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املوؤمتر العاملي لليون�سكو لع�رشية الرتبية على 
التنمية امل�ستدامة 

12 نونرب- ناكويا – اليابان

�ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لال ح�سناء 

تلقي خطابا عند االفتتاح

�ألقت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية اجلليلة لالح�سناء 

خطابا يف �فتتاح �ملوؤمتر �لعاملي لليوني�سكو 

حول 10 �سنو�ت للرتبية و�لتنمية �مل�ستد�مة  يوم 

�ليابانية،  ناغويا  2014 مبدينة  نونرب   12
كانت �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية اجلليلة لالح�سناء 

مبدينة ناغويا �ليابانية �سيفة �رشف ال�سيدة اإيرينا 

بكوفا املديرة العامة لليوني�سكو، �ملنظمة �لتي كانت 

لها رو�بط عمل مع موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة 

منذ 3 �سنو�ت. هذ� �ملوؤمتر �لدويل للرتبية و�لتنمية 

�مل�ستد�مة �لذي ي�سادف نهاية �لع�رشية 2005-2014 

،كان عبارة عن منتدى مرموق ومنفتح على و�سائل 

�لإعالم من �أجل �لتعريف بعمل موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س 

حلماية �لبيئة وكذ� قناعات رئي�ستها �لفعلية .

التزام املغرب من اأجل البيئة .

يف هذ� �خلطاب، �أ�سارت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية 

�جلليلة لالح�سناء �لتز�م �ململكة �ملغربية من �أجل �لبيئة 

،وهو �لتز�م من�سو�س عليه يف د�ستور �ململكة مرتجم د�خل 

قانون �إطار ومعمول به من طرف �حلكومة �ملغربية وين�س 

هذ� �لقانون �لإطار على دور �ملجتمع �ملدين ويوؤكد �لتوجه 

�لذي �نخرطت فيه موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة .

الرتبية والتح�سي�س التزام منذ اليوم 

االأول .

ذكرت �لرئي�سة �لتز�مها �خلا�س منذ �ليوم �لأول، بتح�سي�س 

�ل�سباب على �لرتبية من �أجل �لتنمية �مل�ستد�مة .
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ور�ســة

نظمت �ملوؤ�س�سة مع موؤ�س�سة �لرتبية على �لبيئة، 

على هام�س �ملوؤمتر �لعاملي، ور�سة حول �ملقاربات 

�ملوؤ�س�ساتية �ل�ساملة للرتبية على �لتنمية 

�مل�ستد�مة حتت �سعار »حتديد �أجندة �لرتبية 

على �لتنمية �مل�ستد�مة ملا بعد 2014«.

قامت �لور�سة باإبر�ز �لدور �لهام للرتبية على �لتنمية 

�مل�ستد�مة يف �أجندة ما بعد 2015 وكذلك �رشورة 

�إر�ساء عالقات بخ�سو�س هذ� �ملو�سوع ما بني 

�ملدر�سة و�جلامعة و�ملجتمع �ملدين و�ل�سلطات �ملحلية 

و�لقطاع �خلا�س. وقد مت تقدمي �لنتائج يف �جلل�سة 

�خلتامية  �لعامة للموؤمتر �لعاملي لتدمج بعد ذلك يف 

�لتو�سيات من �أجل و�سع برنامج �لعمل �ل�سامل.

اأحد التحديات الكربى يف 
جمال الرتبية والتنمية وامل�ستدامة 

هو املالئمة والفعالية يف 
اأر�ض الواقع

تلقي  لالح�سناء  اجلليلة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة 

خطابا  مبدينة ناغويا اليابانية .
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جائزة لال ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام 
07 دجنرب- ال�سخريات

نتائج البطوالت

مت تنظيم �لن�سخة �لأوىل من مبار�ة 

جائزة لال ح�سناء لل�ساحل �مل�ستد�م، 

�لتي تقام مرة كل �سنتني، يف 7 دجنرب 

رئا�سة �ساحبة  بال�سخري�ت، حتت   2014
�ل�سمو �مللكي �لأمرية لال ح�سناء.

 هذه �جلو�ئز �لتي حلت �بتد�ء من هذ� 

�لتاريخ حمل جو�ئز �سو�طئ نظيفة جاءت 

بتوجه جديد، �أكرث �سمولية، ياأخذ بعني 

�لعتبار �لأهد�ف �ملو�سعة للموؤ�س�سة 

من �أجل �لتنمية �مل�ستد�مة لل�ساحل.

 �إذ� كانت �جلو�ئز �لقدمية »�سو�طئ نظيفة« 

تكافئ �أ�سا�سا �لأن�سطة �خلا�سة بنظافة 

وتهيئة وتدبري �ل�سو�طئ �أو بتح�سي�س 

�مل�سطافني، فاإن جو�ئز لال ح�سناء لل�ساحل 

�مل�ستد�م �جلديدة و�سعت هذ� �لعرت�ف لي�سمل 

تدبري وحماية �ل�ساحل �لوطني باأكمله.

55
تقييم 55 ملف من طرف 

جلنة التحكيم

فئة: » �سواطئ نظيفة«

تكافئ هذه �جلائزة �ملبادرة لفائدة �ساطئ �أو 

جمموعة من �ل�سو�طئ تتعلق مبجال �لتدبري 

و�لتهيئة و�حلماية و�لرتبية و�لإعالم. بالن�سبة 

لل�سخ�سيات �ملعنوية، تخ�س�س هذه �لفئة 

ل�رشكاء برنامج �ملوؤ�س�سة »�سو�طئ نظيفة«

الفائزين: 

-  �أفريقيا و�جلماعة �لقروية مريلفت.

-  �أماندي�س طنجة، جمعية �ل�سطار 

�ل�سغار و�جلماعة �حل�رشية لطنجة. 

-  بريد �ملغرب و�جلماعة �حل�رشية لبوزنيقة.

-  �لقر�س �لفالحي، �جلماعة �حل�رشية 

للعر�ئ�س وجمعية »�بيكا – �لريا�سة للجميع«

-  موؤ�س�سة �لبنك �ملركزي �ل�سعبي 

للرتبية و�لثقافة و�جلماعة �حل�رشية 

�سيدي رحال �ل�ساطئ. 

-  جمموعة هوملاركوم و�جلماعة 

�حل�رشية لل�سعيدية.

-  �ملكتب �ل�رشيف للفو�سفاط 

و�جلماعة �حل�رشية للمعا�سات.

-  �ملكتب �لوطني لل�سكك �حلديدية، �جلماعة 

�حل�رشية لأ�سيال، �جلماعة �لقروية لق�رش 

�ملجاز وجمعية �ل�سطار �ل�سغار.

-  ل�سامري، �جلماعة �حل�رشية للمحمدية 

وجمعية »بحري دميا نظيف«.

فئة: »التقا�سم واإطار العي�س«

- هذه �جلائزة تكافئ �ملبادر�ت 

�خلا�سة بتثمني �لف�ساء�ت �لعمومية 

و�لطبيعية، �حل�رشية و�سبه ح�رشية، 

�لتي ت�سكل جزء من �ل�ساحل �ملغربي.  

الفائزين: 

- �ملكتب �لوطني للكهرباء و�ملاء �ل�سالح 

لل�رشب و�جلماعة �حل�رشية للد�خلة.

- موؤ�س�سة »�سورف ريدر« �ملغرب 

و�جلماعة �لقروية �إم�سو�ن.

- �لبنك �ملغربي للتجارة �خلارجية 

و�جلماعة �حل�رشية لهرهورة. 

طرق امل�ساركة ب�سيطة ومتجددة:

- ي�سجل �ملر�سحون ويعدون 

ملفاتهم باملوقع �لإليكرتوين:

www.plagespropres.org/

�لفرن�سية. �أو  بالعربية  �سو�ء    tld
- ولهذ� �لغر�س مت �إحد�ث قانون خا�س 

باملبار�ة و�سكرتارية د�ئمة وجلنة �لتحكيم.
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تتويج املوؤ�س�سة بعالمة امل�سوؤولية االجتماعية 
للمقاولة من طرف ڤيجيو

07 دجنرب- ال�سخريات
يف يوم 7 دجنرب 2014، ت�سلمت 

�ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية لال ح�سناء، 

رئي�سة موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية 

�لبيئة، من طرف مكتب ڤيجيو �ل�سهادة 

�خلا�سة بعالمة »جمعية م�سوؤولة«.

 هذه �ل�سهادة تثبت، عند �لنتهاء 

من �لفتحا�س �ملرتكز على �أكرث من 

�ملوؤ�س�سة  و�لتز�م  قدرة  موؤ�رش،   150
باحرت�م �ملبادئ �لتي حتدد م�سوؤوليتها 

�لجتماعية. هذه �لعالمة تثبت �أي�سا 

وجود ح�سابات موثقة وذ�ت م�سد�قية،  

بالإ�سافة �إىل معلومات متعلقة برب�جمها 

وحكامتها ونتائج �لأن�سطة �لتي تقوم بها ودرجة �إر�ساء �مل�ستفيدين من بر�جمها. 

وتعترب عالمة �مل�سوؤولية �لجتماعية للمقاولة مبثابة ر�فعة للمجهود�ت �ملبذولة �لتي 

متكن �جلمعيات من تاأكيد م�سوؤوليتها �لجتماعية وتعزيز �لعرت�ف بها. هذه �لعالمة 

�أتت لرت�سخ �للتز�م �ل�سخ�سي لرئي�سة �ملوؤ�س�سة �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية لال ح�سناء 

لكون موؤ�س�ستها تعترب منوذجية يف طريقة ��ستغالها و�أد�ء مهامها و�لرتويج لقيمها.

درا�سة ا�سرتاتيجية حول 
متوقع املوؤ�س�سة )نوماديي�ض(

اأكتوبر 2014 - الدار البي�ساء
�- مت �لقيام بتفكري ��سرت�تيجي حتت �إ�رش�ف �ملوؤ�س�سة 

بتعاون مع مكتب نوماديي�س، ما بني يوليوز و�أكتوبر 

�لذي  �ل�سياق  �إطار  �ملوؤ�س�سة يف  2014، حول متوقع 
تعمل فيه و�لأخد بعني �لإعتبارتوقعات �رشكائها.

 - �رتكزت مهمة هذه �ل�سرت�تيجية 

على هدفني �أ�سا�سيني:

 - جعل عمل وخطاب �ملوؤ�س�سة �أكرث و�سوحا وجالء 

بالن�سبة ل�رشكائها. )جماعات، موؤ�س�سات، مقاولت...(.

 - حتديد �إمكانيات حت�سني �أد�ء �ملوؤ�س�سة يف 

مهمتها �ملتعلقة بالرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة.

 - يف هذ� �ل�سدد، �أجريت عدة م�ساور�ت، عن طريق 

��ستمار�ت �لأ�سئلة وتنظيم ور�سات مع �ملكلفني 

بتنفيذ برنامج �ملوؤ�س�سة و�رشكائها �ملحليني وكذلك 

�رشكائها �لدوليني. يف هذ� �لإطار، مت تنظيم ور�سة 

تبادل وطنية يوم 2 �أكتوبر 2014 بالد�ر �لبي�ساء.

 مع �رشكائها �لوطنيني ت�سم �أكرث من 80 م�سارك.

 - و�أخري�، �أجريت مقارنة �ملوؤ�س�سة بع�رش 

موؤ�س�سات ومنظمات غري حكومية تن�سط كثري� 

يف جمال �لرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة، وقد 

مت عر�س �لنتائج و�لتو�سيات عند متم �سنة 

 .2015 �سنة  �لتنفيذ  و�ستدخل حيز   2014

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء ت�ستلم �سهادة 

ال�سيدة  طرف  من  امل�س�ؤولة  للجمعيات  الإ�ستمياز 

نيك�ل ن�طی, رئي�سة مكتب »فيجي�« املتخ�س�س يف 

تقييم امل�س�ؤولية الإجتماعية للم�ؤ�س�سات. 

فئة: »حماية وتثمني املوروث 

الطبيعي« 

- هذه �لفئة تكافئ �لإجناز�ت �لأكرث �أهمية 

�ملتعلقة بالتعرف �جليد على �ل�ساحل و�حلفاظ 

على �لتنوع �لبيولوجي به وكذلك �أنظمته 

�لإيكولوجية �له�سة. وتهم �جلامعات ومر�كز 

�لبحوث و�جلماعات و�ملقاولت و�ملنظمات 

�لعمومية و�خلا�سة و�جلمعيات. وتكافئ هذه 

�جلائزة �أي�سا مبادر�ت �لتحكم يف �ملخاطر �لتي 

تهدد �سالمة ووحدة �لرت�ب �ل�ساحلي �ملغربي.

الفائزين: 

- جمعية �ل�سطار �ل�سغار، �ملكتب �لوطني لل�سكك 

�حلديدة و�جلماعة �حل�رشية لأ�سيال، و�رشكة 

تهيئة �ل�سعيدية و�جلماعة �حل�رشية لل�سعيدية

- جمعية قدماء تالميذ مد�غ للثقافة 

و�لتنمية و�ت�سالت �ملغرب.

فئة: »الرتبية وال�سباب«

تكافئ هذه �لفئة �أف�سل �لأن�سطة و�مل�ساريع 

و�لدر��سات و�لأبحاث �أو بر�مج �لرتبية 

على �لبيئة، �ملنجزة من طرف �ملد�ر�س �أو 

�لثانويات و�ملوؤ�س�سات �جلامعية ومر�كز 

�لبحث و�ملنظمات �لعمومية و�خلا�سة �أو 

و�سائل �لإعالم، �لتي تهدف �إىل تعزيز دور 

�ل�سباب يف حماية �ل�ساحل و�حلفاظ عليه.

الفائزين: 

- جمعية �أ�ساتذة علوم �حلياة 

و�لأر�س وموؤ�س�سة »درو�سو�س«.

- جمعية �سم�س للرتبية 

و�ملو�طنة و�لبيئة باأحفري.

- جمعية �لآثار �لإيجابية �لبيئية و�لجتماعية.

- مر�سى �ملغرب و�ملكتب �لوطني للكهرباء 

و�ملاء �ل�سالح لل�رشب وجمعية بيئتي حياتي.

فئة: »امل�سوؤولية االجتماعية 

والبيئية للمقاوالت« 

تخ�س�س هذه �جلائزة ملبادر�ت �لفاعلني 

�لقت�ساديني �لذي �ختارو� �عتماد 

منهجية بيئية و�جتماعية و�قت�سادية لها 

�آثار �إيجابية على �ل�ساحل �ملغربي.

 النتائج:

-ليديك و�جلماعات �حل�رشية للد�ر 

�لبي�ساء و�ملحمدية وعني حرودة،

-�إ�سمنت �ملغرب و�جلماعة �حل�رشية لآ�سفي.

-�لوكالة �لوطنية للمو�نئ و�جلماعة 

�حل�رشية لل�سويرة وجمعية �ل�سعلة 

للرتبية و�لثقافة فرع �ل�سويرة.
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يف  28 �أبريل 2014، تر�أ�ست �ساحبة �ل�سمو �لأمرية 

لال ح�سناء مبر�ك�س �جتماعا حول ح�سيلة �ملرحلة 

�لثالثة لربنامج حماية وتنمية و�حة �لنخيل مبر�ك�س 

و�ألقت خطابا عند �لفتتاح �أ�سارت فيه �إىل �أن �لربنامج 

يتقدم ب�سكل مر�سي طبقا لتوجهات �لر�سالة �مللكية 

�ملوجهة للم�ساركني �أثناء �نطالقته �سنة 2007.

- وقد مكن هذ� �لجتماع �خلا�س بدر��سة �حل�سيلة 

من �إعادة حتديد توجهات �ملرحلة �جلديدة: 

- ��ستمر�رية �لربنامج و�إحد�ث �آليات 

�لتدبري و�ل�سيانة �ملالئمة.

- تو�سعة عملية �إعادة غر�س �لنخيل بالو�حة يف 

جزئها �ل�سمايل �لغربي ويف �ملناطق �ملحيطة بها.

- دعم ت�سنيف �لو�حة كموقع ذو منفعة 

بيولوجية و�إيكولوجية وكذلك دعم خلق حممية 

ح�رشية للغالف �حليوي مبر�ك�س.

- مو�كبة �ملن�ساآت �لفندقية بالو�حة من �أجل 

�حل�سول على عالمة �ملفتاح �لأخ�رش.

ة 
ّ
- مو�كبة �ملوؤ�س�سة يف تنمية �لأن�سطة �ملِدر

للدخل �لفالحي عرب �لتح�سي�س وتكوين �لفالحني 

و�إ�ستخد�م و�سائل �ل�سخ �ل�سم�سية.

