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كلمــة الســيــدة الـرئــيــســة

دعوة لتقا�سم التجارب وتبادل الآراء

البوابات واملواقع  اأجل تطوير  بذلت موؤ�ض�ضتنا، منذ �ضنتني م�ضت، جهدا جبارا من 

الإلكرتونية، وقامت مثال باإعادة �ضياغة املوقع املوؤ�ض�ضاتي خالل �ضنة 2011 وبوابات 

‘املفتاح الأخ�ضر« و«احلدائق العجيبة« و«املدار�س الإيكولوجية« و«ال�ضحفيون ال�ضباب 
من اأجل البيئة«، مع احلر�س على عر�س اأعمالنا على ال�ضبكة العاملية بثالث لغات، 

الأمر  الذي ُيثلج �ضدوَرنا وُي�ضعُدنا.

تقت�ضي  منطقية  �ضرورة  اأولهما  �ضروريني،  لأمرين  ا�ضتجابة  احل�ضور  هذا  وياأتي 

اعتماد الو�ضائل احلديثة املتطورة، اإذ اأ�ضبح النرتنيت اأداة ل غنى عنها، ل�ضيما اأن 

�ضبابنا يعتمد عليها قبل اأي �ضيء اآخر، وثانيهما �ضرورة تقت�ضي تنظيم الكم الهائل 

من املعلومات الناجتة عن براجمنا اجلارية، والعمل على جعلها يف متناول امل�ضتعملني 

واملهتمني.

فقد  البيئة«  اأجل  من  ال�ضباب  »ال�ضحفيون  وبرنامج  نظيفة«  »�ضواطئ  برنامج  واأما 

جتاوزا اليوم ع�ضر �ضنوات منذ تاريخ انطالقتهما، بينما بلغت مرحلَة الن�ضِج برامُج 

اأعدنا  و  للكربون«.  الطوعي  و«التعوي�س  الأخ�ضر«  و«املفتاح  الهواء  كجودة  اأخرى 

اأربع حدائق، من خالل عملنا يف منتزه »عر�ضة مولي عبدال�ضالم« مبراك�س  تهيئة 

»لرميطاج«  وحديقة  بفا�س  ال�ضبيل«  »جنان  ومنتزه  ببوقنادل  العجيبة«  و«احلدائق 

بالدارالبي�ضاء.

العموميني  ال�ضركاء  عدد  تزايد  بحيث  كبريين  وتطورا  منوا  م�ضاريعنا  عرفت  وهكذا، 

ارتفاعا متزايدا  النخراط يف براجمنا  ي�ضجل  بنا كما  التحقوا  الذين  الُكرث  واخلوا�س 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء ، رئي�سة م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة

حتويل  اإىل  الرامي  م�ضروعنا  املثال  �ضبيل  على  ذلك،  على  وي�ضهد  منقطع.  وغري 

برنامج »�ضواطئ نظيفة« اإىل برنامج على ال�ضعيد الوطني، نظرا للطلبات الكثرية 

من العديد من الراغبني يف ال�ضتفادة.

يف  با�ضتثمارها  ونقوم  بالتجارب  فنقوم  البداية،  منذ  النهج  هذا  تبنينا  لقد 

م�ضاريع منوذجية جتريبية وبتقييمها، وبالتايل نعمل على حت�ضينها وتطويرها 

اأن دورنا دائما  العلم  ب�ضكل طبيعي. مع  الوطني  ال�ضعيد  اأن متتد على  بهدف 

يتمثل يف فتح الطريق والتاأكيد بالربهان على اأن حماية البيئة يف املغرب ق�ضية 

اإرادة وا�ضتمرارية، اأول واأخريا.

�ضاركوا يف  الذين  ال�ضباب  ال�ضحفيون  اأولئك  اأن  نرى  اليوم،  العمل  تقييم  ويف 

يعودوا  مل  البيئة«  اأجل  من  ال�ضباب  »ال�ضحفيون  برنامج  من  الأوىل  الدورات 

م�ضوؤوليات  يف  يتحملون  را�ضدين،  يافعني  �ضبابا  اأ�ضبحوا  بل  �ضغارا،  اأطفال 

يرتفع  الذين  وهم  اليوم،  نراهم  اأن  والعتزاز  الفخر  دواعي  مل  واإنه  جديدة. 

