س حتديد م�ا�سفات 

ال�س�اطئ وو�سف مياه ال�سباحة والع�امل التي من 

�ساأنها التاأثري على ج�دتها وتهديدها كاأ�سغال التطهري. 

وتك�ن تلك امل�ا�سفات يف ال�قت ذاته م�سدرا للمعل�مات 

لفائدة امل�اطنني وو�سائل تدبري لل�سلطات ال��سية.

كما مت تنظيم ور�سات تك�ينية وحت�سي�سية تتناول 

الت��سية الأوروبية اجلديدة وم�رسوع املعيار املغربي 

وم�ا�سفات ال�س�اطئ لفائدة الفاعلني املحليني وذلك 

�سنة 2013 بالنا�س�ر وامل�سيق والفنيدق وتط�ان 

وطنجة والعرائ�س والداخلية، بتعاون مع الإدارة العامة 

للجماعات املحلية ومديريتي البيئة والتجهيز.

اإعادة ت�سميم جائزة لال ح�سناء 

»�سواطئ نظيفة«

ت�ساحب ج�ائز لال ح�سناء »�س�اطئ نظيفة« برنامج 

ال�س�اطئ النظيفة منذ انطالقه ومكنت بكل تاأكيد من 

اإقامة حركية وعملية م�ستمرة. غري اأن اإعادة النظر يف 

الربنامج وطم�حاته اجلديدة جعلت من ال�رسوري اإعادة 

بل�رتها. وقد حلت حملها الي�م ج�ائز لال ح�سناء »ال�ساحل 

ال�ساحل

�سواطئ نظيفة
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امل�ستدام« التي ترن� اإىل جمال اأ�سمل 

وتنفتح بالتايل كل �سنتني على الأعمال 

واملبادرات التي يق�م بها اأي �سخ�س ذاتي 

اأو اعتباري ي�ساهم بها يف حماية ال�ساحل 

�سمن روؤية تنم�ية م�ستدامة وت�سجيع 

ال�سل�ك امل�س�ؤول اجتماعيا وبيئيا.

واإذا كانت اجل�ائز مركزة بحكم الأول�ية 

على الفاعلني والرتاب ال�طني، ف�ستنفتح 

تدريجيا على املبادرات الدولية.

و�ستت�ج ه�ؤلء الفاعلني واملبادرات 

�سمن خم�سة اأ�سناف كالتايل:

•ال�سنف الأول: جائزة   
»برنامج �س�اطئ نظيفة«؛

: جائزة »التقا�سم  • ال�سنف 2 

وو�سط العي�س«؛

حماية  • ال�سنف 3: جائزة “ 

الرتاث ال�طني واإبراز قيمته”؛

؛ • ال�سنف 4: جائزة “الرتبية وال�سباب” 

م�س�ؤولية  • ال�سنف 5: جائزة “ 

املقاولت الجتماعية والبيئية”.

وتق�م بتدبري اجل�ائز كتابة دائمة 

وجلنة تتك�ن من خرباء وعلماء 

و�سحافيني وم�س�ؤولني يف الت�ا�سل 

واأع�ساء جمع�يني تعينهم م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة.

ح�سيلة الأن�سطة :عميلة 

“�سواطئ نظيفة 2013” 
بالأرقام

يف �سنة 2013، �سارك 74 �ساطئا 

تابعا خلم�س واأربعني جماعة �ساحلية 

يف برنامج “�س�اطئ نظيفة” وعرف 

هذا امل��سم، التحاق �ساطئ جديد واحد 

بالربنامج، وه� �ساطئ ال�سعيدية، 

الذي تدعمه �رسكة تنمية ال�سعيدية.

كما تدعم ال�س�اطئ 26 مقاولة عم�مية 

وخا�سة، مع الإ�سارة اإىل اأن بع�سها 

التزم اإزاء عدة �س�اطئ. وبقيت ت�سعة 

�س�اطئ فقط، من بني 74 �ساطئا، دون 

�رسكاء اقت�ساديني. غري اأنها ا�ستفادت 

من مرافقة مديرية املاء و التطهري 

والإدارة العامة للجماعات املحلية.

واأ�سبحت املديريات ال�زارية ت�سع تدريجيا 

رهن اإ�سارة ال�س�اطئ جمم�عة من اخلدمات 

كتحديد املناطق والأمن والعالجات الأولية.

وعرفت �سنة2013  ح�س�ل 25 

�ساطئا على �سارة »الل�اء الأزرق«.

املراقبة الدولية لل�سواطئ 

احلاملة ل�سارة »اللواء 

الأزرق«

عرف م��سم ال�سيف 2013 حدثا بارزا 

جتلى يف زيارة فريق من التن�سيقية 

الدولية لربنامج »الل�اء الأزرق« يف 

اإطار مراقبة جرت ما بني 11 و15 

�ستنرب 2013 بخم�سة �س�اطئ ترفع 

الل�اء، ت�جد كلها باجلن�ب:

•�سيدي م��سى اأكل� )اإقليم تزنيت(؛  
•اإمنت�ركا )اإقليم �سيدي اإفني(؛  

•ال�ساطئ البلدي لل�س�يرة )اإقليم ال�س�يرة(؛  

•اأم لب�ير )اإقليم الداخلة(؛  
•�ساطئ م�سافر )اإقليم الداخلة(.  

وقد �سجلت املراقبة الدولية اأهمية التح�سي�س 

والرتبية البيئية بهذه ال�س�اطئ والإدراك 

اجليد لروح برنامج الل�اء الأزرق ككل. 

كما لحظت مدى التزام الأطراف املتدخلة 

وفعالية تدبري ال�س�اطئ من طرف اللجان 

املحلية التي ت�سم كافة الأطراف املتدخلة.

جودة مياه ال�سباحة 

والرمال بال�سواطئ

قامت كل من مديرية امل�اين وامللك 

العم�مي البحري ومديرية مراقبة الأخطار 

وال�قاية منها خالل م��سم 2012-2013 

ملراقبة ج�دة مياه ال�سباحة مبائة وخم�سني 

�ساطئا اأي بزيادة 4 �س�اطئ مقارنة بال�سنة 

ال�سابقة. ومتت مراقبة ال�س�اطئ الرافعة 

لل�اء الأزرق وفقا للمعيار املغربي

 )NM 03-7-200( والت��سية الأوروبية 

اجلديدة.

ومتت مراقبة ج�دة الرمال يف 20 �ساطئا، 

اأي بزيادة 4 �س�اطئ مقارنة ب�سن 2012.

�سالمة امل�سطافني

قامت مديرية امل�اين وامللك العم�مي 

البحري ب��سع احلدود يف 53 �ساطئا اأي 

بزيادة 3 �س�اطئ مقارنة ب�سنة 2012، 

ومت ت�سغيل مع 2200 مغيثا بحريا 

ا�ستفادوا من تك�ين مع ال�كالة ال�طنية 

لدعم الت�سغيل والكفاءات وتزويدهم مبائة 

وخم�سني زورقا مطاطيا و50 ل�حة 
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ودراجات مائية �رسيعة جيت-�سكي واأط�اق النجاة وغريها.