- �إ�رش�ك �لفاعلني �لقت�ساديني ل�سيما 

عرب �لتعوي�س �لطوعي للكربون.

 اإعادة تاأهيل املوروث:

منذ بد�ية �لربنامج و�إىل غاية 31 دجنرب 2014، قامت 

�ملوؤ�س�سة بف�سل �رشكائها بغر�س 558000 نخلة، �أي 

بن�سبة %125 من �لهدف �مل�سطر يف بد�ية �لربنامج. 

- مت �حلفاظ على 79841 نخلة �سغرية وكبرية 

كما مت ت�سذيب 79516 نخلة، بينما ماتت 15548 

نخلة ومت �إز�لة 41620 مرت مكعب من �لأنقا�س. 

ت�سنيف الواحة كموقع ذو منفعة 

بيولوجية واإيكولوجية 

-يف �ستنرب 2014، مت تقدمي نتائج �لدر��سة �لتي �أعطيت 

�نطالقتها يف دجنرب 2013 من طرف �ملوؤ�س�سة حول �لوجلة 

كموقع ذو منفعة بيولوجية و�إيكولوجية. وقد متت در��سة 

هذه �لنتائج من قبل جلنة حملية برئا�سة ولية مر�ك�س 

تتكون من فاعلني حمليني. وكانت حمتويات هذه �لدر��سة 

يف طور �مل�سادقة عليها حيث مت حتيني موؤهالت �ملوقع 

ذو �ملنفعة �لبيولوجية و�لإيكولوجية و�إعد�د ملف �لت�سنيف 

07-22 �ملتعلق باملناطق �ملحمية لتقدميه  طبقا للقانون 

لالإد�رة �ملكلفة باإدر�جه.

اإ�رشاك ال�ساكنة املحلية والن�سيج اجلمعوي

تعمل �ملوؤ�س�سة على �إ�رش�ك �ل�ساكنة �ملحلية 

احل�سيلة الثالثة ملرحلة برنامج حماية وتنمية واحة 
النخيل مبراك�ض

28 اأبريل 2014 ، مراك�ض

�ساحبة  رئا�سة  متت 

الأمرية  امللكي  ال�سمو 

اإنعقاد  مت  ح�سناء,  لال 

ح�ل  �رشاكة  اإتفاقيتني 

ال�سباب  غابة  ترميم 

رئي�سة  بني  مبراك�س 

مراك�س  مدينة  جمل�س 

الزهراء  فاطمة  ال�سيدة 

احل�سني  و  املن�س�ري 

التيجاين الرئي�س املنتدب 

للم�ؤ�س�سة
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558 000
نخلة زرعت مند 2007

يف حماية و�حة �لنخيل وذلك عرب ثالث ر�فعات: 

- برنامج �ملد�ر�س �لإيكولوجية، مع ت�سجيل جمموع �ملد بالو�حة. 

وقد ح�سلت �إحدى هذه �ملد�ر�س وهي مدر�سة �لطيب ملريني، 

على �سارة »�للو�ء �لأخ�رش« وحظيت بزيارة �ساحبة �ل�سمو 

�مللكي �لأمرية لال ح�سناء �لتي جاءت ملعاينة �إجناز�تها.

- برنامج �ملفتاح �لأخ�رش، حيث ح�سلت 5 من�ساآت تقع يف حميط و�حة �لنخيل 

على �لعالمة من �سمن 22 من�ساأة على �سعيد مر�ك�س )نادي �إلدور�دور باملرييا، 

�إيبي�س مر�ك�س �لنخيل، ق�رش ناما�سكار، فندق هابيماج ونادي مارمار�(.

- خلق �أن�سطة مدرة للدخل بالن�سبة لل�ساكنة �ملجاورة، خا�سة �لأن�سطة �لفالحية 

ملا لها �أي�سا من فو�ئد على م�ستوى حماية �لنظام �لبيئي. وقد �أجريت در��سة 

ت�سخي�سية يف مار�س 2014 بتعاون مع جمعية �أكري�سود �لدولية وموؤ�س�سة 

نور�سي�س. و�أظهرت هذه �لدر��سة باأن 200 �أ�رشة تتكون يف �ملتو�سط من ثمانية 

�أفر�د حافظت على ن�ساط فالحي يعتمد على �ل�سقي يف و�حة �لنخيل بال�سمال 

�لغربي، يف م�ساحة تقدر باأربع هكتار�ت لكل ��ستغاللية تقام فيها زر�عات كبرية 

)�لرب�سيم، �لقمح، �ل�سعري( وزر�عة �لأ�سجار �ملثمرة )�أ�سجار �لزيتون و�لرمان(، 

وتربية �ملو��سي )�لأبقار و�لأغنام( و�سيعات �خل�رش )�خلر�سوف(. وكانت 

هذه �لزر�عة ذ�ت �لطبيعة �ملختلطة )�ملوجهة لال�ستهالك �لذ�تي و�لت�سويق( 

مهددة بن�سوب �ملاء وبتكاليف �لإنتاج �ملرتفعة وكذلك بظاهرة �لتمدن. 

- و�سيتم �إعطاء �نطالقة م�رشوع منوذجي للفالحة �لإيكولوجية لفائدة 

ما بني  �أ�رشة يف مرحلة جتريبية   200 منه  ت�ستفيد  ��ستغاللية فالحية   50
�سنتي 2017-2015. و�لغاية من هذ� �لربنامج هي جتريب �ملمار�سات 

و�لأنظمة �لتي ت�ساعد على حت�سني �لأد�ء �لعام لالأن�سطة �لفالحية.

غابة ال�سباب،
م�ساحة خ�رشاء مبراك�ض

اأبريل 2014 ، مراك�ض
يف �أبريل 2014 مبر�ك�س، �أعطت �ساحبة 

ال�سمو امللكي لال ح�سناء ر�سميا �نطالقة 

برنامج �إعادة تاأهيل غابة �ل�سباب، �ملعروفة 

�أي�سا بت�سمية »زيتون �ل�ستقالل«، وهي ف�ساء 

من �أ�سجار �لزيتون ميتد على م�ساحة 170 

هكتار يربط بني �ملدينة وحد�ئق �ملنارة.

- هذه �لأر�س، �لتي تقرر بو��سطة ظهري 2 مار�س 

�سنة  �لتمدن، مت غر�سها  1931 حمايتها من 
جاللة امللك املغفور له حممد  �إ�رش�ف  1954 حتت 

اخلام�س وجاللة امللك املغفور له احل�سن الثاين 

�لذي كان وليا للعهد �آنذ�ك ب�ستائل �لزيتون، كرمز 

لالأمل و�ل�سلم بعد ح�سول �لبالد على �ل�ستقالل. 

�أربع م�ستطيالت تتمحور حول جزيرة �سغرية 

مركزية تف�سل بينها طريق مزدوجة مركزية. 

- هذه �حلمولة �لرمزية مكنت غابة �ل�سباب من 

مقاومة �سغط �لتمّدن �لقوي حيث �أن �ملدينة 

منت  ب�سكل جتاوزت فيه هذ� �لف�ساء �لكبري 

�لذي كان ي�سكل يف �لأ�سل حدود� لها.     

- لكونها تعي�س حاليا تدهور� ب�سبب �فتقارها 

لل�سيانة و�ملاء، تلقت غابة �ل�سباب �لدعم من 

موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة �إذ مت �لتوقيع 

على �تفاقية مع �أربع هياآت وهي مديرية �لأمالك 

�ملخزنية و �ملجل�س �لبلدي ملر�ك�س، و�لإد�رة �لعامة 

للجماعات �ملحلية و ولية مر�ك�س تن�سيفت �حلوز.

- وحتدد هذه �لتفاقية �ملوقعة بني �لأطر�ف 

�خلم�سة م�سوؤوليات و�لتز�مات كل طرف و�ستمكن 

من �إعادة تاأهيل �لغر�س و�إقامة نظام للري 

ع�رشي ومقت�سد  للماء ولكن �أي�سا �ستمكن من 

�إعادة ت�سييد �لبنايات و�لف�ساء�ت �مل�سرتكة: 

�ساحات، ف�ساء�ت، مالعب ريا�سية، م�ساحات 

�لت�سلية، مو�قف �ل�سيار�ت �إلخ. ومبا �أن �ملوؤ�س�سة 

تظل وفية لنهجها، فاإنها ت�سهر على �أن تتم �إعادة 

�لتاأهيل يف �إطار �لحرت�م �لتام لروح م�سمميها 

مع �إدر�ج عن�رش »�لرتبية و �لتح�سي�س«. 
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الجمع العام لمؤسسة التربية على 
البيئة

21-22 يونيو 2014
كوبنهاجن، الدانمارك

�ساركت �ملوؤ�س�سة يف �جلمع �لعام ملوؤ�س�سة 

�لرتبية على �لبيئة، �لذي ينظم مرة كل �سنتني، 

�لتي تعترب فيه ع�سو� كامل �لع�سوية. و�طلع 

�جلمع �لعام على تقرير �لأن�سطة -2012

2014- �ل�سرت�تيجي  و�ملخطط   2014
�خلم�سة  بالرب�مج  يتعلق  �لذي   ،2016
�ملبلورة من طرف موؤ�س�سة �لرتبية على 

�لبيئة: �للو�ء �لأزرق، �ملد�ر�س �لإيكولوجية، 

�ل�سحفيون �ل�سباب من �أجل �لبيئة، �ملفتاح 

�لأخ�رش، عالمة �لورق. وت�سارك �ملوؤ�س�سة 

يف �أربعة من هذه �لرب�مج �خلم�سة. 

* وقد مت �نتخاب مكتب تنفيذي يتكون من 

ثمانية �أع�ساء من �أجل �إطالق هذ� �لربنامج 

�ملمتد على مدى ثالث �سنو�ت. وموؤ�س�سة حممد 

�ل�ساد�س حلماية �لبيئة ممثلة يف هذ� �ملكتب. 

* وت�سم موؤ�س�سة �لرتبية على �لبيئة 

حاليا 83 ع�سو� من 68 بلد

ورشة جهوية حول تنمية قدرات 
المجتمع المدني في مجال التربية 

البيئية
9 و 10 يونيو 2014

تونس، تونس
 مت تنظيم هذه �لور�سة �لتي �نعقدت باملعهد 

�جلامعي للدر��سات �ل�سياحية ب�سيدي �لظريف 

بتون�س من طرف كل من �ملنظمة �لإ�سالمية 

للرتبية و�لعلوم و�لثقافة )�إي�سي�سكو( وموؤ�س�سة 

حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة، وذلك بتعاون 

مع �للجنة �لوطنية �لتون�سية للرتبية و�لعلوم 

و�لثقافة.

- و�قرتحت �لور�سة تقوية قدر�ت �ملجتمع 

�ملدين يف جمال �لرتبية �لبيئية. وقد قام 

خرب�ء من تون�س و�ملغرب و�جلز�ئر وليبيا 

وموريتانيا وم�رش و�لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وعمان بعر�س �دو�ت بيد�غوجية يف 

هذ� �ل�سدد. كما عملت �جلمعيات �حلا�رشة 

على تقا�سم جتاربها وربط عدة عالقات.

المعرض الدولي للحدائق
 من 26 فبراير إلى 1 مارس 2014

المنامة، البحرين
�ساركت �ملوؤ�س�سة يف �لن�سخة �لعا�رشة من 

�ملعر�س �لدويل للحد�ئق، �لذي جمع 130 

عار�سا يف م�ساحة تبلغ 7500 مرت مربع 

بالبحرين، من 26 فرب�ير �إىل فاحت مار�س 

تقدمي  �ملعر�س، مت  2014، وخالل هذ� 
�أحدث �لتطور�ت �لتكنولوجية يف جمال 

�لبيئة وتدبري �حلز�م �لأخ�رش للمدن.

التعاون مع مكتب معلومات البحر 
المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية 

المستدامة، ورشة التربية على التنمية 
المستدامة بالجامعات

يومي 28 و 29 يوليوز
جبل طارق

تهدف هذه �لور�سة �إىل تبادل �ملعلومات حول 

�ل�سرت�تيجيات و�لأن�سطة �ملنجزة جنوب 

�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط يف جمال �لرتبية على 

�لتنمية �مل�ستد�مة وذلك من �أجل �إعد�د برنامج 

عمل لفائدة �جلامعات باملنطقة. ويندرج 

برنامج �لعمل هذ� يف �إطار �ل�سرت�تيجية 

�ملتو�سطية من �أجل �لتنمية �مل�ستد�مة و�لرتبية 

على �لتنمية �مل�ستد�مة �لتي �أعدتها �للجنة 

�لقت�سادية لالأمم �ملتحدة �خلا�سة باأوروبا.

 و�سارك يف هذه �لور�سة بجبل طارق 

خرب�ء جامعيون ومنظمات غري حكومية 

وممثلو �حلكومات �لذين قدمو� من 

�ليونان و�إيطاليا ومالطا وموناكو 

و�ملغرب و�لربتغال و�إ�سبانيا وتون�س. 

2
3

4

1
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ملتقى دولي للمنسقين من مختلف البلدان 
حول عالمة اللواء األزرق

من 15 إلى 19 أكتوبر 2014
كريت، اليونان

 �ساركت �ملوؤ�س�سة، على غر�ر كل �سنة، يف �مللتقى 

�لدويل للفاعلني من خمتلف �لبلد�ن حول عالمة �للو�ء 

�لأزرق �لذي �نعقد من 15 �إىل 19 �أكتوبر 2014 

مبدينة كريت، وقد تقا�سم �مل�ساركون �خلم�سون 

جتاربهم و�طلعو� كذلك على �أف�سل �ملمار�سات.

- ومن �أهم �ملو�سوعات �لتي مت تناولها بعناية 

خا�سة مر�قبة جودة مياه �ل�ستحمام طبقا 

للتو�سية �لأوربية �جلديدة، و�لبالغ �ملتعلق 

برب�مج موؤ�س�سة �لرتبية على �لبيئة خا�سة عالمة 

�للو�ء �لأزرق، وتقييم �آثار بر�مج موؤ�س�سة �لرتبية 

على �لبيئة، و�إدماج معايري جديدة م�ستقاة 

من عالمة �ملفتاح �لأخ�رش يف عالمة �للو�ء 

�لأزرق مرور� مبناق�سة مبادئ �لرتبية �لبيئية 

�لتي بلورتها موؤ�س�سة �لرتبية على �لبيئة. 

- ورفرف �للو�ء �لأزرق �سنة 2014 يف 3850 

�ساطئ وميناء ترفيهي ب48 دولة �أوربية 

و�إفريقية و�أمريكية بالإ�سافة �إىل �أوقيانو�سيا.

األيام األوربية من أجل التربية على البيئة
 من 24 إلى 27 شتنبر 2014

بيرغامو إيطاليا
مكنت �لن�سخة �لثانية من �لأيام �لأوربية من 

�أجل �لرتبية على �لبيئة �ملنعقدة من 24 �إىل 

�ملوؤ�س�سة  باإيطاليا،  ببريغامو   2014 �شتنرب   27
من �للتقاء مبئات �لفاعلني �لذين قدمو� 

ملناق�سة �لرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة.

�سو�ء قدمو� من فرن�سا �أو �ليونان �أو �إ�سبانيا 

�أو �ملغرب، فاإن �مل�ساركني متكنو� من �لتعرف 

على بع�سهم �لبع�س ب�سكل �أف�سل من �أجل 

تكوين �سبكة للتو��سل وتن�سيط �سيا�سات 

�لرتبية على �لبيئة على �ل�سعيد �لدويل. 

و�نتهزت �ملوؤ�س�سة هذه �لفر�سة لعر�س مهمتها 

�ملتعلقة بالتح�سي�س وتربية �ل�سباب وكذلك 

�أهم بر�جمها مع ت�سليط �ل�سوء بالأ�سا�س 

على �ملد�ر�س �لإيكولوجية بالإ�سافة �إىل 

�لتكوين �ملتعلق بالتعلم �لإليكرتوين لفائدة 

�ل�سحفيني �ل�سباب من �أجل �لبيئة.

بعثة حول الحفاظ على الساحل
يوليوز 2013

كامارغ، فرنسا
مت �قرت�ح هذه �لبعثة من طرف موؤ�س�سة 

�ملحافظة على �ل�ساحل �لفرن�سية، �لتي 

جتمعها مبوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س �تفاقية 

�رش�كة موقعة �سنة 2013، وقد نظمت 

عدة لقاء�ت مع �ملوؤ�س�سة �لفرن�سية ومع 

وكالة مياه �لرون باملتو�سط وكور�سيكا.