اأكرث  اأجل كوكب  البيئية من  ر�ضالتنا  امللتحقني منهم برباجمنا، يحملون  عدد 

جمال واأطيب عي�ضا. واإن �ضاهموا يف تغيري البيئة التي نعي�س فيها، �ضنكون قد 

ينا مهمتنا. اإننا نعمل من اأجلهم. اأدَّ
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تنـظـيـــم النــدوات والمـحــاضــرات

اإعادة تاأهيل حديقة لرميطاج

بحفل  لرميطاج  حديقة  تاأهيل  اإعادة  عملية  ُتوِّجت 

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  تراأ�ضته  الذي  التد�ضني 

موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  ح�سناء،  لال  اجلليلة  الأمرية 

ال�ضاد�س حلماية البيئة وذلك بتاريخ 26 ماي 2011.

الأعمال،  من  �ضنوات  ثالث  ثمرة  التد�ضني  هذا  ويعد 

راأ�ضها  وعلى  للموؤ�ض�ضة  الرا�ضخة  لالإرادة  جت�ضيدا 

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

التي تتوخى اإعادة فتح هذا الف�ضاء الطبيعي الذي ميتد 

على م�ضاحة ت�ضعة هكتارات يف وجه ال�ضاكنة البي�ضاوية.

موؤمتر احلفاظ على واحة النخيل مبراك�ش

تراأ�ضت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء، 

لتقدمي  موؤمترا  مبراك�س   2011 دجنرب   03 بتاريخ 

ح�ضيلة املرحلة الأوىل من برنامج احلفاظ على واحة 

النخيل مبراك�س. كما خ�ض�س املوؤمتر لتقدمي التوجهات 

امل�ضتقبلية لهذا الربنامج.

الحتفال بالأيام الوطنية لل�ساحل

اأياما  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  مت  نظَّ

وذلك  ال�ضواحل  على  احلفاظ  باأهمية  حت�ضي�ضية 

 .2011 دجنرب   25 اإىل   19 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

التي  التو�ضيات  تفعيل  اإطار  يف  الأيام  هذه  وتندرج 

انعقدت  التي  لل�ضاحل  الدولية  الندوة  عنها  متخ�ضت 

الفعلية  الرئا�ضة  حتت   ،2010 اأكتوبر  يف   بطنجة 

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

التي  باملخاطر  الوعي  اإر�ضاء  اإىل  الأيام  هذه  وتهدف 

تتهدد ال�ضاحل وتعميم ثقافة حماية ال�ضواحل واحلفاظ 

عليها.

وقد �ضاهمت العديد من مدن اململكة يف هذه الأن�ضطة 

التح�ضي�ضية والتوعوية من خالل تنظيم ور�ضات لفائدة 

املدار�س القروية منها على اخل�ضو�س وفتح نواد بيئية 

والتوعية  للتح�ضي�س  ووثائق  تفاعلية  ولوحات  جديدة 

ومعاجلتها  والنفايات  واملاء  البيولوجي  التنوع  باأهمية 

وتدويرها، وغريها من الأن�ضطة.

وقد قام امل�ضاركون بالنتقال اإىل عدد من املواقع التي 

تكت�ضي قيمة واأهمية بيئية واإيكولوجية )بحرية مار�ضيكا 

ومولي بو�ضلهام واملرجة الزرقاء والوليدية وخليج الداخلة( واملحميات ال�ضاحلية )املحمية الوطنية 

للح�ضيمة واملحمية الوطنية ل�ضو�س ما�ضة(.

قدرات  وتدعيم  ال�ضواحل  قانون  م�ضروع  تقدمي  تناولت  ور�ضات  تنظيم  التظاهرة  هذه  عرفت  كما 

اجلمعيات وموؤهالت مرا�ضلي ال�ضحف. وقد �ضهر على تن�ضيط هذه الور�ضات جمموعة من الفعاليات 

املوؤ�ض�ضاتية.

من  لعدد  رائعة  �ضور  اكت�ضاف  من  ال�ضاحلية  املناطق  املفتوحة” �ضاكنة  “الأبواب  اأيام  مكنت  كما 

املنارات املنت�ضرة يف ربوع اململكة )الرباط والدارالبي�ضاء وراأ�س �ضبارطيل(، كما ُعر�ضت جم�ضدات 

من  الأنواع  لبع�س  كبرية  م�ضورة  ومل�ضقات  مار�ضيكا  وبحرية  الداخلة  وبحرية  الواليدية  لبحرية 

احليوانات التي ت�ضتوطن ال�ضواحل.