اإعداد خمطط ا�ستعمال ال�سواطئ 

)PUGP) وتدبريها

تابعت مديرية امل�انئ وامللك العم�مي البحري 

عملها لبل�رة خمططات ا�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها، 

وبعد النتهاء من 15 منها �سنة 2012، اأطلقت 

تنفيذ 15 خمطط جديد منها �سنة 2013:

• باجلديدة: اجلديدة واحل�زية و�سيدي   4
ب�زيد وال�اليدية )مت مترير ال�سفقة(؛

• بالنا�س�ر: را�س املا؛  1
• بالداخلة: م�سافر وخلريية؛  2

• بتط�ان: مرتيل وامل�سيق و�سانية   4
الط�ري�س والريفيني الفنيدق؛

• 4 بطنجة: الرميالت وبري�س وتاهدارت و�سيدي مغيت. 

التح�سي�س والرتبية يف املجال 

البيئي

قدمت كل من اجلامعة ال�طنية للك�ساف املغربي 

واجلامعة امللكية للزوارق ال�رساعية من جديد دعمهما 

للربنامج، الأوىل من خالل اأعمال حت�سي�س بخم�سة 

�س�اطئ والثانية من خالل تنظيم قافلة ال�رساع التي 

�سمت 13 ناديا ما بني فاحت و15 ي�لي�ز 2013.

مراقبة ال�سواطئ وتفتي�سها

خ�سع 74 �ساطئا م�ساركة يف برنامج »�س�اطئ نظيفة« 

لزيارات مفاجاأة للجنة ال�طنية لل�س�اطئ النظيفة خالل 

اأ�سهر ي�لي�ز وغ�ست و�ستنرب 2013، مت خاللها اإعداد 

جذاذات تقنية لكل �ساطئ معني بالربنامج على حدة 

و�سعية الأماكن وت�سجل اجله�د املبذولة والن�اق�س 

املالحظة يف جمالت التجهيز وال�سحة وال�سالمة.

وقد �سجع النجاح الذي عرفته العملية التجريبية �سنة 2013 

ملراقبة ال�س�اطئ على يد اجلمعيات املحلية اللجنة ال�طنية 

»ل�س�اطئ النظيفة« لت��سيع جمالها اإىل خم�س جمعيات اأخرى.

وبالتايل، قامت جمعية الرفق باحلي�انات و حماية الطبيعة 

)SPANA( وجمعية مدر�سي عل�م احلياة والأر�س-

فرع املحمدية وجمعية الرتبية والثقافة-فرع ال�س�يرة 

وجمعية حماة البيئة باآ�سفي وجمعية اإيك� املهدية مبراقبة 

74 �ساطئا م�ساركة يف الربنامج. �ساطئا من بني   16

املالحظات والتو�سيات

اأجمع اأع�ساء اللجنة، وحتى براأي امل�ستعملني، على اأ�سكال 

التط�ر ال�ساملة التي مت حتقيقها بجميع ج�انب برنامج 

»�س�اطئ نظيفة«. تبقى هناك بع�س التح�سينات التي ينبغي 

اإدخالها على جمال ن�رس نتائج ج�دة مياه ال�سباحة وتف�يت 

اخلدمات بال�س�اطئ. وقد اأجنز بع�س ال�رسكاء اأعمال مبتكرة 

يف جمال التح�سي�س بالبيئة والرتبية البيئية ا�ستعان�ا 

فيها مبهنيني يف قطاع الت�ا�سل وتنظيم التظاهرات.

ال�ساحل
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احمليط األطلسي
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بلغ برنامج احلفاظ على البحرية البحرية 

�سبخة ب�عارك »مار�سيكا« �سنته اخلام�سة، يف 

�سنة 2013، بعد اأن مت اإطالقه �سنة 2008 

حينما كانت البحرية البحرية، اإحدى اأكرب 

البحريات يف البحر الأبي�س املت��سط التي متتد 

على 14000 هكتار وتن�عها البي�ل�جي، 

عر�سة ل��سعية حرجة. وقد كانت الأعمال 

املنجزة على درجة كبرية من التقدم جعلت 

امل�عد الذي تنتظره كافة الأطراف املعنية 

لال�ستجمام وتناول املحار يقرتب ب�سكل �رسيع.

فقد مكنت اأ�سغال اإزالة التل�ث من البحرية وتهيئة 

ج�انبها ومنطقتها اخللفية وتقا�سم املعارف 

والتح�سي�س من اإنقاذ هذا الف�ساء الرائع.

وخالل اخلم�س �سن�ات التي امتد على ط�لها 

الربنامج، مت اإحداث جمم�عة بنيات، ك�كالة 

تهيئة مار�سيكا املت��سطي ومر�سد البحرية ومت 

ت�قيع اتفاقيات �رساكة مع جمم�عة م�ؤ�س�سات 

بغية مرافقة خمطط احلفاظ عليها. وكانت اآخرها 

اتفاقية 17 ي�لي�ز 2013 مع م�ؤ�س�سة احلفاظ 

على الف�ساء ال�ساحلي وال�س�اطئ البحريية،

)Conservatoire de l’espace littoral
 et des rivages lacustres).

وي�ستمر عمل التح�سي�س دون ه�ادة، اإذ ت�سهر 

امل�ؤ�س�سة على براجمها بعني املكان. فقد 

التحقت 36 م�ؤ�س�سة تعليمية بربنامج “مدار�س 

اإيك�ل�جية” يف م��سم 2012-2013، 

وانطلق امل��سم الدرا�سي 2013-2014 

بت�سجيل 54 مدر�سة. فحازت ثالث مدار�س 

على “الل�اء الأخ�رس” ومت تت�يج اجلهة من 

خالل م�سابقة “ال�سحافي�ن ال�سباب من 

اأجل البيئة” اأحرز فيه تالميذ ثان�ية حممد 

عبدالكرمي اخلطابي على اجلائزة الكربى للجنة 

عن عملهم “غابة كبدانة، 1810 هكتار يف 

خرب كان” كما ان �سنة 2013 عرفت رفع 

�ساطئ قرية اأركمان علم الل�اء الأزرق.

تندرج حممية املحيط احلي�ي ما بني القارات 

يف البحر الأبي�س املت��سط �سمن �سبكة حمميات 

املحيط احلي�ي للي�ن�سك�، التي ت�سب� اإىل اجلمع 

بني احلفاظ على امل�ارد الطبيعية والتط�ر 

القت�سادي باملناطق التي ت�سم منظ�مات 

اإيك�ل�جية معقدة ومتميزة. وت�سطلع حمميات 

املحيط احلي�ي بثالث مهام اأ�سا�سية هي احلفاظ 

والتط�ير واجلانب العلمي والبيداغ�جي.

وت�سمل حممية املحيط احلي�ي �سبعة اأقاليم 

بالقرى، وت�سم العديد من املنظ�مات الإيك�ل�جية 

الهامة هي املنتزه ال�طني لتال�سمطان وجبل 

ب�ها�سم وم��سى والبحرية البحرية �سمري وواد 

تاهدارت. وتق�م امل�ؤ�س�سة يف هذه اجلهة التي 

تت�فر على اإمكانيات �سياحية هامة بالتح�سي�س 

باعتماد مقاربة م�ستدامة لل�سياحة.