كما نظمت زيارة مل�ستنقعات فيغري� بكامارغ 

�لتابعة ملوؤ�س�سة �ملحافظة على �ل�ساحل 

و�مل�سنفة كمحمية ذ�ت �أهمية دولية. 

وتوفر هذه �مل�ستنقعات 1200 هكتار من 

�لف�ساء�ت �لطبيعية من �أجل �حلفاظ على 

�لطيور �ملائية )292 نوع من �لطيور مت 

�إح�ساوؤها( وكذلك م�سار �لكت�سافات �مل�سلية 

�لتي تقوم على �لركائز لتثبيت �لدروب 

�ل�سيقة و�لأكو�خ �خل�سبية و�سط �ملياه.

المؤتمر الوطني حول المناخ والمجاالت 
الترابية

من 30 شتنبر إلى 1 أكتوبر 2014
ستراسبورغ، فرنسا

�ساركت �ملوؤ�س�سة يف �ملوؤمتر �لوطني 

حول �ملناخ و�ملجالت �لرت�بية �ملنظم 

من طرف �لوز�رة �لفرن�سية لالإيكولوجيا 

و�لتنمية �مل�ستد�مة. وتندرج هذه �مل�ساركة 

يف �إطار �لتعاون �لثنائي مع وكالة �لبيئة 

و�لتحكم يف �لطاقة. هذه �مل�ساركة مكنت 

�ملوؤ�س�سة من �لطالع على جتارب �جلماعات 

�ملحلية �لفرن�سية يف �إطار خمططات �ملناخ 

و�لطاقات و�ملجالت �لرت�بية من �أجل �حلد 

من �لتغري�ت �ملناخية و�لتاأقلم معها.
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اللقاء السنوي للفاعلين الوطنيين 
بخصوص  المفتاح األخضر

من 19 إلى 23 أكتوبر 2014
ريثيمنو، باليونان

�جتمع 31 فاعال وطنيا لهم �سلة باملفتاح 

�لأخ�رش من 19 �إىل 23 �أكتوبر 2014 

بريثيمنون باليونان من �أجل �لطالع على 

�ملخطط �ل�سرت�تيجي �خلا�س باملفتاح 

�لأخ�رش ل�سنة 2015 و�ملعايري �جلديدة للفرتة 

�ملمتدة ما بني 2016 و 2020 �ملتعلقة 

�أ�سا�سا مبعايري �مل�سوؤولية �لجتماعية للمقاولة 

و�لتو��سل �ملكثف حول �لربنامج و�لبنيات 

�ملتوجة بالعالمة وكذلك �إحد�ث �فتحا�س 

دويل للمن�ساآت �حلا�سلة على �ملفتاح �لأخ�رش 

بالإ�سافة �إىل قيا�س �آثار معايري �ملفتاح 

�لأخ�رش على من�ساآت �لإيو�ء �ل�سياحية.

األيام المتوسطية للهواء
من 18 إلى 19 نونبر 2014

مارسيليا، فرنسا
توجهت جلنة مكونة من موؤ�س�سة حممد 

�ل�ساد�س حلماية �لبيئة و�لوز�رة �ملنتدبة 

�ملكلفة بالبيئة و�ملديرية �لعامة للجماعات 

�ملحلية ومديرية �لأر�ساد �جلوية �لوطنية 

ووليات �لرباط �سال زمور زعري ومر�ك�س 

تان�سيفت �حلوز، �إىل مار�سيليا يومي 18 و 

�لأيام  �مل�ساركة يف  �أجل  2014 من  نونرب   19
�ملتو�سطية للهو�ء. وخالل هذه �لتظاهرة، 

متكنت �ملوؤ�س�سة من �للتقاء مبختلف 

�لفاعلني �ملعنيني بجودة �لهو�ء باملنطقة 

�ملتو�سطية و�لطالع على �أحدث �لتطور�ت 

�لتكنولوجية و�ملوؤ�س�ساتية وكذلك تكنولوجيات 

منطقة برفن�س– �لألب- كوت د�زور. 

 وقد �ساعدت �لأيام �ملتو�سطية على �لتذكري بكلفة 

تلوث �لهو�ء وتاأثري �لغاز �مل�سبب لالحتبا�س 

�حلر�ري يف �رتفاع درجة حر�رة �لأر�س.

جائزة التفاح األخضر لثانوية تأهيلية 
بالشرق

10 نونبر 2014
لندن، المملكة المتحدة

ح�سل م�رشوع �إن�ساء جريدة مدر�سية من طرف 

�سحفيون �سباب من �أجل �لبيئة باإحدى �لثانويات 

�رشق �ملغرب بدعم من موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية 

�لبيئة على �جلائزة �ملتميزة »جائزة �لتفاح �لأخ�رش«. 

ومت ت�سليم هذه �جلائزة مبجل�س �للورد�ت بلندن يوم 

.2014 نونرب   10
ويتعلق �مل�رشوع باإجناز جريدة بيئية »�لزيتونة« �لتي 

�أن�سئت كليا من طرف تالميذ �إحدى ��لثانويات. و�عترب 

هذ� �مل�رشوع منوذجا مبتكر� للممار�سات �لبيئية 

�جليدة حيث مكن من �إر�ساء �لوعي �لبيئي لدى �لتلميذ 

و��ستعمال تيكنولوجيا �ملعلومات ف�سال عن ربط هذ� 

�مل�رشوع باملناهج �ملدر�سية. وكان للم�رشوع �أي�سا 

تاأثري على �لبيئة �ملحلية، من خالل �نخر�ط �ل�رشكاء 

و�جلمعيات و�ل�سحافة �ملحلية، وقد متت �إعادة ن�رش 

بع�س مقالت جريدة »�لزيتونة« من طرف �ل�سحافة 

�ملحلية، وبالن�سبة للتنقالت �مليد�نية، فاإنها كانت تتم 

على ح�ساب �ملجل�س �لبلدي للمدينة و�جلماعة �لقروية 

لعني �حلجر، فيما تولت بع�س �ملقاولت طباعة 

ن�سختي �جلريدة، كما �أن �لآباء بدورهم دعمو� حفالت 

�ل�ستقبال �خلا�سة بالتالميذ. فاجلريدة �لتي ميكن 

حتميلها على �لإنرتنيت ت�ستعمل كاأد�ة لنقل �أفكار 

�لثانويات يف جمال �لرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة. 

9
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معرض بوليتيك
من 2 إلى 5دجنبر

ليون، فرنسا
ز�رت �ملوؤ�س�سة معر�س بوليتيك بليون من 

�أجل �لطالع على �أحدث �لتطور�ت يف جمال 

�ملاء، و�لنفايات و�إعادة �لتدوير و�لطاقة 

وحتليل �لهو�ء و�لتنمية �مل�ستد�مة...

 وعلى هام�س �ملعر�س، مت تنظيم عدة زيار�ت 

من �أجل �لتعرف على �آليات مر�قبة جودة �لهو�ء 

،) Air PACA( :مبنطقة �لألب كوت د�زور

 كما مت  �أي�سا عقد لقاء�ت مع خمتلف �لفاعلني 

و�ملوؤ�س�سات بجهة رون – �ألب �لذين 

كانت تو�سياتهم كالتايل :

• و�سع رهن �لإ�سارة جتربة منطقة  	
رون - �ألب يف جمال �لتح�سي�س 

و�لرتبية �ملتعلقني بتلوث �لهو�ء.  

• دعم �ملوؤ�س�سات �ملغربية من �أجل خلق تدبري  	
�إقليمي وو�سع خطط للحد من ثلوث �لهو�ء.

ورشة المنسقين الوطنيين لبرنامج 
المدارس اإليكولوجية
من 4 إلى 7 دجنبر

كارديف، بالد الغال
�ساركت �ملوؤ�س�سة، �إىل جانب ممثلي 45 

بلد، يف ور�سة �ملن�سقني �لوطنيني لربنامج 

�ملد�ر�س �لإيكولوجية �ملنظمة من طرف 

جمعية » كيب ويلز تايدي« حول مو�سوع 

�لتقا�سم، �حتفاء بالذكرى �لع�رشين للمد�ر�س 

�لإيكولوجية. هذ� �لربنامج ي�سمل حاليا 59 

بلد و15 مليون تلميذ و1,2 مليون معلم 

و17415 مدر�سة �إيكولوجية متوجة باللو�ء 

�لأخ�رش و كذلك �أكرث من 8000 �رشيك. 

الجمع العام لمكتب معلومات البحر 
المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية 

المستدامة
 20-22 دجنبر 2014   

أثينا، اليونان
�ساركت �ملوؤ�س�سة يف �جلمع �لعام 2014 

ملكتب معلومات �لبحر �ملتو�سط للبيئة 

و�لثقافة و�لتنمية �مل�ستد�مة �لذي تعترب 

ع�سو� فيه. وتن�سوي حتت هذ� �ملكتب 128 

منظمة غري حكومية تن�سط يف جمال �لبيئة 

و�لتنمية �مل�ستد�مة من 26 بلد� من �ملنطقة 

�ملتو�سطية. ويتمثل �لهدف �لرئي�سي للمكتب 

يف حماية �لبيئة �لطبيعية )�لتنوع �لبيلوجي، 

�لغابات، �ل�سو�حل، �ملو�رد �لطبيعية، �ملناخ( 

و�ملوروث �لثقايف )�لآثار �لأركيولوجية، 

�مل�ساكن �لعتيقة، �لتنوع �لثقايف، �ملدن، �إلخ(.

* ويعمل مكتب معلومات �لبحر �ملتو�سط 

للبيئة و�لثقافة و�لتنمية �مل�ستد�مة على 

��ستغال �جلمعيات يف �إطار �سبكة وتطوير 

�لتعاون و�لتو��سل و�لتكوين �إلخ. و�سلط 

�جلمع �لعام �ل�سوء على �مل�ساريع يف طور 

�لإجناز وتتبع �سريها خالل 2015.
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�ساركت موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة، 

�إىل جانب قادة عامليني بالأمم �ملتحدة يف 

�ملنتدى �ل�سيا�سي من م�ستوى عال، �ملحدث 

مبنظمة �لأمم �ملتحدة من �أجل دعم �ملجهود�ت 

�ملبذولة يف جمال �لتنمية �مل�ستد�مة. هذ� 

�ملنتدى �أعقب جلنة �لتنمية �مل�ستد�مة �ملن�ساأة 

بريو �سنة 1992 و�لتي �نتهت مهمتها يف 20 

�شتنرب 2014 بعدما تبني عدم فعاليتها.

 �ملنتدى من م�ستوى عال �لذي �أعقب �للجنة يف 

موؤمتر ريو 20+ ي�سم قادة �لدول �لأع�ساء يف 

�لأمم �ملتحدة من �مل�ستوى �لرفيع، وكذلك عامل 

�ملال و�لأعمال و�ملجتمع �ملدين و�ملمثلني 

�ملحليني من �لقطاعني �لعمومي و�خلا�س. 

ويرمي هذ� �ملنتدى �إىل ت�رشيع وترية ترجمة 

على �أر�س �لو�قع �لإجر�ء�ت �لتي تهدف �إىل 

�حلد من �نبعاثات �لغاز وتعزيز �لقدرة على 

�لتكيف مع �لتغري�ت �ملناخية ف�سال عن 

حتريك �لإر�د�ت �ل�سيا�سية من �أجل �لتو�سل 

�إىل غاية حلول 2015، �إىل �تفاق قانوين على 

�ل�سعيد �لعاملي ميكن من �حلد من �رتفاع 

�حلر�رة �لعاملية يف �أقل من 2 درجة.

وقد متكنت �ملوؤ�س�سة، �أثناء هذ� �ملنتدى من 

تطوير عالقاتها، كما �ساركت يف دورتني 

مو�سوعاتيتني من م�ستوى عال، »�لدو�فع 

�لقت�سادية للتدخل يف �ملناخ« و«�ملناخ 

و�ل�سحة و�ل�سغل« �للتني ير�أ�سهما على �لتو�يل 

�ل�سيد رجب طيب �أردوغان، رئي�س تركيا 

و�ل�سيد �سويل ميني�ستو رئي�س فنلند�. وهذ� 

�ملنتدى مدعو لالنعقاد مرة كل �أربع �سنو�ت.

 المنتدى السياسي من مستوى عال لألمم المتحدة من أجل دعم 
المجهودات المرتبطة بالتنمية المستدامة

يوم 23 شتنبر 2014
نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية
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احمليط األطلنتي

البحر األبيض املتوسط

Mer Méditerranée

الدارالبيضاء

مراكش

اكادير

مؤتمر علم النباتات لمؤسسة حديقة 
ماجوريل

يوم 22 فبراير 2014
مراكش

قدمت �ملوؤ�س�سة جتربتها يف �إعادة تاأهيل �حلد�ئق 

�لتاريخية من خالل �لدور �لذي تقوم به يف 

جمال �لرتبية �لبيئية، خا�سة عن طريق خلق 

ف�ساء�ت للرتبية على �لبيئة �لتي تعترب خز�نا 

لالكت�ساف �لبيئي وكذلك �لبيد�غوجية �لبيئية.

الملتقى الدولي للمنسقين من مختلف 
البلدان حول برنامج »الصحفيون الشباب 

من أجل البيئة«
21 و22 فبراير

مراكش
نظمت �ملوؤ�س�سة يف 21 و22 فرب�ير 2014 

مبر�ك�س �مللتقى �لدويل للمن�سقني من خمتلف 

�لبلد�ن حول برنامج »�ل�سحفيون �ل�سباب من 

�أجل �لبيئة« ب�رش�كة مع موؤ�س�سة �لرتبية على 

�لبيئة. هذ� �للقاء �ل�سنوي ميكن �ملن�سقني من 

تقا�سم �ملمار�سات �جليدة �لتي مت تطويرها 

خالل �ملو�سم �ل�سابق ومناق�سة �إجناز�ت 

�لدول �مل�ساركة و�لتطرق لآفاق تطور برنامج 

»�ل�سحفيون �ل�سباب من �أجل �لبيئة« بالإ�سافة 

�إىل �لأن�سطة �لتي يجب ترجمتها على �أر�س �لو�قع 

من �أجل �إحد�ث �سبكة تو��سلية بني �لثانويات 

و�لإعد�ديات �ملنخرطة يف هذ� �لربنامج. 

ندوة دولية حول السياحة المستدامة
من 24 إلى 26 فبراير 2014

أكادير
�ساركت �ملوؤ�س�سة مبدينة �أكادير يف �لندوة �لدولية 

�لر�بعة حول �ل�سياحة �مل�ستد�مة ويف �ملوؤمتر 

�ل�سنوي لل�رشكاء باملغرب �للذين جمعا 300 خبري� 

قدمو� من �إفريقيا و�آى�سيا و�لبا�سيفيك و�أوروبا 

و�ل�رشق �لأو�سط وجزر �لكر�يبي و�لأمريكتني. 

وتدخلت �ملوؤ�س�سة يف �لور�سة �لتي حتمل 

عنو�ن »موؤ�رش�ت �لتتبع و�آليات �سنع �لقر�ر 

يف �لوجهات �ل�سياحية« وعر�ست جتربتها 

�ملتعلقة باملفتاح �لأخ�رش و�سو�طئ 

نظيفة و�لتعوي�س �لطوعي للكربون. 

ورشة حول دورة الحياة
يومي 11 و 12 نونبر

الدار البيضاء
 نظمت �ملوؤ�س�سة ب�رش�كة مع برنامج �لأمم �ملتحدة 

حلماية �لبيئة، وكر�سي �ليوني�سكو حول دورة 

�حلياة و�لتغري�ت �ملناخية، و�ملركز �ملغربي 

لالإنتاج �لنظيف، يومي 11 و 12 نونرب 2014 

بالد�ر �لبي�ساء ور�سة لتبادل �لأفكار و�لتكوين 

حول مو�سوع »�لت�سور �ملرتكز على دورة �حلياة: 

�لدعم يف �ملنطقة �ملغاربية وما بعدها«. 

موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

17

التقرير ال�سنوي ل�سنة 2014

امللتقيات الوطنية

اأحداث بارزة
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املدار�ض االإيكولوجية

79
مدر�سة حا�سلة على اللواء االأخ�رش

898
مدر�سة ت�سارك يف الربنامج

برنامج يف تقدم م�ستمر

دخل برنامج »�ملد�ر�س �لإيكولوجية« �سنته �لتا�سعة 

باملغرب. وما ز�لت �ملد�ر�س �لتي تلتحق متعددة جد�: حيث  

�أن 898 مدر�سة �ساركت يف �لربنامج يف �ملو�سم -2013 

2014 مقابل 675 مدر�سة يف �ملو�سم 2012-2013. 
كما �أن 71 مدر�سة قدمت ملفات تر�سيحها للو�ء �لأخ�رش 

للمو�سم 2014-2013، ح�سلت 25 منها عليه، وفازت 

31 مدر�سة بامليد�لية �لربونزية و12 �أخرى بامليد�لية 
�لف�سية. وبالن�سبة لتجديد �لعالمة، حققت 77 مدر�سة 

�إيكولوجية مبتغاها من �سمن 79 مدر�سة �إيكولوجية. 