لتثبيت  نباتية  �ضياجات  ت�ضييد  قبيل  من  اخلا�س،  الطابع  ذات  الأن�ضطة  بع�س  تنظيم  مت  واأخريا، 

الكثبان الرملية ب�ضاحل املهدية اأو تنظيم حمالت جمع الأكيا�س امل�ضتعملة على طول ال�ضاحل.
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اإعادة افتتاح حديقة لريميتاج بالدار البي�ساء 

من طرف �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء ي�مه 28 ماي� 2011

املجل�س الإداري مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ي�م 6 ماي 2011

الإحتفال بي�م ال�ساحل من 19 اإىل 25 دجنرب 2011

زيارة اإىل ميناء الدار البي�ساء زيارة اإىل  املنتزه ال�طني باحل�سيمة

زيارة حمطة معاجلة املياه امل�ستعملة بتاركي�ست ) احل�سيمة ( 

واإ�ستفادة التالميذ من �سروحات ملختلف مراحل معاجلة املياه بتتبع نظام معل�ماتي

	  

	  
	  



مشاركة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في اللقاءات الدولية

معر�ش اإكوري�سمو 2011 – نانط، 14-12 يناير 2011

�ضاركت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة يف معر�س اإيكوري�ضمو بوفد ي�ضم ال�ضركة املغربية للهند�ضة 

الذي  الدور  حول  ومداخلة  عر�ضا  املوؤ�ض�ضة  قدمت  وقد  التقليدية.  وال�ضناعة  ال�ضياحة  ووزارة  ال�ضياحية 

ت�ضطلع به يف تنمية ال�ضياحة امل�ضوؤولة ويف ت�ضجيعها. كما كان املعر�س منا�ضبة لإجراء العديد من اللقاءات 

وتوثيق ال�ضالت.

تنظيم اأيام لتبادل اخلربات حول التدبري امل�ستدام للمناطق ال�ساحلية احل�سرية ال�ساطئية 

مبالقة وللتجمعات ال�سكنية ب�سمال املغرب، يف مدينة مالقة )ا�سبانيا(، يف الفرتة املمتدة ما 

بني 31 مار�ش وفاحت اأبريل 2011.

زيارة درا�سية حول مو�سوع جودة مياه ال�سباحة – باري�ش، 9-4 اأبريل 2011

نظمت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة زيارة درا�ضية لفائدة وزارتي البيئة والتجهيز ولفائدة املخترب 

العمومي للتجارب والدرا�ضات، وذلك بغر�س اإعداد تاأهيل املعيار املغربي جلودة مياه ال�ضباحة ملالءمته مع 

التو�ضية الأوربية.

وقد مكنت هذه الزيارة الدرا�ضية التي مت تنظيمها ب�ضراكة مع اجلمعية الوطنية ملنتخبي املناطق 

ال�ضاحلية بفرن�ضا من الوقوف على التجربة الفرن�ضية يف تغيري الإجراءات املتعلقة بتحليل جودة 

مياه ال�ضباحة وحت�ضينها وفق املقت�ضيات املن�ضو�س عليها يف هذه التو�ضية الأوربية اجلديدة.

الدورة 19 للجنة التنمية امل�ستدامة  – نيويورك، 14-09 ماي 2011

بدرا�ضة  وتقوم  امل�ضتدامة.  بالتنمية  تعنى  امل�ضتوى  رفيعة  جلنة  امل�ضتدامة  التنمية  جلنة  تعد 

امل�ضتدامة  بالتنمية  العمل اخلا�س  وبرنامج   21 الن�ضاط  التقدم احلا�ضل على م�ضتوى تطبيق 

للدول ال�ضغرية على �ضكل جزر وكذا برنامج تفعيل تو�ضيات جوهان�ضبورغ على امل�ضتوى الوطني 

وال�ضتق�ضاء  للبحث  دورة  ت�ضمل  �ضنتني  من  دورة  على  التتبع  هذا  وميتد  والدويل.  واجلهوي 

ودورة للتوجيهات.
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وقد متخ�س عن الجتماع بني احلكومي واملخ�ض�س للتح�ضري لعقد الدورة 

التي  التفاو�س،  وثيقة  اعتماد  عن  امل�ضتدامة  التنمية  للجنة  ع�ضرة  التا�ضعة 

الإ�ضراع  بغر�س  املقرتحة  التدابري  حول  التو�ضيات  من  جمموعة  تت�ضمن 

بتفعيل التنمية امل�ضتدامة يف جمالت النقل واملواد الكيماوية وتدبري النفايات 

ال�ضتهالك  بطرق  اخلا�ضة  للربجمة  الع�ضري  والإطار  املناجم  وا�ضتغالل 

والإنتاج امل�ضتدامة وكذا اخلا�ضة بالق�ضايا القطاعية.