وُتنجز امل�ؤ�س�سة براجمها البيئية �سمن حممية 

املحيط احلي�ي ما بني القارات يف البحر الأبي�س 

املت��سط، اإذ اأطلقت �سنة 2013 �سمن برنامج 

مرافقة مالجئ  الأخ�رس” خمطط  “املفتاح 
منتزه تال�سمطانت مل�ساعدتها على التاأهيل 

لهذه ال�سارة الإيك�ل�جية الدولية. وبالتايل، 

مت اإعداد قر�س مدمج �سنة 2013 لتح�سي�س 

الزوار و�سكان املنطقة برثواتها الطبيعية 

الهائلة، كما مكنت جمم�عة ور�سات تك�ينية 

وحت�سي�سية ملدبري ال�س�اطئ احلاملة لل�اء 

الأزرق باإدراك الرهانات البيئية ملحمية املحيط 

احلي�ي ف�سال عن برنامج “�س�اطئ نظيفة”.

ال�ساحل

البحرية البحرية »مار�سيكا«

حممية املحيط احليوي ما بني القارات يف البحر 

)RBIM( الأبي�س املتو�سط

البحرية  البحرية  على  نظرة 

»مار�سيكا«

البحر  اهم بحريات  بحرية مار�سيكا من 

االأبي�س املت��سط نظرا مل�ساحتها 

 ) 14.000 ه( و تن�عها البي�ل�جي 

احلي�ي  املحيط  حممية  م�ساحة 

االأبي�س  البحر  يف  القارات  بني  ما 

املت��سط .
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ميتد خليج واد الذهب على م�ساحة �سا�سعة 

تبلغ 40.000 هكتار، تبهر بجمالها و قد

مت ت�سجيله باملغرب كم�قع ذي اأهمية 

بي�ل�جية واإيك�ل�جية )SIBE( وعلى 

ال�سعيد الدويل كمنطقة رطبة ذات اأهمية 

دولية، طبقا لتفاقية  

 )RAMSAR 1971(. وي�سكل اخلليج 

يف ال�قت ذاته حمطة عب�ر اآلف الطي�ر 

املائية وهجرتها ومنطقة لبياتها ال�ست�ي 

وتع�سي�سها، ويجتمع فيها العديد من اأن�اع 

الثدييات البحرية اجلديرة بالهتمام.

وقد �رسعت امل�ؤ�س�سة منذ 2011 يف 

تطبيق برنامج للحفاظ على اخلليج، 

وجمعت كافة املتدخلني يف اإطار �رساكات 

حتدد دور كل واحد واأهمها �رساكتان مع 

وكالة تنمية الأقاليم اجلن�بية واملعهد 

ال�طني للبحث يف ال�سيد البحري.

كما مت اإن�ساء جلنة ت�سيري مع متثيلية 

حملية تتمثل يف جلنة حملية يرتاأ�سها 

وايل جهة وادي الذهب-لك�يرة، �رسعت 

يف العمل الفعلي منذ 2013.

ومت بالتايل اعتماد خمطط �سامل 

للتدبري امل�ستدام خلليج وادي الذهب 

وحميطه، حيث اأُطلقت ثالثة اأعمال 

هامة �سمنه يف �سنة 2013:

(؛ •  SIG( اإن�ساء منظ�مة معل�مات جغرافية

•اإقامة بروت�ك�ل تتبع بيئي   
و�سحي للخليج؛

•اإقامة مر�سد خلليج وادي الذهب.  
وتنجز م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية 

البيئة بنف�سها ومبا�رسة اأعمال 

للتح�سي�س مرتبطة بهذه الربامج وهي:

• الذي  برنامج »املدار�س الإيكولوجية« 

يعرف م�ساركة 13 مدر�سة اإيك�ل�جية 

من املنطقة ت�ساهم يف الربنامج، منها 3 

حازت على الل�اء الأخ�رس. و قد مت تنظيم 

ور�سات لالإعالم والتك�ين خالل 2013؛

 • برنامج »التعوي�س الطوعي للكاربون« 

مت �سمنه ربط مدر�ستني بالكهرباء 

ب�ا�سطة ل�حات للطاقة �سم�سية؛

• من  برنامج »ال�سحافيون ال�سباب 

اأجل البيئة« مت �سمنه تنظيم ور�سات 

لفائدة تالميذ التعليم الثان�ي 

باملنطقة امل�سارك�ن يف امل�سابقة؛

•برناجما »�سواطئ نظيفة« و«اللواء   
الزرق« ت�سارك �سمنه ثالثة �س�اطئ 

ح�سل منها �ساطئان على الل�اء الأزرق؛

•برناجما »ال�سياحة امل�سوؤولة«   
و«املفتاح الأخ�رش« يف هذه املنطقة 

اله�سة التي تعرف اإقبال كبريا لل�سياح، 

مت تنظيم حملة للتح�سي�س والتك�ين 

لدى املهنيني وال�سياح يف 2013، مت 

اإبراز الدور الهام لل�سياحة امل�س�ؤولة 

من خالل اإن�ساء �ساطئ من�ذجي واإعداد 

ميثاق لل�سياح. كما ح�سلت م�ؤ�س�ستان 

�سياحيتان على �سارة املفتاح الأخ�رس؛

. • اإطالق ممر بيداغوجي �سنة 2013 

خليج وادي الذهب

الرثوة 

احلي�انية 

خلليج وادي 

الذهب 
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اله�اء واملناخ

برنامج جودة الهواء

�سبكة مراقبة جودة الهواء

اأنهت امل�ؤ�س�سة برنامج اقتناء 13 حمطة من �سبكة قيا�س 

ج�دة اله�اء وخمترب متنقل. واأ�سبحت ال�سبكة الي�م ت�ستمل 

على 29 حمطة للقيا�س وخمتربين متنقلني، م�زعة على 

15 مدينة تابعة لت�سع جهات. وي�رسف على �سيانتها كل 
من مديرية البيئة ومديرية الأر�ساد اجل�ية ال�طنية.

ومن جهة اأخرى، وقعت امل�ؤ�س�سة يف دجنرب 2012 اتفاقية مع 

الإدارة العامة للجماعات املحلية بغية تنفيذ م�رسوع ترب�ي 

على البيئة ومرافقة بع�س اجلهات النم�ذجية )الرباط ومراك�س 

واأكادير( يف تعزيز الكفاءات املحلية وتدبري ج�دة اله�اء. 

وتنطلق يف �سنة 2014 درا�سة بجهة مراك�س-تان�سيفت-احل�ز 

كجهة من�ذجية جتريبية لإقامة نظام للتتبع ومراقبة ج�دة 

اله�اء مع هيئة للتدبري و�سبكة للمراقبة على ال�سعيد اجله�ي.

درا�سة مرافقة جهة مراك�س-تان�سيفت-احلوز

بعد اكت�ساب جتربة يف اإجناز برنامج ج�دة اله�اء، انطلقت مرحلة 

جديدة تهدف ا�ستمرارية العمل اجليد لتجهيزات قيا�س ج�دة اله�اء.