زيارة للمدر�سة االإيكولوجية الطيب 

ملريني

قامت �ساحبة �ل�سمو �مللكي �لأمرية لال ح�سناء يوم 

28 �أبريل 2014 بزيارة تالميذ �ملدر�سة �لإيكولوجية 
�لطيب �ملريني، �ملتو�جدة بقلب و�حة �لنخيل مبر�ك�س. 

وقد توجت هذه �ملدر�سة باللو�ء �لأخ�رش بر�سم �ل�سنة 

�لدر��سية 2013-2012. هذه �لزيارة تربهن عن 

�نخر�ط �ملوؤ�س�سة يف حماية و�حة �لنخيل ورغبتها 

يف �إ�رش�ك �ل�ساكنة �ملجاورة يف هذه �لعملية. 

التكويــــن

ور�سات التكوين وتقوية القدرات

مكنت ور�سة �لتكوين، �ملنظمة يف �لفرتة ما بني 14 

فرب�ير و 14 مار�س، �ملد�ر�س �حلا�سلة على �للو�ء 

�لأخ�رش من نقل جتاربها للمد�ر�س �لأخرى. وقد 

�نعقدت هذه �لور�سات يف 11 جهة باململكة، 

تكون من خاللها 163 تلميذ و 105 موؤطر.

ملتقى املدار�س االإيكولوجية احلا�سلة على اللواء 

االأخ�رش

نظمت �ملوؤ�س�سة يومي 5 و6 فرب�ير، ب�رش�كة مع وز�رة 

�لرتبية �لوطنية و�لتكوين �ملهني، لقاء لتبادل �لأفكار 

وتقا�سم جتارب 79 مدر�سة حا�سلة على �للو�ء �لأخ�رش. 

وكان �لهدف من هذ� �مللتقى هو نقل جتارب �ملوؤطرين 

�ملتفوقني �إىل زمالئهم �لأقل تفوقا ف�سال عن تقا�سم �لتجارب 

و�ملمار�سات �لبيئية �جليدة �خلا�سة ب 6 حماور للربنامج 

للمد�ر�س �لإيكولوجية �ملتو�جدة يف 16 جهة باململكة.

�رشاكـــة

املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�سالح لل�رشب

نظم �ملكتب �لوطني للكهرباء و�ملاء �ل�سالح لل�رشب يف 

�لفرتة ما بني 31 �أكتوبر و 6 نونرب قافلة حت�سي�سية حول 

�قت�ساد �ملاء و�لكهرباء ومعاجلة �لنفايات. وتوجهت من 

�لد�ر �لبي�ساء �أنفا و�لوليدية و�أكادير وتيزنيت ثم توقفت 

بالد�خلة يوم 6 نونرب، �مل�سادف لذكرى �مل�سرية �خل�رش�ء.

ني�ستلي

قامت �رشكة ني�ستلي باعتماد معيارها »�أطفال �أ�سحاء« يف 

حت�سي�س تالميذ 11 مدر�سة بجهة �سال زمور زعري �ملندرجة 

حديثا يف �لربنامج باأهمية �لتغذية �ملتو�زنة، وقامت بنف�س 

�لعملية باملدر�سة �لإيكولوجية باحلوزية ومد�ر�س �أخرى 

باجلديدة �أثناء �نعقاد �لأيام �لوطنية  لل�ساحل يوم 26 دجنرب. 

الن�سخة الثانية من االأيام الوطنية لل�ساحل

ومبنا�سبة هذه �لتظاهرة، مت تنظيم زيار�ت تربوية 

لبحريتي �لنا�سور و�لد�خلة وكذلك �أيام �أبو�ب مفتوحة 

لعر�س �ل�سور �لفوتوغر�فية للمنار�ت بطنجة و�جلديدة 

و�لعيون كما مت تنظيم عر�س �أفالم بيد�غوجية. 

 و�ختتمت هذه �لأيام �لتح�سي�سية �لتي �سارك فيها �لأطفال 

و�ملر�هقون باحل�سة �لكربى من �لأعمال، بالتعبئة �لعامة 

جلميع �ملد�ر�س �لإيكولوجية �ملتو�جدة بال�سو�حل �ملغربية.
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 ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة22

ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة
الن�سخة 12 من املباراة

يف الن�سخة الثانية ع�رش من مباراة ال�سحفيون 

ال�سباب من اأجل البيئة، مت اقرتاح اال�ستغال على 

مو�سوع »تكنولوجيا االإعالم والتوا�سل يف خدمة 

الرتبية البيئية من اأجل تنمية م�ستدامة«.

 وخالل هذه ال�سنة، مت اإدراج ثالث فئات من 

االأعمار يف املباراة وهي كالتايل:  فئة 11-14 

�سنة، وفئة 18-15 �سنة و فئة 21-19 �سنة، 

هذا املقت�سى اجلديد �سمح بفتح املباراة اأمام 

تالميذ االإعداديات املغاربة حيث كانت تقت�رش 

اإىل غاية االآن على تالميذ الثانويات. وهكذا، برهن 

تالميذ االإعداديات والثانويات على نف�س احلما�س 

والتطلع، وقد �سارك يف املباراة 2000 تلميذ من 

359 اإعدادية وثانوية تابعة لـ 16 اأكادميية. 
 وقد اأثار املو�سوع اهتمام تالميذ »�سحفيون �سباب 

من اأجل البيئة« اإذ اأجنزوا 314 تقريرا مكتوبا 

و1042 �سورة فوتوغرافية بينما فاز فقط 11 تلميذا 

مت اختيارهم من طرف جلنة التحكيم، خم�سة بالن�سبة 

للتقارير املكتوبة و6 بالن�سبة لل�سور الفوتوغرافية.

 وقد ت�سلم اأ�سحاب التقارير املكتوبة وال�سور 

الفائزة مبنا�سبة ال�سنة الثانية ع�رش لـ ‘‘�سحفيون’’ 

�سباب من اأجل البيئة مكافاآتهم خالل �سهر كامل 

من االحتفاالت يف ربوع اململكة، يف جهة كلميم 

�سمارة يوم 5 يوليوز، واجلهة ال�رشقية يف 8 

يوليوز و�سو�س ما�سة درعة يف 18 يوليوز ومكنا�س 

تافياللت وتادلة اأزيالل يف 22 يوليوز 2014. 

 وقد ت�سلم كل �سحفي �ساب فائز وموؤطره 

لوحة رقمية ف�سال عن �سهادة امل�ساركة.

ور�سات التكوين والرتبية على 

التنمية امل�ستدامة

تنظم املوؤ�س�سة، كل �سنة، مبعية وزارة الرتبية 

الوطنية والتكوين املهني ور�سات التكوين حول 

املباراة. وخالل هذه الور�سات، يقوم املن�سقون 

اجلهويون واالإقليميون ومن�سطو النوادي البيئية 

وتالميذ االإعداديات والثانويات ذوي اخلربة 

العالية بنقل معلوماتهم اإىل التالميذ الذين 

يكت�سفون املباراة وذلك عرب تقدمي اأف�سل االأعمال 

الناجحة، وقد نظمت هذه الور�سات لتكوين151 

تلميذا و 70 موؤطرا وذلك يف �سهري يناير وفرباير 

بخم�س اأكادمييات خمتلفة: ال�ساوية- ورديغة، 

تادلة - اأزيالل، وادي الذهب - الكويرة، كلميم - 

ال�سمارة والعيون- بوجدور- ال�ساقية احلمراء.

جلنة التحكيم 

ثانوية �لقد�س �لتاأهيلية 

)جر�دة، �ل�رشق(، عنو�ن 

�لتحقيق �ملكتوب: »�قليم 

جر�دة: �ملقربة �ملرت�مية 

�لأطرف لنفايات �ملنجمية «

جائزة التميز 

ثانوية �لزيتون �لتاأهيلية

)تاوريرت، �ل�رشق(، عنو�ن 

�لتحقيق �ملكتوب: »ططط«

جائزة مو�سوع ال�سنة

ثانوية �حل�سن �لثاين 

)كلميم، كلميم �ل�سمارة(، عنو�ن 

�لتحقيق �ملكتوب: »�سبح 

�لإ�ساعات �لكهرومغناطي�سية 

يقلق م�سجع �ساكنة بويزكار�ن«

جائزة القرب

ثانوية تيفاريتي �لتاأهيلية

)�زيالل، تادلة �زيالل(، 

عنو�ن �لتحقيق �ملكتوب: 

»�لفربيون يف �إبزو، ر�فد 

�لتنموي وحار�س للبيئة«

جائزة اليقظة 

ثانوية �حل�سن 

�لأول �لتاأهيلية 

)�لر��سدية، مكنا�س تفاللت(، عنو�ن 

�لتحقيق �ملكتوب: »�ملاء بني 

�سح �ل�سماء و�إ�ستنز�ف �لفر�سة«

نتائج م�سابقة التحقيقات املكتوبة
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تلميذا �ساركوا يف �سباق 

املبارة �سنة 2014

20001042 314 359

جائزة التح�سي�س

ثانوية - �لإعد�دية حممد �لزرقطوين )�لناظور( 

عن �ل�سورة بعنو�ن »�لأمل �ملتبقي لدينا«

جائزة االأ�سالة

ثانوية �حل�سن �لأول عن �ل�سورة بعنو�ن 

»�لنخل، �لطفل �لنبيل للو�حة«

جائزة اليقظة

ثانوية �إبن �سينا )�لناظور( عن �ل�سورة 

بعنو�ن »�لإعالم �مليت يلوث«

 »Photo choc« جائزة

ال�سورة الهادفة

ثانوية حمان �لفطو�كي �لتاأهيلية )�إنزكان �أيت 

»Photo Choc« ملول( عن �ل�سورة بعنو�ن

جائزة مو�سوع ال�سنة

ثانوية حممد �إبن عبد �لكرمي �خلطابي 

)�لناظور( عن �ل�سورة بعنو�ن »تقنيات 

حديثة و عقليات قدمية«

جائزة ال�سلوك االإجابي

ثانوية �سيدي �أحمد بنا�رش �لتاأهيلية )ز�كورة(  

عن �ل�سورة بعنو�ن  »من �أجل �سحر�ء نظيفة«

نتائج م�سابقة التحقيقات املكتوبة

ثانوبة اإعدادية 

م�ساركة

�سورة فتوغرافيةريبورتاج �سحفي
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تعزيز قدرات ال�سباب املهنيني يف 

جمال التوا�سل البيئي

اجلامعات اخل�رشاء

ال�سحفيون ال�سباب

�أعطيت �نطالقة �مل�رشوع مبنا�سبة �ملوؤمتر �لعاملي للرتبية 

�لبيئية ل�سنة 2013 حيث �جتمعت �ملوؤ�س�سة مع برنامج 

�لأمم �ملتحدة للبيئة بح�سور موؤ�س�سات ر�ئدة )جامعة 

�لقا�سي عيا�س و �ملدر�سة �لوطنية �لعليا للمناجم(.

ويف �سنة 2014، مت ت�سكيل فريق عمل م�سغر يتكون من جامعة 

�لقا�سي عيا�س و�ملدر�سة �لوطنية �لعليا للمناجم وجامعة حممد 

�خلام�س بالرباط حيث ر�سمت هذه �ملجموعة خارطة طريق من �أجل 

�إعطاء �نطالقة �ملرحلة �لتجريبية للم�رشوع. و تن�س هذه �خلريطة على:

•خلق �سبكة وطنية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل �ملنخرطة يف  	
 . جمال �لتنمية �مل�ستد�مة 

•و�سع مبادرة للرتبية تتعلق بالتنمية �مل�ستد�مة تتالءم مع �ل�سياق  	
�ملغربي طبقا للتوجيهات �لتي �أو�ست بها »�ل�رش�كة �لعاملية 

.GUPES »للجامعات ب�ساأن �لبيئة و�لتنمية �مل�ستد�مة

•�إحد�ث منهج حمدد م�سبقا، يعتمد كنموذج، من طرف  	
�ملوؤ�س�سات �لأع�ساء يف �ل�سبكة بهدف ن�رشها يف �إطار 

تو�سيع �ل�سبكة لت�سمل موؤ�س�سات جامعية عليا �أخرى.

وقد مت �إعد�د م�رشوع �تفاقية يف هذ� �ل�ساأن وهو 

�لأن يف طور �لدر��سة و�مل�سادقة عليه.

�نطلق م�رشوع »تعزيز قدر�ت �ل�سباب �ملهنيني يف جمال �لتو��سل �لبيئي« 

�سنة 2011 نتيجة �رش�كة مع مركز �لتعاون من �أجل �لبحر �لأبي�س 

�ملتو�سط وبد�أ جت�سيده على �أر�س �لو�قع عرب �إن�ساء �أر�سية �إليكرتونية 

للتكوين عن بعد وذلك على �أ�سا�س �مل�سمون �ملعتمد من طرف �ليوني�سكو.

 بعد �لتكوين �لأول �لذي ��ستفاد منه 27 �سحفيا مغاربيا 

�سنة 2012، و�لثاين �سنة 2014 ��ستفاد منه31 �سحفيا 

من �ملنطقة �ملغاربية و�إفريقيا �لغربية، عرفت دورة 2014 

م�ساركة ثالثني �سحفيا قدمو� من 7 دول �إفريقية )�ملغرب، 

�جلز�ئر، تون�س، موريتانيا، بنني، غينيا و بوركينا فا�سو(. 

و�أجريت هذه �لدورة يف �لفرتة �ملمتدة ما بني �أبريل ودجنرب 2014. 

ومت �قرت�ح �ملحتويات، �لتي مت �لتطرق لها يف �لدورتني �ل�سابقتني، 

بثالث لغات )�لعربية، �لإجنليزية و�لفرن�سية(. و�أ�سبحت �لوحد�ت 

�لتكوينية توفر معلومات حول �لتغري�ت �ملناخية و�لطاقات �ملتجددة 

و�ملو�رد �لطبيعية وتدبري �لنفايات و�أهمية �لأنظمة �لإيكولوجية. ومت 

كذلك تقييم ع�رش�ت �ملقالت �لتي حررها �ل�سحفيون �ملتدربون من 

طرف جلنة �لتتبع. كما متت برجمة ور�سة لدر��سة �حل�سيلة يف �سهر 

مار�س 2015 وذلك يف �إطار �تفاقية �رش�كة موقعة مع �لإي�سي�سكو 

)2015-2013(. و�ستمكن هذه �لور�سة من عر�س �لأعمال �ملنجزة 

ومكافاأة  �أف�سلها حيث ينتظر �أن ي�سارك فيها حو�يل ثالثون �سحفيا.

بادرت �ملوؤ�س�سةمب�رشوع �إجناز مركز �لرتبية على �لبيئة لكي 

ي�سبح مركز� للكفاء�ت يف جمال �لرتبية على �لبيئة �مل�ستد�مة. 

وهذ� �ملركز �سيعمل على تكوين �لعموم على �ختالفهم، �إما بطريقة 

مبا�رشة �أو عن ّبعد با�ستعمال �أر�سيات �لتعليم �لإليكرتوين.

 وقد متت �مل�سادقة على �مل�رشوع �لهند�سي من طرف �ملوؤ�س�سة.

مركز الرتبية البيئية
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�سواطئ نظيفة

�ساطئ �ساركو يف برنامج 

ال�شواطئ النظيفة

�سا طئ حرزت على اللواء االأزرق

�لبائعون �ملتجولون، عدم �حرت�م تق�سيم �ملناطق، �حليو�نات،  عقود �لمتياز(. 

 مت بذل جمهود كبري من طرف �ل�سلطات �ملحلية من �أجل تدبري عقالين لالأن�سطة �ملائية 

)�ملنع يف �لعديد من �ل�سو�طئ؛ مهدية، بوزنيقة، حتديد �سو�طئ خم�س�سة لهذه �لأن�سطة 

بال�سمال(. كما �أ�سبح معلمو �ل�سباحة حمرتفني ولديهم معد�ت تتقوى با�ستمر�ر. 

 وقد �أ�سفرت مهام �ملر�قبة يف �لربنامج عن �لتو�سيات �لو�جب تطبيقها يف �ملو�سم �لقادم.  

 وتركز هذه �لتو�سيات ب�سفة خا�سة على ن�رش �لنتائج �ملتعلقة بجودة 

مياه �ل�ستحمام و�إتقان ن�ساط �جليت �سكي »�لدر�جات �لنارية �ملائية« 

و�ل�ستغالل �ملوؤقت لل�سو�طئ و�لتح�سي�س �ل�رشوري للم�سطافني.  

 وهناك م�سالك  �أخرى جديدة مت تناولها �أي�سا مثل تنظيف بع�س �ل�سو�طئ على مد�ر �ل�سنة.

حماية ال�ساحـل

80
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�سواطئ نظيفة
 حت�سني حالة ال�سواطئ اأخذا بعني االإعتبار 

رفع وترية امل�سطافني

يف �سنة 2014، �سارك 80 �ساطئا موزعة على 

نظيفة حتت  �سو�طئ  برنامج  54 جماعة يف 
رعاية 26 مقاولة مو�طنة عمومية وخا�سة 

ح�سل منها 27 �ساطئا على �للو�ء �لأزرق.

وقد �أدى حت�سن حالة �ل�سو�طئ �إىل زيادة ملمو�سة يف 

عدد �مل�سطافني مما حتم تهيئة هذه �ل�سو�طئ من �أجل 

دعم هذ� �لتدفق �لكبري. ويف هذ� �ل�سدد، �جنزت �ملوؤ�س�سة 

در��سة �سنة 2012 ركزت على �رشورة تكوين �لكفاء�ت 

�ملحلية و�إحد�ث �آليات للتخطيط و�لت�سيري حيث �ندرجت 

ن�سخة 2014 للربنامج يف �إطار هذ� �لن�سغال. 

�لتبليغ للجماعات �ملحلية

تقوم �ملوؤ�س�سة بتح�سي�س وتكوين �لفاعلني �ملحليني 

وتزودهم باآليات �ملو�كبة، كما حتدث م�ساريع منوذجية 

تربز فيها مبادئ �لتدبري �لتي تقرتحها، وتدعمها يف 

ذلك �ملديرية �لعامة للجماعات �ملحلية �لتي وقعت معها 

�تفاقية حول �لتدبري �مل�ستد�م لل�ساحل باملغرب يف �إطار 

برنامج �سو�طئ نظيفة. ومت تكوين وحت�سي�س �لفاعلني 

�ملحليني وو�سع رهن �إ�سارتهم �آليات حتى ت�سبح 

لديهم، ب�سكل تدريجي، �خلربة يف تدبري �ل�سو�طئ وفهم 

�لرهانات �لقت�سادية و�لجتماعية و�لبيئية �ملرتبطة به. 

 ويتم �إعد�د دليل يف هذ� �ل�سدد حيث �أنه يف �سنة 2014 

�رشع يف �إجناز در��سة حول �أربع �سو�طئ منوذجية: 

عني �لدياب )�لد�ر �لبي�ساء( وعني �لدياب ملحق )�لد�ر 

�لبي�ساء(، ومهدية )�لقنيطرة( و�لريفيني )�مل�سيق- 

فنيدق( تعتمد يف ت�سميم هذ� �لدليل. و�سيقرتح هذ� 

�لأخري وثائق تنظيمية وعملية ومتويلية وحما�سباتية.

 وتدعم �لوكالة �لأملانية �لتقنية للتعاون �ملوؤ�س�سة 

لبلوغ هذ� �لهدف وذلك يف �إطار �تفاقية موقعة معها 

حيث قامت هذه �لوكالة باإجناز در��سة حول قر�بة 15 

�ساطئ منوذجي من �أجل �إعد�د خمططات ��ستعمال وتدبري 

�ل�سو�طئ �لذي مر عرب فح�س دقيق متكن من خالله 

حتديد �ملعيقات و�ل�سعوبات وكذلك �حللول لتجاوزها.

 جودة مياه �ل�ستحمام 

�إ�سد�ر �ملعيار �ملغربي 03.7.199 �ملتعلق 

بتدبري جودة مياه �ل�ستحمام

�لتم�ست �ملوؤ�س�سة يف يناير 2013 من �ملعهد �لوطني 

للتقيي�س  )�إميانور( من �أجل مر�جعة �ملعيار �ملغربي 

�حلايل وجعله يف م�ستوى �لتو�سيات �لأوروبية 

�جلديدة )CE/2006/7(. وقد مت �إ�سد�ر �ملعيار 

�ملغربي 199-07-03  يف ماي 2014 )�جلريدة 

�لر�سمية رقم 6252 بتاريخ 1/5/2014(.

مر�قبة جودة مياه �ل�ستحمام

�رشعت �إد�رة �ملو�نئ و�لأمالك �ملخزنية �لبحرية ومديرية 

�ملر�قبة و�لوقاية من �ملخاطر بالوز�رة �ملنتدبة �ملكلفة 

بالبيئة خالل ن�سخة 2014-2013 يف عملية مر�قبة 

جودة مياه �ل�ستحمام ب 147 �ساطئ �لتي متثل 366 

حمطة مر�قبة، %97,3 منها تتطابق مع متطلبات 

�ملعيار �ملغربي 03.07.200. وتخ�سع �ل�سو�طئ 

�ملتوجة باللو�ء �لأزرق بدورها للمعيار �ملغربي �جلديد 

NM 03-07-199
�إعد�د ملفات بيئية لل�سو�طئ

ي�سرتط �ملعيار �ملغربي �جلديد 03.7.199 �إعد�د 

ملفات بيئية لل�سو�طئ �لتي ي�ستعان بها يف نف�س 

�لوقت كم�سدر للمعلومات بالن�سبة للمو�طنني 

وكاأد�ة للتدبري بالن�سبة لل�سلطات �مل�سوؤولة كما 

�أنها ت�ساعد على حت�سني عملية �لتطهري �ل�سحي. 

 وقد �أجنز 12 ملفا بيئيا لل�سو�طئ يف �أبريل 2014: 

�سو�طئ �أ�سقار، �ساطئ با قا�سم، �ساطئ ثول، �ساطئ 

�أ�سيال، �ساطئ �ل�سخري�ت، �ساطئ بوزنيقة، �ساطئ 

عني �لدياب، �ساطئ عني �لدياب �مللحق، �ساطئ لال 

خم�س �سو�طئ �نخرطت يف �لربنامج �سنة 2014: �ساطئ تافدنا، �ساطئ بحيبح، �ساطئ مولي بوزرقطون،  مدخالت   >>
�ساطي �سيدي كاوكي باإقليم �ل�سويرة و�ساطئ مولي عبد �هلل باإقليم �سيدي �إفني.

12 �ساطئا ل يتوفر على �رشيك �قت�سادي. جمرد   >>
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2200 منقد مت تعيينهم وتكوينهم  متت مراقبة جودة الرمال يف 16 �شاطئا 

دون حتديد التلوثات

مرمي، �ساطئ مارتيل، �ساطئ �أكادير و�جلديدة. 

 بينما ملفات بيئية �أخرى ل�ساطئ فم 

�لو�د )�لعيون( و �ساطئ �ل�سويرة و�ساطئ 

�لريفيني ما ز�لت يف طور �لإجناز..

م�رشوع �تفاقية �إطار لل�رش�كة �ملتعلقة 

بتدبري جودة مياه �ل�ستحمام

مت �إعد�د م�رشوع �تفاقية – �إطار تتعلق بتدبري جودة 

مياه �ل�ستحمام بني وز�رة �لتجهيز و�لنقل و�للوجي�ستيك 

ووز�رة �لد�خلية ووز�رة �ل�سحة و�لوز�رة �ملنتدبة �ملكلفة 

بالبيئة من جهة و�ملوؤ�س�سة من جهة ثانية �لتي �أعدته 

وقدمته بعد ذلك يف ماي 2014. هذه �لتفاقية متكن 

من �لتعرف على م�سادر �لتلوث، تقلي�سها �أو �لتخل�س 

منها عند �لإمكان، وكذلك مر�قبة �جلودة �ل�سحية 

للمياه بالأ�سافة �إىل �إخبار وحماية �ملو�طنني.

مر�قبة جودة �لرمال

متت مر�قبة جودة �لرمال يف 16 �ساطئ دون 

ت�سجيل �أي تلوث. ويتعلق �لأمر ب�سو�طئ �ل�سعيدية 

و�أركمان وكالبونيتا وبو�ساهور، �مل�سيق، �لريفيني، 

كابونيغرو، مارتيل، �حلوزية، �ساطئ �جلديدة، 

�لوليدية، �ساطئ �آ�سفي، �ساطئ �ل�سوير، �ساطئ 

�أكادير، �ساطئ تاغازوت و�ساطئ �سيدي �إيفني.

�لتهيئة و�لتدبري

 بد�أت �ملعد�ت �لقابلة لالإز�لة ت�ستعمل �أكرث فاأكرث 

للحفاظ على �ل�سو�طئ حيث متت تهيئة �أربع �سو�طئ 

جديدة �سنة 2014: �أم�سا، ليخرية، مهدية و�لرميالت.

 �إعد�د خمططات ��ستعمال وتدبري �ل�سو�طئ

 عالوة على 30 خمطط ل�ستعمال وتدبري 

�ل�سو�طئ �ملنجزة يف �لفرتة ما بني 2012 

و2013، هناك خم�س خمططات �أخرى يف طور 

�لإجناز بتزنيت و�سيدي �إفني: �سيدي بولف�سايل، 

تامهرو�ست، فتاي�سا، �سيدي لويف ولكزيرة.

�ل�سالمة: بالتعاون مع �ملديرية �لعامة للجماعات �ملحلية

 مت ت�سوير 54 �ساطئ وتوظيف 2200 �سباح 

منقد مو�سمي منذ بد�ية �سهر �أبريل، وهوؤلء 

��ستفادو�  يف �سهر ماي من �لتكوين لدى �لوكالة 

�لوطنية لإنعا�س �لت�سغيل و�لكفاء�ت. 

 كما مت �قتناء 30 لوحة �سباحة و250 �سرتة 

�إنقاذ و500 �سم�سية و4400 قمي�س ن�سف كم 

و4400 �رشو�ل ق�سري و4400 قبعة م�سطحة 

من �لقما�س و2200 �سافرة مهنية.

 ومتت كذلك تعبئة 17 جيت �سكي و63 قاربا مبحرك و8 

در�جات رباعية �لدفع، كما و�سع رهن �إ�سارة �ل�سباحني 

�ملنقذين 1571 عو�مة بحرية و1297 زعنفة �سباحة 

و69 لوحة �سباحة و333 �سرتة �إنقاذ و454 �سم�سية.

 �لتغطية �ل�سحية

 بتعاون مع وز�رة �ل�سحة، �أ�سبح 43 �ساطئا، �أي ما 

ميثل �لن�سف، يتوفر على مركز للعالجات �لأولية وهي 

جمهزة وعملية، ويعمل بها 314 �إطار� طبيا و�سبه طبي. 

 وقد �أدجمت عملية �سو�طئ نظيفة من �سمن �أهم 

�لإجر�ء�ت �ملربجمة يف �إطار �ل�سرت�تيجية �لقطاعية 

لوز�رة �ل�سحة �ملتعلقة بالفرتة ما بني 2012 و 

له. �ملر�سودة  �مليز�نية  مبد�أ  2016 كما مت عر�س 
 �لتح�سي�س و�لرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة

 و�ساهم يف حت�سي�س �لعموم كل من �لو�سالت �لإ�سهارية 

�ملتلفزة لبونظيف و�لق�س�س �مل�سورة و�لكتيبات 

حول �ل�سو�طئ ولوحات �لعر�س و�لالفتات �ملن�سبة 

بال�سو�طئ و�حلفالت و�لعرو�س �مل�رشحية وور�سات 

�لألعاب و�لت�سلية.�لفيدر�لية �مللكية لليخوت �ل�رش�عية

68 �ساطئ مدعومة من طرف 26 مقاولة عمومية وخا�سة منخرطة �إىل جانب �جلماعات �ملحلية. دعم   >>

�ساطئان جديد�ن مت �حت�سانهما �سنة 2014: �ساطئ مهدية )�جلماعة �حل�رشية للقنيطرة( من طرف  رعاية   >>
�ملكتب �لوطني للكهرباء و�ملاء، و�ساطئ �أم�سا )�إقليم تطو�ن، �جلماعة �لقروية لز�وية �سيدي قا�سم من طرف 

�أماندي�س بتطو�ن(.
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�سواطئ نظيفة

 نظمت �لفيدر�لية �مللكية لليخوت �ل�رش�عية �لن�سخة 

�لعا�رشة لـ »قافلة �ل�رش�ع من �أجل �لبيئة« ما بني 

باململكة.  �ساطئ   14 2014 يف  غ�ست   15 و   1
�حل�سيمة، مارتيل، �مل�سيق يف �ل�ساحل �ملتو�سطي، 

طنجة، �أ�سيال، �لقنيطرة، �لرباط، �لد�ر �لبي�ساء، �آ�سفي، 

�ل�سويرة، �أكادير، طان طان، �لعيون و�لد�خلة.

وقد متكن 2300 م�سطاف من �كت�ساف تقنيات 

�ملالحة و�لرياح و�ملد و�جلزر و�سيانة �لبو�خر 

ومعد�تها بالإ�سافة �إىل تعلم تقنيات �ملالحة. ومتت 

هذه �ملبادرة ب�رش�كة مع وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة.

�لفيدر�لية �لوطنية للك�سفية �ملغربية

ويف هذه �ل�سنة، عباأت �لفيدر�لية �لوطنية للك�سفية 

�ملغربية، ب�رش�كة مع �سبع هياآت عمومية وخا�سة 

)�خلطوط �مللكية �ملغربية، �ملكتب �لوطني للكهرباء 

و�ملاء �ل�سالح لل�رشب، �لبنك �ملركزي �ل�سعبي، �ملكتب 

�لوطني لل�سكك �حلديدية، مر�سى �ملغرب، �ت�سالت 

�ملغرب وهوملاركوم( 700 ك�سافا يف �سهر غ�ست 

خالل 12 فرتة متتد كل و�حدة منها على مدى 13 

يوم، وذلك ب 8 �سو�طئ باململكة: �أكادير، �حلوزية، 

�لد�ر �لبي�ساء �مللحق، مهدية، �أ�سيال، ق�رش جماز، 

�ساطئ طنجة �لبلدي، و�ساطئ �ل�سعيدية �لبلدي.

وقامت جمموعات مكونة من 45 �ساب تبلغ �أعمارهم 

ما بني 14 و 17 �سنة، موؤطرين من طرف 5 روؤ�ساء 

و3 م�ساعدي �لروؤ�ساء، بتن�سيط ور�سات حول �لبيئة 

لفائدة �أطفال �مل�سطافني �أو �ملخيمات �ل�سيفية باألعاب 

وم�سابقات وور�سات �لتنظيف �أو �لتعبري �لفني.

ويف �لأخري، قامو� بتنظيم م�سري�ت و�أن�سطة 

خمتلفة ومار�طون �لرمال بالإ�سافة �إىل 

��ستطالعات �لر�أي �خلا�سة بارت�سامات 

�مل�سطافني حول برنامج »�سو�طئ نظيفة«.

جمعيات حملية

نظمت �أن�سطة ترفيهية )ور�سات فنية، ور�سات �لبيئة 

�خلالقة، ر�ديو �ل�ساطئ، م�رشحيات، حفالت، ق�س�س...�إلخ( 

من طرف �ل�رشكاء �لقت�ساديني �أثناء مو�سم �ل�سطياف 

�لأقل. 20 جمعية حملية على  مع  ب�رش�كة   2014
�لتن�سيق و�لتتبع

عقدت �ملوؤ�س�سة لقاء�ت يف �لفرتة ما بني نونرب 

لل�سو�طئ،  �ملحلية  �للجان  مع   2014 2013 وماي 
و�مل�سوؤولني عن �مل�ساريع �ملكلفني بتتبع �ل�سو�طئ 

و�ل�رشكاء �لقت�ساديني من �أجل متابعة �لربنامج. 

تفتي�س �ل�سو�طئ من طرف �جلمعيات �ملحلية

�أثناء �لن�سخة �خلام�سة ع�رش من برنامج »�سو�طئ نظيفة«، 

تعزز تفتي�س �ل�سو�طئ بانخر�ط جمعية �ساد�سة وهي 

»بيئتي حياتي« �لتي �ن�سمت �إىل �جلمعيات �ملحلية 

�لأخرى وهي كالتايل: جمعية حماية �حليو�ن و�لطبيعة 

باملغرب، وجمعية مدر�سي علوم �حلياة و�لأر�س فرع 

�ملحمدية، وجمعية حماة �لبيئة-�آ�سفي، وجمعية 

�إيكو مهدية �لتي وقعت �تفاقية �رش�كة خا�سة باإجناز 

مهمة مر�قبة وتقييم 24 �ساطئ من �سمن 80 �ساطئ 

منخرط يف برنامج »�سو�طئ نظيفة« وذلك بوترية زيارة 

و�حدة كل �سهر خالل �لفرتة ما بني يونيو و�ستنرب. 