لهذا الغر�س، �رسعت امل�ؤ�س�سة متم �سنة 2013 يف برنامج من�ذجي 

ملرافقة جهة مراك�س-تان�سيفت-احل�ز من اأجل م�ساحبتها يف 

احلكامة وتعزيز قدرات الفاعلني املحليني يف جمال ج�دة اله�اء.

ي�سمح هذا الربنامج بتط�ير مقاربة مبتكرة ت�حد اجله�د 

والأعمال املبا�رسة وغري املبا�رسة التي تنجزها الأطراف من 

اأجل مكافحة التل�ث اجل�ي. وينبني على ثالثة حماور كالتايل:

 • اإجناز و�سعية لالأمكنة متكن من و�سع حكامة 
للتدبري اجليد جل�دة اله�اء جه�يا؛

 •تعزيز كفاءات الفاعلني املحليني يف ج�دة 
اله�اء طبقا لربنامج تك�يني مالئم؛

 •تربية وحت�سي�س املدار�س والفاعلني املحليني.
وتتمثل هذه املحاور الثالثة يف اأعمال عملية وملم��سة تغطي 

خمتلف ج�انب تدبري ج�دة اله�اء على �سعيد اجلهة.

الدرا�سة البيئية الوبائية لتاأثري تلوث الهواء 

على ال�سحة يف جهة الدارالبي�ساء الكربى

اأ�رسفت الدرا�سة البيئية ال�بائية التي اأعطت انطالقتها 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء يف جهة 

الدارالبي�ساء الكربى يف 4 يناير 2009 على نهايتها 

بعد مرحلة اإعدادية )يناير 2010  يناير 2011( ومرحلة 

جتريبية )14 فرباير 14- مار�س 2011( واإجراء الدرا�سة 

يف حد ذاتها )ن�نرب 2011 – اأكت�بر 2013(.

وترمي هذه الدرا�سة اإىل تقييم تاأثري تل�ث اله�اء على ال�سحة بغية 

اإقامة نظام م�ستمر للمراقبة البيئية ال�بائية يهدف اإىل حماية 

اأف�سل لل�ساكنة التي تعي�س بها من الأخطار ال�سحية البيئية.

ومتكن من حتديد بالأرقام لتاأثريات التل�ث اجل�ي احل�رسي على 

ال�سحة، من خالل مقارنة التغريات الي�مية للم�اد املل�ثة للج� التي 

تقي�سها 7 حمطات ثابتة للقيا�س بجهة الدارالبي�ساء، بالتغريات 

الي�مية مل�ؤ�رسات ال�سحة )ن�سب انت�سار الأمرا�س وال�فيات(.

وتاأخذ الدرا�سة بعني العتبار ن�سبة ثاين اأوك�سيد الكربيت 

واجلزيئات املعدنية العالقة واأوك�سيد الآزوت والأوزون واأحادي 

اأوك�سيد الكارب�ن واملك�نات الع�س�ية املتطايرة، يف اله�اء.

وتق�م الدرا�سة بتجميع دخ�ل الأ�سخا�س امل�ست�سفى لأ�سباب 

تنف�سية وقلبية ولل�رسايني واإ�سابات ال�رسايني الدماغية واملعطيات 

امل�ستقاة لدى مكاتب ال�سحة وامل�ست�سفيات وامل�سحات اخلا�سة 

وال�ست�سارات الطبية لأ�سباب تنف�سية يف 35 مركز للفح�س 

و7 مراكز للت�سخي�س ومعاجلة الأمرا�س التنف�سية ومعطيات 

الأطباء العاملني بالقطاع اخلا�س. كما مت الأخذ بعني العتبار 

التغيب يف 44 م�ؤ�س�سة مدر�سية وحالت الغياب عن العمل 

لأ�سباب طبية من ال�سندوق ال�طني لل�سمان الجتماعي. وينبغي 

ت�سجيل اأن ج�دة املعطيات تت�سم بانعدام التجان�س وغياب 

النتظام يف نقل املعل�مات من جانب خمتلف املتدخلني.

وبغية اإجناز من�ذج بيئي وبائي، اأقيمت عدة درا�سات اإح�سائية 

تاأخذ بعني العتبار العالقة املتبادلة بني م�ؤ�رسات ال�سحة 

والتل�ث اجل�ي ما بني فاحت ن�نرب 1102 ومتم اأكت�بر 3102. 

وت�جد تف�سريات خمتلفة ل�سيما العالقة املتبادلة بني 

م�ؤ�رسات التل�ث اجل�ي وامل�ؤ�رسات ال�سحية قيد الإجناز.

و�ستك�ن اأول درا�سة اإيك�ل�جية وبائية من ن�عها يف 

املغرب، بخ�س��س تاأثريات التل�ث احل�رسي على �سحة 

�ساكنة الدارالبي�ساء الكربى، جاهزة يف �سنة 2014.
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29
 مبا في ذلك 13
 محطات ثابتة
 مثبتة من قبل

مؤسسة

محطات احملمول

مدينة

2
 محطات
احملمول

15
مدينة

�سبكة من 29 حمطة قيا�س
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التعوي�س الطوعي للكاربون

ال�رشاكات

خالل �سنة 2013، جددت امل�ؤ�س�سة اتفاقيات ال�رساكة مع 

م�ؤ�س�سة �سندوق الإيداع والتدبري وم�ؤ�س�سة اأونا واملجمع ال�رسيف 

للف��سفاط واملكتب ال�طني للماء والكهرباء و�رسكة �سامري 

وجمعية �سانعي الإ�سمنت باملغرب وال�كالة ال�طنية للم�انئ 

ووقعت اتفاقيات جديدة مع ات�سالت املغرب واإ�سمنت الأطل�س.

وقد مكنت هذه ال�رساكات من اإجناز م�ساريع لتع�ي�س 

الكارب�ن كغر�س النخيل وربط املدار�س القروية بالكهرباء 

با�ستعمال الطاقة ال�سم�سية وور�سات لالإعالم ومبادرات 

التح�سي�س بالحتبا�س احلراري وتغري املناخ.

كمـا اأن اتفاقيـة ال�رساكـة مـع وكالـة البيئـة والتحكـم فـي الطاقـة، 

)Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie( لنبعاثات ت�سخي�س  و�سيلة  تط�ير  على   عملت 

 الغازات امل�سببة يف الحتبا�س احلراري وقاعدة الكارب�ن مالئمة

 للمغرب انتهت مع �سهر غ�ست 2013 وهي يف ط�ر التجديد بالن�سبة

 مل��سم 2016-2014. و�ستمكن من مرافقة امل�ؤ�س�سة يف ن�رس هذه

.ال��سيلة لدى املقاولت املتط�عة ومالءمتها جلميع اجلهات

تعوي�س الكاربون

مت غر�س 2000 نخلة على ط�ل م�سار التنزه ب�احة النخيل 

مبراك�س وه� م�رسوع �سيمكن من حب�س 2400 طن من 

ثاين اأوك�سيد الكارب�ن خالل مدة بقاء امل�رسوع.

كما مت تركيب جمم�عة األ�اح �سم�سية يف 73 مدر�سة قروية 

وم�ساكن املعلمني يف اأقاليم اأزيالل ووزان وب�ملان وطنجة 

ووجدة، ومن �ساأن تلك التجهيزات اأن تتفادى انبعاث 940 

طن من ثاين اأوك�سيد الكارب�ن خالل مدة بقاء امل�رسوع.