زيار�ت مفاجئة لل�سو�طئ من طرف 

�للجنة �لوطنية »�سو�طئ نظيفة«

خ�سع 80 �ساطئا منخرطا يف برنامج »�سو�طئ 

نظيفة« لزيار�ت مفاجئة ما بني يونيو وغ�ست 2014 

من طرف �أع�ساء �للجنة �لوطنية »�سو�طئ نظيفة«.

مالحظات وتو�سيات

تتوفر  للمر�قبة  �لتي خ�سعت  �ملحطات  %97,3 من 
على مياه �ساحلة لال�ستحمام خالل �ملو�سم. هذه 

�لنتائج مل يتم عر�سها �سوى يف %25 من �ل�سو�طئ.

وعلى م�ستوى �لتهيئة، �أ�سبحت �ل�سو�طئ تتوفر �أكرث 

فاأكرث على �لتجهيز�ت �لقابلة لالإز�لة كما مت تهيئة 

عدة كورني�سات. وبخ�سو�س �لنظافة، ��ستفادت 

�ل�سو�طئ من �نخر�ط �جلماعات و�رشكائها �لذين 

يقومون مبجهود�ت ل تعرف د�ئما مو�كبة من طرف 

�مل�سطافني كما �أن هناك �لعديد من �لأمور يجب 

�لعمل على حت�سينها )كر�ء �ل�سم�سيات، بيوت �لنظافة، 

700 ك�سافا يف �سهر 
غ�ست خالل 12 فرتة 

متتد كل واحدة منها 

على مدى 13 يوم
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50

بحرية مر�سيكا )الناظور(

يعرف حاليا برنامج حماية و�حلفاظ على بحرية مار�سيكا بالنا�سور، 

�لذي �نطلق �سنة 2009، تقدما كبري�. وتو��سل �ملوؤ�س�سة تدخلها يف هذ� 

�مل�رشوع بو��سطة �آليات �لتح�سي�س و�لرتبية مثل »�ل�سحفيون �ل�سباب 

من �أجل �لبيئة«  و«�ملد�ر�س �لإيكولوجية« و«�للو�ء �لأزرق«.

 و�إىل جانب هذ� �لعمل �لرئي�سي، نظمت �ملوؤ�س�سة �سنة 2014 بعثة علمية هامة ت�سم 

30 خبري� مغربيا وفرن�سيا يف �لفرتة ما بني 29 ماي و12 يونيو 2014. وقد متكنت 
هذه �لبعثة من �إجناز خريطة مدققة لأعماق �لبحرية وحيو�ناتها ونباتاتها بالإ�سافة 

�إىل �لو�سط �لبحري �ملجاور لها. وقد متت �ل�ستعانة يف هذه �لأ�سغال بال�سونار�ت 

)�آليات �ملوجات �ل�سوتية( حيث يتم �لتاأكد من �ملعلومات �ملح�سل عليها عن طريق 

�لغو��سني.  وقد مت �أي�سا و�سع جرد للكثبان �لرملية )ليدو دو لبوكانا(. هذه �ملنطقة 

�خلالبة �لنادرة يف غرب �لبحر �لأبي�س �ملتو�سط و�لقليلة �لتح�رش ت�سم جمموعة 

غنية للغاية من �لكائنان �حليو�نية تت�سكل من 450 نوع يف ب�سع كيلومرت�ت �أي ما 

ميثل %5 من �لكائنات �حليو�نية �لوطنية. و�ست�ساعد �لدر��سة �ملنجزة على تثمني 

هذه �ملنطقة. كما �نكب �خلرب�ء على در��سة �إمكانية تثمني ِملحيات قرية �أركمان. 

 يف �لأخري، مت �تخاذ مبادرة فريدة من نوعها تتعلق باإن�ساء ح�سانة 

��سطناعية من �أجل ت�سجيع تطوير تربية �سغار �لأ�سماك �لتي تدهور مكان 

عي�سها �لطبيعي ب�سبب بنيات �لتهيئة �ل�ساحلية. ومت و�سع 50 �سندوقا 

قف�س مغمورة باملياه مبيناء �لرتفيهي باأطليون. وتعترب هذه �لتجربة 

�لأوىل من نوعها �لتي �أجنزها �لعلماء �لفرن�سيون خارج فرن�سا. 

 وقدمت �لنتائج �لإجمالية لهذه �ملهمة خالل ور�سة نظمت 

يوم 20 نونرب 2014 مبقر عمالة �لنا�سور.

قف�س لل�سمك ال�سغري مغمورة 

مبيناء اأطليون 
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حممية املحيط احليوي البيقاّري للمتو�سط

تعترب حممية �ملحيط �حليوي �لبيقاري للمتو�سط جزء� من �سبكة 

حمميات �ملحيط �حليوي لليوني�سكو �لتي تهدف �إىل �لتوفيق بني �حلفاظ 

على �ملو�رد �لطبيعية و�لتنمية �لقت�سادية باملناطق �لتي تت�سمن 

�أنظمة �إيكولوجية مركبة ومميزة. وتوؤدي حممية �ملحيط �حليوي ثالث 

مهمات �أ�سا�سية: �حلماية و�لتطور �لعلمي و�لتطور �لبيد�غوجي.

 وتغطي حممية �ملحيط �حليوي �لبيقاري للمتو�سط �سبعة 

�أقاليم بالريف �لتي يتو�جد بها �ملنتزه �لوطني لتال�سمتان 

وجبل بوها�سم ومو�سى وبحرية ��سمري وو�د تاهد�رت.

وقد مت تنظيم ور�ستني من طرف جلنة تتبع حممية �ملحيط �حليوي 

�لبيقاري للمتو�سط ب�سف�ساون ووز�ن يومي 23 و 24 يونيو. 

 وتبلورت بر�مج �ملوؤ�س�سة يف حممية �ملحيط �حليوي 

�لبيقاري �لتي تعترب خمترب� مميز� للتنمية �مل�ستد�مة.

 كما نظمت ور�سة مد�ر�س �إيكولوجية يوم 7 مار�س بالأقاليم �ل�سبعة 

ملحمية �ملحيط �حليوي �لبيقاري. و�أخرى تتعلق ب�سو�طئ نظيفة يوم 

�لبيئية  بالرثوة  �لعموم  �أجل حت�سي�س  ب�سف�ساون.   ومن  يونيو   23
�لغنية باملنطقة، �أجنز قر�س مدمج تفاعلي م�ستلهم من جتربة و�دي 

�لذهب. ومت �إعد�د �ل�سيناريو �لأويل �مل�سور و�مل�سادقة عليه. 

 وتعمل �ملوؤ�س�سة على �لتح�سي�س مبقاربة م�ستد�مة لل�سياحة حيث 

متت مو�كبة دور �لإيو�ء �ملتو�جدة باملنتزه �لوطني لتال�سمتان يف 

�سعيها ور�ء �حل�سول على عالمة �ملفتاح �لأخ�رش يف غ�ست.

تغطي حممية املحيط احليوي البيقاري

7 اأقاليم، �سف�ساون %32 من امل�ساحة، 
تطوان )%28(، العرائ�س )%23(، وزان )10%(، 

فح�س - اأجنرة )%5(، امل�سيق-الفنيدق 

)%2(، طنجة اأ�سيلة )0،21%(.

1
مليون هكتار
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خليج وادي الذهب )الداخلة(

يتبلور هذ� �لربنامج �خلا�س بحماية خليج و�دي �لذهب ب�سكل تدريجي.

برامج واآليات املوؤ�س�سة

مت عر�س قر�س مدمج تفاعلي بخ�سو�س خليج و�دي �لذهب يوم 28 نونرب 2014 

على �لتالميذ ومن�سقي برنامج �ملد�ر�س �لإيكولوجية. ونظمت �أي�سا ور�سة »�سحفيون 

�سباب من �أجل �لبيئة« يومي 28 و29 نونرب يف خليج و�دي �لذهب و�ختتمت 

بعملية حت�سي�س و جمع �لنفايات يف �ملنطقة �ملحاذية  للنقطة �لكيلومرتية 25.

�شواطئ نظيفة

 مت �قرت�ح و�سع ت�سخي�س وكذلك خمطط للتهيئة للمنطقة �ملحاذية 

للنقطة �لكيلومرتية 25 من �أجل �حل�سول على �للو�ء �لأزرق. 

وهو �لآن قيد �لدر�س من طرف �لفاعلني �ملحليني.

حماية  فقمات الراهب

��ستغلت �لبعثة، �ملنظمة من طرف موؤ�س�سة �حلفاظ على �ل�ساحل ووكالة �لبحر �لأبي�س 

�ملتو�سط للمياه رون كور�سيكا يف �لفرتة ما بني 10 و 13 مار�س، على م�رشوع 

تنمية م�ستوطنات جديدة لفقمات �لر�هب بجنوب �لد�خلة. عقد يوم 21 ماي �جتماع 

مع �ملعهد �لوطني للبحث يف �ل�سيد �لبحري وجمعية �لطبيعة مبادرة من �أجل و�سع 

برنامج عمل مثل منع ��ستعمال �سباك �ل�سيادين يف �مل�ستوطنات �ملزمع �إحد�ثها. 

كما مت �عتماد مقاربة مع �ملندوبية �ل�سامية للمياه و�لغابات وحماربة �لت�سحر من 

�أجل خلق �ملنتزه �لوطني بالد�خلة �لذي يدمج �ملنطقة �لتي ترتادها فقمات �لر�هب 

)0.65 مليون هكتار( باملنطقة �لتي متتد على م�ساحة 1,35 مليون هكتار، �لتي ت�سمل 

خا�سة حممية �ل�سافية. وتعتزم هذه �ملقاربة �أي�سا �إحد�ث م�سلك للولوج ميتد على 

م�سافة 50 كلم، و�إجناز در��سة حول م�ستوطنات فقمات �لر�هب ولوحات �ملعلومات، 

تبعا خلطة عمل �ملندوبية �ل�سامية للمياه و�لغابات وحماربة �لت�سحر. 
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املفتاح االأخ�رشاللواء االأزرق

يعترب �للو�ء �لأزرق عالمة �أحدثت من طرف موؤ�س�سة �لرتبية 

على �لبيئة و�عتمدتها موؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة 

باملغرب منذ �سنة 2002 يف �إطار برنامج �سو�طئ نظيفة.

 وبالن�سبة للموؤ�س�سة، فاإن �للو�ء �لأزرق يعترب حاليا عن�رش� هاما 

يف جمال �لتح�سي�س بال�سياحة �مل�ستد�مة يف بلد يتوفر على 

م�سافة 3500 كلم من �ل�سو�حل �جلذ�بة خا�سة يف �ل�سيف.

 ويف �سنة 2014، ومن �سمن 80 �ساطئ منخرط يف 

برنامج �سو�طئ نظيفة، توج 27 �ساطئا باللو�ء �لأزرق. 

و�حل�سول على هذه �جلائزة هو مبثابة مكافاأة للمجهود�ت 

�ملبذولة من طرف �جلماعات و�لإد�ر�ت �ملعنية و�ل�رشكاء 

�لقت�ساديني ملوؤ�س�سة حممد �ل�ساد�س حلماية �لبيئة. 

 وقررت �ملوؤ�س�سة �أن ت�سمل هذه �جلائزة �بتد�ء من 2014 �ملر��سي 

و�ملو�نئ �لرتفيهية. وقد مت تنظيم لقاء �أول لإعالم �مل�سريين يف 

�سهر يونيو و�ستعطى �نطالقة مرحلة جتريبية �سنة 2015.

64 من�ساأة اإيوائية ح�سلت على املفتاح االأخ�رش �سنة 2014
ح�سلت 64 من�ساأة �سنة 2014 على عالمة �ملفتاح �لأخ�رش: 8 فائزين جدد 

و56 جددو� �لعالمة: 37 فندق )من بينهم 6 فنادق من فئة 5 جنوم، و12 

فنادق من فئة 4 جنوم، 16 من فئة 3 جنوم و3 من فئة جنمتني(، 18 دور 

لل�سيافة، 9 �سيعات لل�سيافة وبيوت �لإيو�ء. هذه �ل�سنة متيزت بان�سمام �أربع 

من�ساآت �سياحية فاخرة متو�جدة بو�حة �لنخيل مبر�ك�س. 

اأر�سية للرت�سيح عرب االإنرتنيت 

بت �أر�سية للرت�سيح بنجاح �سنة 2014 لدى �أربع من�ساآت متطوعة. و�ستو�سع 
ّ
ُجِر

رهن �إ�سارة جمموع �ملتدخلني يف عملية �حل�سول على �لعالمة )�ملر�سحون، مر�قبو 

�حل�سابات ، جلنة �لتحكيم( �سنة 2015. ومت �إعد�د دليل خا�س با�ستعمال هذه 

�لأر�سية من طرف �ملر�سحني. �ستمّكن هذه �لأر�سية من �حل�سول على جمموعة من 

موؤ�رش�ت تتبع �لعالمة، ح�سب �ملن�ساأة، جمموعات �ملعايري، �ملدينة، �جلهة...

االإقبال على البوابة واالأدوات البيداغوجية 

ن �لإقبال على �لبو�بة �عتماد� على ما ت�سمنته ��ستمار�ت �لأ�سئلة �ملوزعة 
ّ
حت�س

على �ملن�ساآت �ل�سياحية و�إح�سائيات �لإقبال على �لبو�بة. وقد �أو�سك �لنتهاء 

من �إعد�د دليل خا�س باملفتاح �لأخ�رش بالن�سبة للبنيات �ل�سغرية و�لفنادق 

حيث �سيمكن من مو�كبتهم فيما يجب �لقيام به للح�سول على �لعالمة وكذلك 

ن�رش �ملعلومات و�ملمار�سات �جليدة و�رُشع يف و�سع ت�سور حول جمموعة 

من �لعالمات �لأولية. و�ستوفر هذه �ملجموعة للمر�سحني جميع �ملعلومات 

�ل�رشورية �خلا�سة بعملية �حل�سول على �لعالمة. وتتكون من تقدمي عر�س، 

بو��سطة  PowerPointوكر��س مطوي �ملفتاح �لأخ�رش، جو�ز �ملعايري 

�خلا�سة باملفتاح �لأخ�رش، وكب�سولت فيديو تتعلق باملمار�سات �جليدة، ودليل 

خا�س با�ستعمال �لأر�سية ومعلومات تطبيقية �أخرى
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110000+30%

حدائق عجيبة

ببلوغ حو�يل 110000 ز�ئر، حقق �رتياد �حلد�ئق �لعجيبة 

ل�سنة 2014 نتائج مر�سية، حيث حت�سنت �ملد�خيل بقر�بة 

للزو�ر. وعرف  �ملقدمة  �جليدة  �خلدمات  بف�سل   25%
�لربنامج �جلديد لالأن�سطة �لبيد�غوجية، �لذي �زد�د كثافة، 

جناحا كبري� لدى �ل�سباب و�لتالميذ ومكن من تعزيز دور 

�حلد�ئق �لعجيبة يف دعم �لرتبية على �لتنمية �مل�ستد�مة.

يف �سنة 2014، قامت 520 مدر�سة بزيارة 

�حلد�ئق �لعجيبة. حيث �إ�ستفاد 27000 تلميذ 

من �لربنامج �لرتبوي �ملوجود باحلد�ئق.

 و�أ�سبحت هذه �حلد�ئق غنية بالنباتات �ملتنوعة كما �أن 

�إنتاج �مل�ستل �رتفع بن�سبة %30 وبات يغطي حاجيات 

�حلد�ئق. ومنت جمموعة �حليو�نات �أي�سا عن طريق �إعادة 

�إنتاج بع�س �لأ�سناف )�لفز�نات �لذهبية، بط �ملاندرين، 

حمام �لأملا�س، طائر �لدرة، و�سمك �لكوي و�ل�سمك �لذهبي(. 

ومت �إجناز �سيانة هذه �حلد�ئق ب�سكل �عتيادي. 

 التو�سعـــــة

مت جتديد �تفاقية �لتدبري �ملفو�س للحد�ئق �لعجيبة �لتي متتد 

على ثالث �سنو�ت لفائدة �ملوؤ�س�سة للفرتة ما بني 2015 و 

2017. وو�سعت �لبقعة �لأر�سية �ملقتناة من طرف �ملجل�س 
�لإقليمي رهن �إ�سارة �ملوؤ�س�سة من �أجل �إن�ساء مركز للرتبية 

�لبيئية بها وكذلك �سيعة بيد�غوجية وم�سجر. وقد مت �لنتهاء 

من در��سة �جلدوى �خلا�سة بهذه �مل�ساريع و م�رشوع �حلديقة 

�لبيد�غوجية يف طور �لإجناز من طرف جمعية �أ�سدقاء 

�حلد�ئق �لعجيبة ببوقنادل بتمويل من �ملوؤ�س�سة. �أما فيما 

يتعلق مب�رشوع �إحد�ث م�سجر �لذي �أعطيت �نطالقته �سنة 

�أ�سجار  به  �أنه غر�ست  رغم  �لإعد�د  فهو يف طور   ،2008
�لغابات �ملغربية  )�ل�سنديان �لفليني، �ل�سنديان �لأخ�رش، زين 

�لبلوط، �لعف�س، �لأرز، �سجر �لأرغان، �لزعرور، �سجر �لإجا�س 

�لربي، �سجر �لزيتون �لربي و�سجر �ملر�ن(.

 التعاون اخلارجي

قام تالميذ �ملد�ر�س �لتقنية بتد�ريب تكوينية باحلد�ئق 

حتت تاأطري تقنيني )�ملد�ر�س �لغابوية ب�سال، مركز 

�لتاأهيل �لفالحي بتمارة ومكنا�س وبوقنادل...(.

 كما �أن تالميذ من مد�ر�س ومعاهد �لتكوين �لفالحي 

�لفرن�سية ق�سو� ما بني �أربعة وخم�سة �أ�سابيع باحلد�ئق 

من �أجل تعلم تقنيات �لتكاثر و�حلفاظ على �لنباتات 

ودر��سة �آثار �لربنامج �لرتبوي على �لزو�ر.

و�إبتد�ء� من �ستنرب 2014، ثم بعث متطوع ياباين من 

طرف �لوكالة �ليابانية للتعاون للم�ساركة يف حت�سني 

م�ستوى �حلد�ئق �ليابانية �ملوجودة باحلد�ئق �لعجيبة.

من االإنتاج امل�ستل خالل 2014 زاروا احلدائق العجيبة ببوقنادل
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2935
ال�سبكة الوطنية ملراقبة جودة الهواء

�أنهت �ملوؤ�س�سة برنامج تكوين �سبكة قيا�س جودة �لهو�ء 

باقتناء 13 حمطة وخمترب متنقل. �أ�سبحت هذه �ل�سبكة 

تتكون حاليا من 29 حمطة قيا�س وخمتربين متنقلني 

موزعني على 15 مدينة باململكة تنتمي �إىل 9 جهات. 

وت�سهر على تدبريها �ملديرية �لوطنية لالأر�ساد �جلوية.

م�رشوع منوذجي للمواكبة اجلهوية يف جمال حكامة جودة 

الهواء

 مت �إعطاء �نطالقة مرحلة جديدة للحفاظ على �لأد�ء �جليد لل�سبكة، 

حيث �أنه مت م�سبقا �لتوقيع على �تفاقية يف هذ� �ل�ساأن منذ دجنرب 

�أجل  �ملحلية من  للجماعات  �لعامة  و�ملديرية  �ملوؤ�س�سة  2012 بني 
تكوين م�ستخدمني قادرين على تدبري جودة �لهو�ء على �مل�ستوى 

�ملحلي وذلك بجهات منوذجية )�لرباط، مر�ك�س و�أكادير(. كما �أن 

م�رشوعا منوذجيا �أن�سئ �سنة 2014 بجهة مر�ك�س- تان�سيفت �حلوز. 

وقد مكن هذ� �مل�رشوع من و�سع ت�سخي�س �سامل لتلوث �لهو�ء. هذ� 

�لت�سخي�س �سي�ساعد فيما بعد على و�سع �آلية تتعلق بتتبع ومر�قبة 

جودة �لهو�ء باجلهات. و�ستتم مو�كبته باأن�سطة تكوينية وحت�سي�سية 

لفائدة �لفاعلني �ملحليني دون �إغفال �لأطفال. و�سيتم، �سنة 2015, 

�إحلاق جهتني جديدتني بهذه �لعملية �عتماد� على منوذج مر�ك�س.

درا�سة وبائية بيئية حول الدار البي�ساء الكربى 

مت �لنتهاء من �إجناز �لدر��سة �ملهمة �لتي �أعطت �نطالقتها �ساحبة ال�شمو 

امللكي االأمرية لال ح�سناء يف 4 يناير 2009 و�ملتعلقة بتقييم �لتاأثري�ت 

�ل�سحية لتلوث �لهو�ء بالد�ر �لبي�ساء �لكربى وذلك بعد مرحلة �إعد�دية 

)يناير -2010 يناير 2011( ومرحلة منوذجية )من نونرب 2011 �إىل 

�أكتوبر 2013(.  وقد مكنت هذه �لدر��سة من حتديد تاأثري�ت �لتلوث �جلوي 

�حل�رشي على �ل�سحة عن طريق �إحد�ث تقاطع بني �لتغري�ت �ليومية 

للملوثات �جلوية �لتي مت قيا�سها من قبل �سبع حمطات قيا�س ثابتة بجهة 

�لد�ر �لبي�ساء و�لتغري�ت �ليومية للموؤ�رش�ت �ل�سحية )ن�سبة �نت�سار �لأمر��س 

و�لوفيات(.  و�أخذت �لدر��سة بعني �لعتبار �لكميات �ملتو�جدة بالهو�ء من 

غاز ثاين �أوك�سيد �لكربون و�جل�سيمات �ملعدنية �لعالقة يف �لهو�ء و�أوك�سيد 

�لآزوت و�لأوزون و�أحادي �أوك�سيد �لكربون ومكونات ع�سوية �أخرى 

متطايرة. وقد قامت �لدر��سة بجمع �ملعلومات �خلا�سة مبكونات �لهو�ء 

�مل�سببة لالأمر��س �لتنف�سية و�ل�رش�يني و�لقلب وكذلك �ملعلومات �خلا�سة 

بحو�دث �جللطة �لدماغية �لتي مت ر�سدها يف �ملكاتب �جلماعية لل�سحة 

و�مل�ست�سفيات و�مل�سحات �خلا�سة و�ل�ست�سار�ت �لطبية �ملتعلقة بالأمر��س 

�لتنف�سية ب35 مركز ��ست�سارة طبية و7 مر�كز لت�سخي�س ومعاجلة �لأمر��س 

�لتنف�سية وكذلك ��ست�سار�ت �لأطباء �خلو��س. كما �أخذت بعني �لعتبار 

�لتغييب يف 44 موؤ�س�سة مدر�سية وكذلك �لغيابات �ملهنية لأ�سباب طبية 

�مل�سجلة لدى �ل�سندوق �لوطني لل�سمان �لجتماعي. وقامت بعد ذلك بالبحث 

عن �لعالقة بني �ملوؤ�رش�ت �ل�سحية وكذلك موؤ�رش�ت تلوث �لهو�ء �لتي مت 

جردها يف فرتة ما بني 1 نونرب 2011 و31 �أكتوبر 2013. و�سي�سبح 

�لتقرير �لنهائي جاهز� خالل �لثالث �لأ�سهر �لأوىل من �سنة 2015.

مركز ا�ست�سارة طبيةحمطة لقيا�س جودة الهواء

جودة الهواء  

تعترب �لدر��سة �لإيكو وبائية للد�ر�لبي�ساء �لكربى �أول در��سة جلمع معطيات من م�سادر خمتلفة: مقايي�س  معطيات   >>
�لثلوث ، �إح�سائيات طبية و مدر�سية .

�ختيار جهة مر�ك�س كمنطقة لالنطالق وو�سع جهاز ملعاينة ومر�قبة جودة �لهو�ء. تعتمد �جلماعات  اجلهة    >>
�ملحلية على �سبكة وطنية ملر�قبة جودة �لهو�ء و�ملوكولة ملديرية �لأر�ساد �جلوية �لوطنية يف تدبريها .
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300 73
جتديد ال�رشاكات

متيزت �سنة 2014 بتجديد �تفاقيات �ل�رش�كة مع بع�س �لهياآت �لعمومية 

و�خلا�سة من �سمنها موؤ�س�سة �سندوق �لإيد�ع و�لتدبري وموؤ�س�سة �أونا 

وجمموعة �ملكتب �ل�رشيف للفو�سفاط و�ملكتب �لوطني للكهرباء و�ملاء 

�ل�سالح لل�رشب )فرعي �ملاء و�لكهرباء( ول�سامري و�جلمعية �ملهنية ملنتجي 

�لإ�سمنت و�لوكالة �لوطنية للمو�نئ و�ت�سالت �ملغرب و�إ�سمنت �لأطل�س 

حول �لتعوي�س �لطوعي للكربون عن �نبعاثات �لغاز �مل�سببة لالنحبا�س 

�حلر�ري �ملرتبطة باأن�سطة تنقالتهم �ملهنية عرب �لطائرة و�ل�سيارة. 

االأن�سطة املرتبطة بالتعوي�س عن الكربون

مكنت هذه �ل�رش�كات من غر�س 2000 نخلة متر بو�حة �لنخيل مبر�ك�س 

)منطقة �ملجال( �لتي ت�ساعد على حجز 2400 طن من ثاين �أوك�سيد 

�لكربون طو�ل عي�سها. كما مكنت هذه �ل�رش�كات من تزويد 73 مدر�سة 

قروية وم�ساكن �ملعلمني بالطاقة �ل�سم�سية باأقاليم �أزيالل ووز�ن 

وبوملان وطنجة ووجدة. هذه �لأن�سطة �ست�سمح بتفادي �نبعاث حو�يل 

�مل�رشوع. بقاء  مدة  �لكربون خالل  �أوك�سيد  ثاين  940 طن من 
اآلية ح�ساب الكربون وح�سيلة الكربون

قامت �ملوؤ�س�سة ببلورة �آلية لت�سخي�س �نبعاثات �لغاز �مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري 

وقاعدة بيانات ت�ستمل على 300 عامل يوؤدي �إىل �نبعاثات �لغاز �لتي �ست�ساعد 

�لهيئات �لعمومية و�خلا�سة على تقييم �نبعاثات �لغاز �مل�سببة لالحتبا�س 

�حلر�ري �ملرتبطة باأن�سطتها و�لقيام باأن�سطة مو�زية لتقلي�س هذه �لنبعاثات.

ولهذ� �لغر�س، مت �لتوقيع على �تفاقية متعددة �لأطر�ف بني �ملوؤ�س�سة 

ووز�رة �لطاقة و�ملعادن و�ملاء، و�لوكالة �لوطنية لتنمية �لطاقات 

�ملتجددة و�لنجاعة �لطاقية، و�ملعهد �ملغربي للتقيي�س، و�ملركز 

�ملغربي لالإنتاج �لنظيف، و�لحتاد �لعام ملقاولت �ملغرب من 

�أجل �قرت�ح هذه �لأد�ة على مقاولت خا�سة متطوعة.

ولنف�س �لغر�س، مت �لتوقيع على �تفاقية �رش�كة بني �ملوؤ�س�سة و�ملديرية 

�لعامة للجماعات �ملحلية من �أجل تكييف هذه �لآلية �خلا�سة 

بح�سيلة �لغاز�ت �مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري مع �ملناطق �لرت�بية 

مما ي�ساعد على �إعد�د �ملخططات �لرت�بية للتغري�ت �ملناخية. 

مت تقدمي برنامج �لتعوي�س �لطوعي للكربون و�آلية �لت�سخي�س �خلا�سة بالغاز�ت 

�مل�سببة لالحتبا�س �حلر�ري �أثناء �ملوؤمتر حول جودة �لهو�ء �ملنعقد يومي 8 و 

9 �أبريل بالد�ر �لبي�ساء، من طرف �لغرفة �لفرن�سية للتجارة و�ل�سناعة باملغرب 
ب�رش�كة مع �لوكالة �لفرن�سية للتنمية �لدولية للمقاولت، و�لوكالة �لفرن�سية 

للتنمية، ووكالة �لبيئة و�لتحكم يف �لطاقة.و�أخري�، قامت �ملوؤ�س�سة ب�رش�كة مع 

�لوكالة �لوطنية لتنمية �لطاقات �ملتجددة و�لنجاعة �لطاقية، ووكالة �لبيئة 

و�لتحكم يف �لطاقة بتنظيم مائدة م�ستديرة مبعر�س بوليتيك بالد�ر �لبي�ساء 

يف �لفرتة ما بني 15 و 18 �أكتوبر 2014 حول مو�سوع »مدن م�ستد�مة«.

مدر�سة قروية جمهزة 

بالطاقة ال�سم�سية

عامل اإنبعاث الغاز

 التعوي�ض الطوعي للكربون

ميكن جهاز قيا�س �لكربون متوفر مبوقع �ملوؤ�س�سة. من حت�سي�س �لأفر�د لب�سمة �لكربون �ملنبعثة  ب�سببهم. عداد للقيا�س    >>

ح�سيلة �لغاز �مل�سبب لالحتبا�س �حلر�ري و�لعو�مل 300 لنبعاثه لتمكني �ملقاولت من و�سع تقييم  املقاوالت   >>
�إجمايل لنبعاثاتها. �أوىل �ملقاولت �ملتطوعة ميكنها مبا�رشة �لعمل بهذ� �لتقييم �لإجمايل �نطالقا من 

�سنة 2015.
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مت �قرت�ح لعبة تفاعلية بخليج و�دي �لذهب 

من طرف �ملوؤ�س�سة �لهدف منه حت�سي�س 

�ل�سباب باملنطقة �لرطبة خلليج و�د �لذهب 

ويت�سمن �لقر�س �ملدمج �ألعاب خا�سة بالتنوع 

�لبيولوجي، �ملاء، �لنفايات و�ل�سياحة �مل�سوؤولة. 

ومت توزيعه يف �أقر��س مدجمة مبنا�سبة 

�لأيام �لوطنية حول �ل�ساحل وو�سع على 

�لإنرتنيت يف بو�بة �ملد�ر�س �لإيكولوجية. 

ومت كذلك تنظيم ن�ساط خا�س بعر�س فيديو 

يتعلق بتقدمي مر�حل برنامج �ملد�ر�س 

�لإيكولوجية ومو��سيعه �ل�ست وكذلك �ملنهجية 

�جلديدة ملنح �ل�سو�هد و�مليد�ليات �لربونزية 

و�لف�سية بالإ�سافة �إىل عالمة �للو�ء �لأخ�رش. 

وهذ� �لفيديو �ملعتمد على بونظيف، �سخ�سيات 

يتوفربرنامج �ل�سحفيني �ل�سباب من �أجل 

�لبيئة على موقع �لكرتوين خا�س به. و 

ي�سمح هذ� �ملوقع للم�ساركني و�ملنظمني 

بالتو��سل. كما يعر�س نتائج كل مو�سم

على �ملوقع �للكرتوين للموؤ�س�سة و ي�سمل 

�ليوم و�سائل جديدة لتنقل �لقطار،  �لدر�جة 

 CO2 وب�سمة �لكاربون. يوجد �حلا�سوب

على من�سات خا�سة بالهو�تف �لذكية.

االأدوات البيداغوجية

مواقع االإنرتنيت

االألعاب التفاعلية

ال�سحفيون ال�سباب من  

حتيني احلا�سوب CO2اأجل البيئة

متكن مواقع االإنرتنيت اخلا�سة 

باملوؤ�س�سة هذه االأخرية من اإخبار 

العموم املتتبعني لها بان�سطتها 

وبراجمها. وقد �سهدت �سنة 2014 عدة 

تطورات بارزة. 

�لر�سوم �ملتحركة،  مت �لرتكاز عليه �أثناء ور�سات 

�لتكوين لفائدة �ملد�ر�س �لإيكولوجية وو�سع 

يف �لإنرتنيت على بو�بة �ملد�ر�س �لإيكولوجية.



موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئةالتقرير ال�سنوي ل�سنة 2014

االأدوات البيداغوجية ومواقع االإنرتنيت37

 متكن بو�بة مد�ر�س �إيكولوجية من تقدمي 

�لربنامج للمن�سقني �جلهويني و�لإقليميني 

ومن�سقي �ملد�ر�س، وكذلك من �لتو��سل 

بينهم وتقا�سم �خلرب�ت. وقد و�سعت 

قاعدة بيانات ت�سب يف هذ� �لجتاه 

يف �لإنرتنيت تدمج �لأكادمييات �لـ 16 

و82 نيابة باملغرب. وت�ساعد كذلك على 

�لتوفر على مرجعية م�سرتكة بخ�سو�س 

�لربنامج وعلى و�سع بع�س �ملوؤ�رش�ت.