منهجية ح�سيلة الغاز امل�سبب يف الحتبا�س 

احلراري

مت اإدخال 300 عامل م�سبب لنبعاثات الغازات يف قاعدة 

الكارب�ن ومت تط�ير و�سيلة احت�ساب انبعاثات الغازات 

امل�سببة لالحتبا�س احلراري من طرف امل�ؤ�س�سة بتعاون 

مع وكالـة البيئـة والتحكـم فـي الطاقـة و�ستمكن الهيئات 

العم�مية واخلا�سة من احت�ساب تاأثريها الكارب�ين 

وبالتايل القيام باملبادرات الكفيلة بتقلي�سه.

وقد عر�ست امل�ؤ�س�سة هذه املنهجية خالل:

• لعر�س و�سيلة احت�ساب  ور�سة منظمة يف �ستنرب 2013 

انبعاثات الغازات امل�سببة يف الحتبا�س احلراري 

وقاعدة الكارب�ن وحت�سي�س جمم�ع الفاعلني بتقلي�س 

انبعاثات تلك الغازات وتع�ي�س الكارب�ن؛

•ور�سة نظمها برنامج الأمم املتحدة من اأجل   
البيئة باإ�سطنب�ل يف ن�نرب 2013؛

• وباري�س  معر�س ب�ل�تيك بالدارالبي�ساء يف اأكت�بر 2013 

يف دجنرب 2013، حيث كانت امل�ؤ�س�سة قدوة للم�ساركني 

وقامت ب�ا�سطة حا�سبة الكارب�ن التي تت�فر عليها بقيا�س 

 )WEEC 2013( تاأثري امل�ؤمتر العاملي لرتبية البيئية

حتى يتم تع�ي�سه. وهي خط�ة اأقدمت عليها وزارة ال�سياحة 

واملجمع ال�رسيف للف��سفاط خالل التظاهرات التي يقيمانها.

اله�اء واملناخ
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2 000

غر�س النخيل - واحة �سمال - �رضق مراك�س 

غر�سها  ثم  نخلة 

و  مراك�س  ب�احة 

�سيمكن هذا امل�رضوع 

على  احلفاظ  من 

ثاين  من  طن   2000
اأك�سيد الكارب�ن طيلة 

مدة هذا امل�رضوع.

م�رضوع كهربة املدار�س القروية 
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احمليط األطلسي

البحر األبيض املتوسط

البحر األبيض املتوسط

Mer Méditerranée
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ح�س�ل م�ؤ�س�سات على املفتاح االأخ�رض 

املفتاح الأخ�رش

ح�سول 56 موؤ�س�سة لالإيواء على 

�سارة املفتاح اخل�رشاء خالل �سنة 

2013
ح�سل 29 فندقا منها 3 من �سنف 5 و4 جن�م و17 

بيت �سيافة و10 م�ؤ�س�سات �سغرية احلجم اأي ما 

جمم�عه 65 م�ؤ�س�سة فندقية، على �سارة املفتاح 

الأخ�رس. وهي م�زعة على اأرجاء املغرب، يف املدن 

اأو القرى، وت�ؤكد النخراط املتزايد للم�ؤ�س�سات 

العالية امل�ست�ى وذات �سيت دويل بال�سارة.

لئحة املعايري جديدة

يف امل��سم 2013-2012، قامت م�ؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة بتحيني معايري احل�س�ل 

على املفتاح الأخ�رس، رغبة منها يف ا�ستباق تط�ر 

ت�رسفات ال�سياح ومهنيي ال�سياحة، ومتكن اأي�سا من 

تكييف متطلبات املفتاح الأخ�رس مع حجم امل�ؤ�س�سات 

ال�سياحية. وقد اأ�سبحت ال�سارة الي�م متيز البنيات 

الكربى )الفنادق والن�ادي والإقامات ال�سياحية( عن 

البنيات ال�سغرى )بي�ت ال�سيافة والنزول واملاآوي 

ومزارع ال�سيافة. وحتدد اأي�سا جمم�ع ال�ثائق ال�اجب 

على املرت�سحني تقدميها. كما متت املالءمة مع ال�سياق 

املغربي بت�ساور مع اللجنة ال�طنية للمفتاح الأخ�رس 

و%10 من امل�ؤ�س�سات احلا�سلة على ال�سارة اخل�رساء.

التفاقية مع املكتب الوطني للماء 

والكهرباء

خالل �سنة 2013، وقعت امل�ؤ�س�سة اتفاقية �رساكة 

مع املكتب ال�طني للماء والكهرباء، قابل للتجديد 

�سن�يا، من اأجل دعم املرت�سحني يف جه�دهم 

الرامية اإىل تقلي�س ا�ستهالك املاء والكهرباء 

وامل�ساركة يف بل�رة و�سائل الت�ا�سل.

الدورة الأوىل للقوافل التناف�سية

�ساركت امل�ؤ�س�سة يف الدورة الأوىل لق�افل التناف�سية 

التي اأقيمت ي�مي 21 و22 اأكت�بر يف مراك�س. واقرتحت 

التفكري يف ال�سياحة امل�ستدامة كرافعة للتناف�سية.

ال�سياحة امل�س�ؤولة 

ح�سلت 56 م�ؤ�س�سة �سياحية  
على املفتاح الأخ�رض

املفتاح  على  حا�سلة  �سياحية  م�ؤ�س�سة 

االأخ�رض
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احلدائق العجيبة لبوقنادل

منذ افتتاح احلدائق العجيبة يف وجه 

العم�م، عرفت تردد الزوار ب�سكل 

متزايد لي�سبح العدد 117420 يف 

�سنة 2013، منهم 15230 طفال اأت�ا 

من 380 مدر�سة. وما هذا الرتفاع 

املتزايد �س�ى نتيجة اإثراء م�ستمر 

للحدائق وحت�سني اخلدمات املقدمة 

وال�سيانة ال�سارمة، من اأجل ت�سجيع 

املزيد من الزوار على الرتدد عليها.

ويف �سنة 2013، �ساهم برنامج 

للتح�سي�س والرتبية على التنمية امل�ستدامة 

وافتتاح املتحف الإيك�ل�جي يف منزل 

م�ؤ�س�س هذه احلدائق يف ارتفاع عدد 

الزوار ال�سن�ي، الذي يعرف فرتتي 

ذروة يف ف�سلي الربيع وال�سيف.

وقد اأ�سبحت احلدائق العجيبة لب�قنادل 

مكانا متميزا يبحث فيه الزوار على 

الراحة ل�سيما العائالت واأداة رائعة 

للرتبية والتح�سي�س بالبيئة. ومتكن 

الزيارات امل�ؤطرة للممر البيداغ�جي 

والأن�سطة املدر�سية امل�ازية كم�سابقة 

الت�س�ير والر�سم اأو درو�س التعريف 

بالب�ستنة وعرو�س تقطري زه�ر 

الربتقال والنباتات املعطرة احلديقة 

من ال�سطالع بدورها ب�سكل ترفيهي.