 عرفت بو�بة �ملفتاح �لأخ�رش تطور� 

وتاأهيال كبري� للزيادة يف �لإقبال 

عليها، ��ستجابة لتطلعات �لزو�ر �لتي 

مت ��ستخال�سها من ��ستمار�ت �لأ�سئلة 

�ملوزعة على �ملن�ساآت �ل�سياحية. 

�أ�سبح برنامج �سو�طئ نظيفة يتوفر منذ 

�سنة 2014 على موقعه �خلا�س بالإنرتنيت 

مفتوح �أمام �لعموم: مو�طنون، موؤ�س�سات 

عمومية وخا�سة، فاعلون �قت�ساديون، 

منظمات غري حكومية، خرب�ء وم�ست�سارون 

يف جمال �لبيئة. ويقدم معلومات حول 

�سو�طئ نظيفة و�للو�ء �لأزرق وجو�ئز لال 

ح�سناء لل�ساحل �مل�ستد�م. كما ي�سع رهن 

�لإ�سارة يف �لإنرتنيت �ملمار�سات �جليدة 

و�أر�سيات تدبري �لرت�سيحات مما ي�سمح بعدم 

�للجوء �إىل �لورق يف عمليات �لرت�سيحات.

�أحدث �مل�سار �لبيد�غوجي لو�حة �لنخيل 

مبر�ك�س  بجنان �حلارتي مبر�ك�س. 

ويتكون من عدة وحد�ت تفاعلية من �أجل 

�لتح�سي�س باأهمية و�حة �لنخيل مبر�ك�س.

بوابة املدار�س االإيكولوجية

ecoecoles.ma
بوابة املفتاح االأخ�رش 

clefverte.ma 

بوابة �شواطئ نظيفة

  plagespropres.org

امل�سار البيداغوجي لواحة 

النخيل مبراك�س
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�ل�سايف��ستغماد و موؤونة�خلام

400,00 86 600,00 21    000,00 108   ��ستعقار يف قيم معدومة

400,00 86 600,00 21    000,00 108   تكاليف توزع على عدة �سنو�ت مالية

043,76 862   535,04 487    578,80 349 1 م�ستعقر�ت غري جم�سمة

043,76 862   535,04 487    578,80 349 1 بر�ءة، عالمات، حقوق وقيم مماثلة

028,87 793 10   324,07 699 22    352,94 492 33 م�ستعقر�ت جم�سمة

663,57 509 3   240,29 456 1    903,86 965 4 بنايات

345,66 494 5   325,64 316 17    671,30 810 22 من�ساآت تقنية، معد�ت و �أدو�ت

442,67 199   927,33 491    370,00 691 معد�ت �لنقل

894,64 477 1   209,49 358 3    104,13 836 4 مكاتب ومعد�ت مكتبية وتهيئة خمتلفة

682,33 111   621,32 76    303,65 188 م�ستعقر�ت جم�سمة �أخرى

000,00 50   000,00 50 م�ستعقر�ت مالية

000,00 50   000,00 50 حقوق مالية �أخرى

735,73 497 26   735,73 497 26 حقوق على �لأ�سول �ملتد�ولة

ممون، مدين، مقدم، و�إيد�ع 

402,78 224 26   402,78 224 26 مدينات �أخرى

332,95 273   332,95 273 ح�ساب ت�سوية �لأ�سول

000,00 500 40   000,00 500 40 �ل�سند�ت وقيم �ل�ستثمار

069,36 486 46   069,36 486 46 خزينة باملوجود�ت

645,08 72   645,08 72 �ل�سيكات و �لقيم �لو�جب حت�سيلها

402,26 409 46   402,26 409 46 �لأبناك

022,02 4   022,02 4 �سندوق دمانة ت�سبيقات و �عتماد

277,72 275 125   459,11 208 23    736,83 483 148 املجموع العام

�ل�سايف

689,86 336 28ر�ساميل ذ�تية

113,09 431 24�إرجاء من جديد

576,77 905 3�لفائ�س �ل�سايف عن �ل�سنة �ملالية 

604,68 527 5ر�ساميل ذ�تية مثيلة

604,68 527 5�إعانات �ل�ستثمار

983,18 410 91دين �خل�سوم �ملتد�ولة

985,04 350 3�ملمونون و�لدفعات �ملتعلقة بهم

479,04 85�ملوظفون

877,55 181�ملوؤ�س�سات �لجتماعية

332,41 345�لدولة

317,36 217 6�لد�ئنون �لآخرون

991,78 229 81ح�ساب ت�سوية �خل�سوم

277,72 275 125املجموع العام
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�ل�سايف

عائد�ت �ل�ستغالل

005,85 309 15�مل�ساهمات

748,71 780 28�لإعانات

754,56 089 44املجموع

تكاليف �ل�ستغالل

705,35 588 9م�سرتيات م�ستهلكة من مو�د و�أدو�ت

280,78 542 25حتمالت خارجية �أخرى

500,00 1�رش�ئب ور�سوم

595,40 638 4تكاليف �مل�ستخدمني

364,10 256 3�ملخ�س�س لال�ستغالل

445,63 027 43املجموع

308,93 062 1نتيجة �ل�ستغالل

�لعائد�ت �ملالية

431,14 552�لفو�ئد و عائد�ت مالية �أخرى

431,14 552املجموع

�لتكاليف �ملالية

0,00م�ساريف �لفو�ئد

0,00املجموع

431,14 552�لنتيجة �ملالية

740,07 614 1�لنتيجة �جلارية 

عائد�ت غري جارية

500,00 6منتجات تفويت �لتثبيتات

172,38 296 2��سرتجاع من �إعانات �ل�ستثمار

3,85عائد�ت غري جارية �أخرى

676,23 302 2املجموع

تكاليف غري جارية

647,00 10�نخفا�س �سايف قيمة ��ستهالك �لأ�سول �لثابتة �ملباعة

192,53 1تكاليف �أخرى غري جارية

839,53 11املجموع

836,70 290 2�لنتيجة غري �جلارية 

576,77 905 3�لفائ�س �ل�سايف 

861,93 944 46جمموع �لعائد�ت

285,16 039 43جمموع �لتكاليف

576,77 905 3الفائ�س ال�سايف )جمموع العائدات – جمموع التكاليف(



الهيكلة

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سمو امللكي االأمرية لالح�سناء

الرئي�س املنتدب

�حل�سني �لتجاين

�شواطئ نظيفة،

 جائزة لال ح�سناء

ح�سن طالب

�سامي �لإكليل

J بحرية »مار�سيكا«
J حممية املحيط 

احليوي بني القارات 

للبحر االأبي�س املتو�سط

J دعم م�رشوع 
التنمية امل�ستدامة 

خلليج وادي الذهب

جنية فاتن

املدار�س االإيكولوجية

ال�سحفيون ال�سباب 

من اأجل البيئة

كنزة خاليف

J مركز الرتبية البيئية
J االأدوات البيداغوجية

 �إعتماد ز�ئر

J حت�سني قدرات 
ال�سحفيني ال�سباب 

ب�سمال اإفريقيا

�إح�سان �ملروين

J اجلامعات اخل�رشاء
 لبنى �ل�ساوين

جودة الهواء 

عبد �لرفيع �حللوي

�إح�سان �ملروين

التعوي�س الطوعي 

للكربون

عبد �لعزيز بلحوجي

اللواء االأزرق 

ح�سن طالب

املفتاح االأخ�رش

لبنى �ل�ساوين

ال�سياحة امل�ستدامةالهواء واملناخالرتبية البيئيةحماية ال�ساحل

تن�سيق العمليات

�أ�سماء فار�س

التعاون الدويل

فاطمة �لزهر�ء لهاليل
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حماية و تنمية واحة 

النخيل مبراك�س

لبنى �ل�ساوين

احلدائق العجيبة

�إبر�هيم حد�ن

جنان ال�سبيل

عبد �لرفيع �حللوي

حديقة لريميطاج

حممد �أمني �أحاليف

ترميم غابة ال�سباب

كمال بو�سحابة

املواقع والبوابات 

االإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات االإدارية و املالية 

 فاطمة �لزهر�ء بنيعي�س

النخيل والواحات
ترميم املنتزهات و 

احلدائق التاريخية
الوظائف امل�ساندة

الكاتبة العامة

نزهة �لعلوي
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جمل�س االإدارة

�لرئي�سة

 �ساحبة �ل�سمو �مللكي

 �لأمرية لالح�سناء

�لرئي�س �ملنتدب

�حل�سني �لتجاين

�لكاتبة �لعامة

نزهة �لعلوي

�لأع�ساء �ملوؤ�س�سني

�لحتاد �لعام 

ملقاولت �ملغرب

�ملكتب �ل�رشيف للفو�سفاط

�ملكتب �لوطني للكهرباء 

و للماء �ل�سالح لل�رشب

�خلطوط �مللكية �ملغربية

�لبنك �ملغربي 

للتجارة �خلارجية

�ملجموعة �ملهنية 

لأبناك �ملغرب

جمموعة �أكو�

�ت�سالت �ملغرب

كوبري فارما

�رشكة �سم�س

موؤ�س�سة �أونا

�ملكتب �لوطني للكهرباء 

و للماء �ل�سالح لل�رشب

�لوكالة �لوطنية للمو�نئ 

�ملكتب �لوطني 

�ملغربي لل�سياحة

�لبنك �ل�سعبي �ملركزي

جمموعة هوملاركوم

�سامري �ملحمدية

�جلمعية �ملهنية 

لالإ�سمنت باملغرب

�لأع�ساء �لد�ئمني

وز�رة �لطاقة و�ملعادن 

�ملديرية �لعامة 

للجماعات �ملحلية
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�رشكاء املوؤ�س�سة

	•�لحتاد �لعام ملقاولت �ملغرب
	•�ملكتب �ل�رشيف للفو�سفاط

	•�ملكتب �لوطني للكهرباء 
و للماء �ل�سالح لل�رشب

	•�لوكالة �لوطنية للمو�نئ 
	•�خلطوط �مللكية �ملغربية

	•�لبنك �ملغربي للتجارة �خلارجية
	•�ملجموعة �ملهنية لأبناك �ملغرب

	•جمموعة �أكو�
	•�ت�سالت �ملغرب

	•كوبري فارما
	•�ملغرب لري

	•�رشكة �سم�س
	•�أومنيوم �سمال �إفريقيا )�أونا(

	•�ملكتب �لوطني �ملغربي لل�سياحة
	•�لبنك �ل�سعبي �ملركزي

	•جمموعة هوملاركوم
	•�سامري �ملحمدية
	•�جلمعية �ملهنية 

لالإ�سمنت باملغرب

	•�لإد�رة �لعامة للجماعات �ملحلية
	•وز�رة �لطاقة و�ملعادن 

و�ملاء و�لبيئة

	•فيوليا �لبيئة �ملغرب
	•جمموعة �جلامعي

	•�لوكالة �لفرن�سية للتنمية
	•�ل�سندوق �لفرن�سي للبيئة �لعاملية

	•�ل�رشكة �لعامة للعقار
	•�سندوق �لإيد�ع و �لتدبري

	•موؤ�س�سة �لبنك �ل�سعبي 
للرتبية و �لثقافة

	•�لوكالة �لوطنية لإنعا�س 
�ل�سغل و�لكفاء�ت

	•وز�رة �لرتبية �لوطنية
	•وكالة �لنعا�س و�لتنمية 

�لقت�سادية و�لجتماعية 

لعمالة و�أقاليم �جلهة �ل�رشقية 

	•وكالة �لنعا�س و�لتنمية
	•برنامج �لالأمم �ملتحدة 

�لبيئة وحماربة �لت�سحر

	•ليديك
	•ميد زد

	•وكالة تهيئة �سفة 
و�دي �أبي رقر�ق

	•�سويز �لبيئة
	•وكالة طنجة �خلا�سة 

�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط

	•�لعمر�ن 
	•ن�ستلي �ملغرب

	•وكالة �إنعا�س وتنمية 
�أقاليم �ل�سمال

	•برنامج �لأمم �ملتحدة للتنمية
	•�أماندي�س طنجة

	•�أماندي�س - تطو�ن
	•�ملكتب �لوطني لل�سكك �حلديدية

	•�لقر�س �لفالحي للمغرب
	•موؤ�س�سة �لرتبية على �لبيئة

	•�لوكالة �لفرن�سية للبيئة و�إد�رة 
 )ADEME( لطاقة�

	•�لطرق �ل�سيارة باملغرب
	•بريد �ملغرب

	•�إ�سمنت �ملغرب
	•�لتعا�سدية �لفالحية-

�لتعا�سدية �ملركزية �ملغربية

	•�ملنظمة �لإ�سالمية للرتبية 
و�لعلوم و�لثقافة ) �لي�س�سكو(

	•موؤ�س�سة �سندوق �لإيد�ع و �لتدبري
	•�رشكة مر�سيكا مد

	•�لوكالة �لأملانية للتنمية
	•جمموعة �ل�سحى

	•�ملكتب �لوطني للمطار�ت
	•�ل�رشكة �لوطنية للتحليل 

�لكهربائي و�لبيرتوكيماويات

	•وكالة تنمية �لطاقات �ملتجددة 

و �لفعالية �لطاقاتية 

	•�جلامعة �لوطنية 
للك�سفية �ملغربية

	•�رشكة �جلرف �لأ�سفر للطاقة
	•موؤ�س�سة �أنييلي

	•�إ�سمنت متارة
	•موؤ�س�سة �لبنك �ملغربي للتجارة 

�خلارجية للرتبية و �لبيئة

	•مر�سى �ملغرب
	•موؤ�س�سة �لثقافة �لإ �سالمية

	•�ملعهد �لوطني للبحث �لزر�عي
	•�سفارة �ململكة �لهولندية 

	•�أمبرييال طباكو
	•ري�سال

	•لفارج �ملغرب
	•موؤ�س�سة �ألبري دو موناكو 
	•جمعية �لنفطيني للمغرب

	•�ملندوبية �ل�سامية 
للمياه و�لغابات

	•موؤ�س�سة فورتو 
	•�ل�رشكة �لوطنية لالإذ�عة و�لتلفزة

	•�جلامعة �مللكية �ملغربية 
للزو�رق �ل�رش�عية

	•�لحتاد �ملغربي ل�رشكات 
�لتاأمني و�إعادة �لتاأمني

	•�ملعهد �لوطني للبحث 
يف �ل�سيد �لبحري

	•مكتب �لتكوين �ملهني 
و �إنعا�س �ل�سغل

	•�ل�رشكة �لعامة �ملغربية لالأبناك
	•تيوليا

	•�لبنك �ل�سالمي للتنمية
	•�لحتاد �لدويل حلماية �لطبيعة

	•برنامج �لمم �ملتحدة للرتبية و 
�لعلوم و �لثقافة - �ليون�سكو

	•مر�سد و�حات �لنخيل 
�جلمعية �لوطنية  مر�ك�س 

ملنتخبي �ل�ساحل

	•�سفارة هولند�
	•�ل�سكرتارية �لد�ئمة ملوؤمتر 

�لعاملي للرتبية �لبيئية

	•خطة �لعمل للبحر �ملتو�سط
	•معهد �ل�ساحل

	•وكالة �ل�سبانية للتعاون �لدويل 
	•�سكرتارية �لتفاقية �لطار لالأمم 
�ملتحدة حول �لتغري�ت �ملناخية 

	•جمل�س مدينة �لت�سي.
	•�ملعهد �لفرن�سي للبحث 

و�إ�ستغالل �لبحر

	•�كري�سود �لدولية
	•موؤ�س�سة نور�سي�س

	•مكتب معلومات �لبحر 
�ملتو�سط للبيئة و �لتقافة 

و �لتنمية �مل�ستد�مة

	•�سيتي بنك 
	•�لفدر�لية �لوطنية 
لل�سناعة �لفندقية

	•�لقر�س �لعقاري و �ل�سياحي 
	•�لبنك �ملغربي للتجارة و �ل�سناعة 

	•�لتجاري وفا بنك 
	•هول�سيم 

	•معهد �حل�سن �لثاين 
للزر�عة و �لبيطرة

	•وز�رة �لتجهيز و �لنقل 
و �للوج�ستيك

	•�مللكية �لوطنية للتامني
	•ميديتل

	•جمموعة جماين باكو
	•�سيل 

	• �ملر�سد �لوطني حلقوق �لطفل
	•جائزة »كرين �يبل«

	• جمعية مدر�سي علوم 
�حلياة و �لر�س
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