عالمة الت�سوير اجلديد

اأقيمت عالمات ت�س�ير جديدة باملمر 

البيداغ�جي، بحلقاته البيئية اخلم�س 

على التن�ع البي�ل�جي والنفايات 

واإعادة التدوير والغابة وحماية 

الأتربة واملاء منبع احلياة والب�ستنة 

الإيك�ل�جية، اأعيد ت�سميمها لتمثل 

ثالثة مدارات للحدائق، الأخ�رس 

)املمر البيداغ�جي( والأزرق )الطريق 

املت��سط( والأحمر )الطريق الط�يل(.

ال�سيانة والتجديدات وتوالد 

احليوانات

متثل �سيانة احلدائق العجيبة عمال 

�سخما ينَجز كل �سنة. ففي �سنة 2013، 

متت اإعادة واقيات ال�سم�س اخل�سبية 

مل�قف ال�سيارات وك�خ ا�سرتاحة الزوار 

ونظام الري بالتنقيط واإنارة املمر الكبري 

والبنايات. كما متت م�ساعفة �سناديق 

النفايات باملمر الكبري ثالث مرات من 

اأجل فرز النفايات. ومت غر�س امل�ساحة 

الرتابية خلف م�قف ال�سيارات بالع�رسات 

من النباتات املعطرة والطبية واملطبخية.

وقد اغتنى جناح احلي�انات ب�ستني 

طائرا من خمتلف الأجنا�س )15 تدرج 

ذهبي �سيني و4 بطات الباهاما�س و2 

حدفتان رخاميتان نادرة و2 بطتان 

مانداران و7 بطات برازيليتان و8 ببغاء 

ك�كاتيل )كروان( و8 حمامات رمادية 

و4 ببغاء متيم و10 طي�ر الرزو 10 

طي�ر الملا�س(. وعرف بيت الزواحف 

بع�س التح�سينات يف �ساكنيه، من خالل 

اقتناء ورل ال�سحراء والإغ�انا اخل�رساء 

وعنكب�ت جن�ب امريكا و عقرب اأ�س�د. 

كما زين املدخل بنباتات تزيينية 

ل�ستقبال الزوار العديدين واملتعط�سني 

للمعرفة. وقد ازداد مائة �سمك اأحمر 

تقريبا وع�رسة �سب�ط ك�ي هنا خالل 

�سنة 2013 يف امل�ستنقعات. ومت اإثراء 

جمم�عة النباتات باقتناء اثني ع�رس 

نباتا معطرا من الغابات ال�طنية.

ترميم املنتزهات واحلدائق التاريخية

حت�سي�س االأطفال بحماية البيئة عن طريق درو�س الب�ستنة .

ناف�رة اأندل�سية باحلدائق العجيبة بب�قنادل 

ال�سياحة امل�س�ؤولة 
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Nord Est

Nord Ouest

احلفاظ على واحة النخيل مبراك�س وتنميتها

واحة النخيل

النخيل  واحة  على  احلفاظ  برنامج  دخل 

مبراك�س وتنميتها مرحلته الثانية منذ اأن 

اأعطت انطالقتها �ساحبة ال�سمو امللكي

الأمرية اجلليلة لال ح�سناء يف 03 دجنرب 

اأربعة  املرحلة  هذه  وت�سمنت   ،2011
امل�ؤ�س�سة  عليها  اأ�س�ست  رئي�سية،  حماور 

ن�ساطها.

اإعادة ت�سكيل ر�سيد النخيل

يف 31 دجنرب 2013، ومنذ انطالق 

الربنامج �سنة 2008، غر�ست امل�ؤ�س�سة 

534838 �ستلة اأي بزيادة 26% 
مقارنة بالأهداف امل�سطرة يف البداية. 

وقد مت غر�س 13500 يف �سنة 2013 

يف اإطار اتفاقيات �رساكة مع املجمع 

ال�رسيف للف��سفاط )7500 �ستلة( 

والإدارة العامة للجماعات املحلية 

)8000 �ستلة(. كما قامت ب�سيانة 

79841 نخلة و�سذب 79516 نخلة 
واإزالة 15548 نخلة ميتة واإزالة 

41620 مرت مكعب من بقايا البناء.

�سقي امل�ساحات املزروعة

عرفت هذه املرحلة الثانية من الربنامج، 

بتعاون وطيد معه ال�رسكاء املحليني 

اإجراء درا�سة تقنية ومالية من اأجل 

جتهيز 14 بئرا بنظام �سخ يعمل بالطاقة 

ال�سم�سية. ويف 2013، مكنت مرحلة 

من�ذجية جتريبية جتهيز بئرين منها.

و�سيك�ن هذا امل�رسوع الهام م��س�ع 

اتفاقية مت�يل مع جمم�عة �رسكاء، 

ال�لية واجلماعة احل�رسية وال�كالة 

امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء 

مبراك�س والتعاون ال�طني والإدارة 

العامة للجماعات املحلية ووزارة البيئة 

ووزارة الأحبا�س وال�س�ؤون الإ�سالمية 

ومر�سد واحة النخيل مبراك�س.

وبالنظر لالأم�ال التي ينبغي ر�سدها، 

�سيتم اإجناز هذا امل�رسوع يف �سطرين، 

اأولهما )2018-2014( يهم ح�ايل 

الغربي  اجلزء  570 هكتارا م�زعة على 
لل�جلة وقطاع الأبي�س، وميكن من 

�سقي 200000 نخلة �سغرية وكبرية، 

بن�سبة 10 لرتات يف الي�م ولكل 

�ستلة، اأي بت�فري ا�ستهالك عام يبلغ 

725000 مرت مكعب يف ال�سنة على مدى 
امل�رسوع انطالقا من الفر�سة املائية.

تاأمني �سالمة واحة النخيل

بغية تاأمني �سالمة واوحة النخيل 

وتفادي مظاهر تل�ث جديدة، مت اإن�ساء 

فرقة للق�ات امل�ساعدة ب�رساكة مع 

التعاون ال�طني ووزارة الأحبا�س 

وال�س�ؤون الإ�سالمية. وقد مت اإنهاء 

البناية يف ي�ني� 2013. وي�جد مقر 

الفرقة املك�ن من اثني ع�رس عن�رسا 

فار�سا و�سط ال�احة، ويج�ب عنا�رس 

الفرقة ال�احة طيلة اأيام الأ�سب�ع على 

مدار ال�ساعة، حلمايتها، منذ 2014.

ت�سنيف واحة نخيل موقعا 

ذي اأهمية بيولوجية 

واإيكولوجية

قامت امل�ؤ�س�سة بت�سنيف بحرية ال�احة 

)ال�جلة( التي ت�سم وحي�سا ونباتات 

بارزة، م�قعا ذي اأهمية بي�ل�جية 

واإيك�ل�جية، ل�سمان حمايتها الر�سمية.

ف�ست�سبح م�ساحته املمتدة على 

250 هكتار حممية طبيعية حقيقية 
حتمي 15 ن�عا من الثدييات و24 

من الزواحف ول�سيما 49 ن�عا من 

الطي�ر منها من ه� نادر مثل النم�س 

 )mangouste( اآكل احل�سيات

ومالك احلزين الأحمر واآكل ال�رسطان 

)pourpré et crabier( اأو اأب� 

خريطة 

واحة 

النخيل 

مبراك�س

واحة النخيل
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.)ibis falcinelle( منجل امل�سق�ل

وتنكب امل�ؤ�س�سة منذ دجنرب 2013على 

درا�سة هذا الت�سنيف قيد الدر�س مع 

ولية مراك�س كمدير منتدب للم�رسوع. 

ويتم اإجنازه طبقا للقان�ن عدد -07

22 املتعلق بامل�ساحات املحمية 
و�سيجعل من ال�جلة اأول م�قع ذي اأهمية 

بي�ل�جية واإيك�ل�جية يف املغرب.

برنامج الرتبية البيئية 

للموؤ�س�سة

بل�رت امل�ؤ�س�سة براجمها اخلا�سة 

للرتبية والتح�سي�س، من اأجل م�اكبة 

خمطط احلفاظ على واحة النخيل.

- املدار�س الإيكولوجية: جميع مدار�س 

ال�احة م�سجلة يف برنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية. ويف �سنة 2013، وبف�سل 

انخراط عدد من الفاعلني )مر�سد واحة 

النخيل مبراك�س وجامعة القا�سي 

عيا�س ومقاولت القطاع اخلا�س(، 

اأحرزت مدر�سة طيب املريني على �سارة 

الل�اء الأخ�رس يف �سنة 2013.

- ال�سحافيون ال�سباب من اأجل البيئة: 

كانت ال�احة م��س�ع جمم�عة حتقيقات 

يف اإطار هذه امل�سابقة التي ي�سارك فيها 

تالميذ املدار�س الثان�ية مبراك�س. ويف 

بجائزة  �سينا  ابن  ثان�ية  فازت   ،2013
اختيار اللجنة وجائزة البتكار.

- املفتاح الأخ�رش: رفعت م�ؤ�س�ستان 

تقعان داخل مدار واحة النخيل )نادي 

اإلدورادور بامل�ري واإبي�س بامل�ري( 

�سارة املفتاح الأخ�رس الإيك�ل�جية 

الدولية على الت�ايل منذ 2011 و2009. 

وبالن�سبة لدورة 2014، اأودعت ثالث 

م�ؤ�س�سات جديدة ملفات تر�سحها.

الأدوات البيداغوجية للتح�سي�س 

والرتبية

املمر البيداغوجي

يقرتح املمر البيداغ�جي بال�احة 

للعم�م اكت�ساف الثقافة ال�احاتية من 

خالل �ست م�ا�سيع تتناول �سجر النخيل 

واخلطارات والبئر والت�سميد الع�س�ي 

والهرم الإيك�ل�جي لل�احة. وقد مت عر�س 

هذا املدار على هام�س الدورة ال�سابعة 

للم�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية على 

�سارع حممد ال�ساد�س. ومن املت�قع اإقامته 

بحديقة احلارتي يف �سنة 2013.

جرد النباتات قليلة ا�ستهالك املاء

�سدر خالل �سنة 2013 جرد ل�سبعني 

نباتا قليل ال�ستهالك للماء بتعاون مع 

مر�سد واحة النخيل مبراك�س، وه� اأداء 

ترمي اإىل ت�سجيع ال�ساكنة على اللج�ء اإىل 

غر�س هذه الأن�اع من النباتات املتالئمة 

مع الظروف املناخية النباتية للمنطقة.

ملنع  ال�سم�سية  باالأل�اح  االآبار  جتهيز 

اإنبعاتات ثاين اأك�سيد الكارب�ن .

حت�سي�س تالميذة مدر�سة مراك�س الطيب املريني ب�احة النخيل ) مراك�س ( باملحافظة على و�سطهم املعي�سي . 
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املواقع والبوابات

املواقع

وعيا منها بالأهمية التي تكت�سيها التكن�ل�جيات 

احلديثة لالإعالم يف حتقيق مهامها، قامت 

امل�ؤ�س�سة باإعادة �ساملة مل�قعها الر�سمي 

من اأجل ت�سهيل بل�غ املعل�مات )تقدمي 

اأف�سل للربامج ودخ�ل عرب امل�ا�سفات(

البوابات

كما اأنها اأطلقت الب�ابات امل�اطنة لرباجمها، 

التي ت�سكل اأداة تبادل للتجارب وتبادل 

املعل�مات م�ازاة مع �سيا�سة الت�ا�سل التي 

تت�خاها امل�ؤ�س�سة اإزاء املهتمني بها.

:»ecoecoles.ma« بوابة

تتمثل اإعادة ت�سميم هذه الب�ابة ب�سكل �سامل يف 

اإقامة م�سم�ن م�جه خا�سة للتالميذ ال�سغار 

بغية ت�سهيل فهمهم للربنامج، من خالل اإدماج 

األعاب تقدم الربنامج ب�سكل ترفيهي وتفاعلي.

»jeunresreporters.org.ma« بوابة

بخ�س��س هذه الب�ابة، متت اإقامة ف�ساء 

للتبادل بالن�سبة للجنة ال�طنية للربنامج بهدف 

ت�سهيل الت�ا�سل بني امل�ؤ�س�سة واأع�ساء اللجنة 

وت�سجيع امل�ساركة وتبادل املعل�مات واإقامة 

ال�سبكات مع اأع�ساء اآخرين يف اللجنة.

»clefverte.ma« بوابة

بالن�سبة لب�ابة املفتاح الأخ�رس، مت 

حتيني لئحة احلا�سلني على هذه ال�سارة 

اخل�رساء واخلرائط التفاعلية وكذا انطالق 

و�سع من�سة لتدبري الرت�سيحات وحتيني 

امل�ستجدات باإدماج »نداء مراك�س.«

»jardinsexotiques.com« بوابة

ُتدرج الب�ابة بانتظام اأن�سطة الربنامج الرتب�ي 

ال�سن�ي للحدائق م�سح�با بال�س�ر املنا�سبة.

و�سائل الت�ا�سل والتح�سي�س 
بالتنمية امل�ستدامة
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التقرير ال�سنوي ل�سنة 2013

الألعاب التفاعلية

املمر البيداغوجي لواحة النخيل مبراك�س

اأقامت امل�ؤ�س�سة مدارا بيداغ�جيا 

ثالثا، بعد مدار احلدائق 

العجيبة ومنتزه لريميطاج، 

ب�احة النخيل مبراك�س.

الع�س�ي  ال�سماد  وحدة 

بهذه  االأطفال  لتعريف 

التقنية االإك�ل�جية 

ابتكرت امل�ؤ�س�سة لعبة تفاعلية ح�ل ال�ساحل واملناطق 

الرطبة اتخذت من بحرية مارت�سيكا من�ذجا لها. وقد اأودعت 

اللعبة بالنرتنيت على ب�ابة »املدار�س الإيك�ل�جية«.
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ح�سيلة الأ�سول لغاية 31 دجنرب 2013

ح�سيلة اخل�سوم لغاية 31 دجنرب 2013

ال�سايفا�ستغماد و موؤونةاخلام

ا�ستعقار يف قيم معدومة

تكاليف ت�زع على عدة �سن�ات مالية

098,08 775,12154 873,20384 538م�ستعقرات غري جم�سمة

098,08 775,12154 873,20384 538براءة، عالمات، حق�ق وقيم مماثلة

993,37 791 328,8912 576 982,2619 198 32م�ستعقرات جم�سمة

512,58 273 788,603 154 301,181 428 4بنايات

791,54 773 879,767 036 671,3015 810 22من�ساآت تقنية، معدات و اأدوات

876,67 493,33279 370,00411 691معدات النقل

383,29 395 440,341 931 823,632 326 4مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

429,29 726,8669 156,1541 111م�ستعقرات جم�سمة اأخرى

000,00 000,0050 50م�ستعقرات مالية

000,00 000,0050 50حق�ق مالية اأخرى

510,76 319 510,7611 319 11حقوق على الأ�سول املتداولة

073,00 073,0065 65مم�ن، مدين، مقدم، واإيداع 

441,10 992 441,1010 992 10مدينات اأخرى

996,66 996,66261 261ح�ساب ت�س�ية الأ�س�ل

677,84 779 677,8426 779 26ال�سندات وقيم ال�ستثمار

253,49 293 253,4945 293 45خزينة باملوجودات

515,11 880 515,115 880 5ال�سيكات و القيم ال�اجب حت�سيلها

421,40 409 421,4039 409 39الأبناك

316,98 316,983 3�سندوق دمانة ت�سبيقات و اعتماد

533,54 388 798,5696 965 637,5516 349 116املجموع العام

ال�سايف

113,09 431 24ر�ساميل ذاتية

876,81 963 20اإرجاء من جديد

236,28 467 3الفائ�س ال�سايف عن ال�سنة املالية 

777,06 823 7ر�ساميل ذاتية مثيلة

777,06 823 7اإعانات ال�ستثمار

643,39 133 64دين اخل�سوم املتداولة

382,26 061 3املم�ن�ن والدفعات املتعلقة بهم

854,88 161امل�ظف�ن

946,80 158امل�ؤ�س�سات الجتماعية

359,50 433الدولة

983,51 013 6الدائن�ن الآخرون

116,44 304 54ح�ساب ت�س�ية اخل�س�م

533,54 388 96املجموع العام
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ح�ساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2013

ال�سايف

عائدات ال�ستغالل

345,85 790 14امل�ساهمات

940,74 298 11م�ساهمات امل�ؤمتر العاملي للرتبية البيئية

795,57 899 36الإعانات

082,16 989 62املجموع

تكاليف ال�ستغالل

645,44 122 31م�سرتيات م�ستهلكة من م�اد واأدوات

791,03 387 23حتمالت خارجية اأخرى

101,00 2�رسائب ور�س�م

356,62 499 4تكاليف امل�ستخدمني

45 ,157 173 3املخ�س�س لال�ستغالل

051,54 185 62املجموع

030,62 804نتيجة ال�ستغالل

العائدات املالية

44 ,257 285الف�ائد و عائدات مالية اأخرى

44 ,257 285املجموع

التكاليف املالية

132,75م�ساريف الف�ائد

132,75املجموع

124,69 285النتيجة املالية

155,31 089 1النتيجة اجلارية 

عائدات غري جارية

000,00 60منتجات تف�يت التثبيتات

364,88 313 2ا�سرتجاع من اإعانات ال�ستثمار

40 ,549 12عائدات غري جارية اأخرى

914,28 385 2املجموع

تكاليف غري جارية

833,31 7تكاليف اأخرى غري جارية

833,31 7املجموع

080,97 378 2النتيجة غري اجلارية 

236,28 467 3الفائ�س ال�سايف 

253,88 660 65جمموع العائدات

017,60 193 62جمموع التكاليف

236,28 467 3الفائ�س ال�سايف  )جمموع العائدات – جمموع التكاليف(
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الهيكلة

مجلس اإلدارة
الرئي�سة

 �ساحبة ال�سمو امللكي

 الأمرية لالح�سناء

نائب رئي�س

احل�سني التجاين

الأمني العام

نزهة العل�ي

الأع�ساء املوؤ�س�سون

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رسيف للف��سفاط

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء 

ال�سالح لل�رسب

اخلط�ط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

جمم�عة اأك�ا

ات�سالت املغرب

ك�بري فارما

�رسكة �سم�س

م�ؤ�س�سة اأونا

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء 

ال�سالح لل�رسب

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 واملناجم واملياه 

والبيئة

املديرية العامة للجماعات املحلية

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالح�سناء

الرئي�س املنتدب

احل�سني التجاين

�سواطئ نظيفة،

 جائزة لال ح�سناء

ح�سن طالب

J بحرية »مار�سيكا«
J حممية املحيط احليوي 

ما 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 املدار الرتبوي
J حت�سني قدرات 

ال�سحفيني ال�سباب 

ب�سمال اإفريقيا

اإعتماد زاير

جودة الهواء 

عبد الرفيع احلل�ي

اإح�سان املروين

التعوي�س الطوعي 

للكربون

عبد العزيز بلح�جي

اللواء الأزرق 

ح�سن طالب

املفتاح الأخ�رش

لبنى ال�ساوين

حماية و تنمية واحة 

النخيل مبراك�س

لبنى ال�ساوين

النخيل والواحاتال�سياحة امل�ستدامةالهواء واملناخالرتبية البيئيةحماية ال�ساحل

تن�سيق العمليات

اأ�سماء فار�س

التعاون الدويل

فاطمة الزهراء لهاليل
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شركاء المؤسسة
 •الحتاد العام ملقاولت املغرب

 •املكتب ال�رسيف للف��سفاط
 •املكتب ال�طني للكهرباء و 

للماء ال�سالح لل�رسب

 •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

 •�رسكة �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�رسكة 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�رسقية 

 •وكالة النعا�س والتنمية
 •برنامج الالأمم املتحدة البيئة 

وحماربة الت�سحر

 •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 اإنعا�س وتنمية اأقاليم ال�سمال
 •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
 •�رسكة مر�سيكا مد

 •ال�كالة الأملانية للتنمية
 •جمم�عة ال�سحى

 •املكتب ال�طني للمطارات
 •ال�رسكة ال�طنية للتحليل 

الكهربائي والبيرتوكيماويات

 •وكالة تنمية الطاقات املتجددة 
و الفعالية الطاقاتية 

 •اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية
 •�رسكة 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
 •م�ؤ�س�سة ف�رت� 

 •ال�رسكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة
 •اجلامعة امللكية املغربية 

للزوارق ال�رساعية

 •الحتاد املغربي ل�رسكات 
التاأمني واإعادة التاأمني

 •املعهد ال�طني للبحث يف ال�سيد البحري
 •مكتب التك�ين املهني و اإنعا�س ال�سغل

 •ال�رسكة 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

احلدائق العجيبة

اإبراهيم حدان

جنان ال�سبيل

عبد الرفيع احلل�ي

حديقة لريميطاج

حممد اأمني اأحاليف

املواقع والبوابات 

الإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات الإدارية و املالية 

 فاطمة الزهراء بنيعي�س

الوظائف امل�ساندةترميم احلدائق التاريخية

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي
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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