وميكن ربط جمموع هذه الق�ضايا بتطوير مفهوم القت�ضاد الأخ�ضر وتدعيم 

اجلهود الرامية اإىل الق�ضاء على الفقر. وهي املوا�ضيع التي �ضتتم مناق�ضتها 

خالل املوؤمتر الدويل حول البيئة والتنمية )ريو20+( املقرر عقده بالربازيل 

يف يونيو 2012. 

كما �ضاركت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة خالل الأ�ضبوع الثاين يف 

اأ�ضغال اللجنة، التي متيزت باإجراء نقا�س وزاري رفيع امل�ضتوى يهم املقاربة 

طاولت  تنظيم  وكذلك  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  بغية  اعتمادها  الواجب 

م�ضتديرة مو�ضوعاتية.

زيارة درا�سية اإىل املعهد الفرن�سي للبحث من اأجل ا�ستغالل البحر

يونيو 2011، مار�سيليا )فرن�سا( )IFREMER( 20-22

يف اإطار برنامج تفعيل بروتوكول املوؤ�ضرات اخلا�ضة بالتتبع البيئي وال�ضحي 

بتنظيم  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  قامت  مار�ضيكا،  لبحرية 

زيارة درا�ضية من 20 اإىل 22 يونيو 2011 اإىل املعهد الفرن�ضي للبحث من 

اأجل ا�ضتغالل البحر )اإفرميري( لفائدة خرباء من املعهد الوطني للبحث يف 

ال�ضيد البحري ومن وزارة البيئة واملكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب.

اللقاء ال�ست�ساري للموؤ�س�سة الدولية للبيئة – لندن،

 4-2 يوليوز 2011

اجلمع  مع  باملوازاة  ا�ضت�ضاري  لقاء  تنظيم  2010، مت  �ضنة  مقررا  كان  كما 

كافة  بح�ضور  بلندن،  برونيل  بجامعة  �ضنتني،  كل  مرة  ينعقد  الذي  العام 

تخ�ضي�س  ومت  البيئة.  على  للرتبية  الدولية  املوؤ�ض�ضة  يف  الأع�ضاء  البلدان 

اللقاء لتدار�س الأهداف واملخطط الإ�ضرتاتيجي للموؤ�ض�ضة الدولية بالن�ضبة 

كتابة  تنظيم  اإعادة  على  موا�ضيعها،  بني  من  تن�س،  التي   2012-2016 لدورة 

بني  ما  امل�ضوؤوليات  توزيع  ودرا�ضة  واجلهوية  البيئة  على  للرتبية  الدولية  املوؤ�ض�ضة 

هيئات تدبري املوؤ�ض�ضة.

املوؤمتر العاملي حول الرتبية على البيئة، بري�سبني-اأ�سرتاليا،

23-19 يوليوز 2011

كان موعد 2011 مبدينة بري�ضبان باأ�ضرتاليا، الذي يقدم ح�ضيلة الأعمال وي�ضمح 

احت�ضان  لتاأكيد  منا�ضبة  جديدة،  م�ضاريع  اإجناز  اأجل  من  �ضراكة  عالقات  بربط 

على  الرتبية  حول  العاملي  للموؤمتر  ال�ضابعة  للدورة  ر�ضميا  املغربية  مراك�س  مدينة 

البيئة يف �ضنة 2013.

اأيام ، �سابل دولون، 21-19 اأكتوبر 2011

ت�ضم  التي   ،)ANEL( الفرن�ضي  ال�ضاحل  ملنتخبي  الوطنية  اجلمعية  عقدت 

مناق�ضة  اأجل  ال�ضاحل” من  يف  “ال�ضكن  مو�ضوع  حول  لقاء  حملية،  جماعة   700
الن�ضو�س التنظيمية اجلديدة يف جمال الوقاية من الأخطار والتي تفر�س نف�ضها 

على املنتخبني كاأمر بديهي يف مو�ضوع تهيئة ال�ضاحل، منذ عا�ضمة كزينثيا يف �ضنة 

2010. كما كانت ق�ضايا اأخرى كال�ضغط العمراين واختيار الأن�ضطة القت�ضادية 
التي ميكن ممار�ضتها يف منطقة ه�ضة كال�ضاحل مو�ضوع نقا�ضات مطولة.

الجتماع ال�سنوي للمن�سقني الوطنيني لربنامج

30-27 اأكتوبر 2011 )بولونيا(،  كراكويف  الإيكولوجية”،  “املدار�ش 

انكب املن�ضقون الوطنيون التابعون خلم�ضة واأربعني بلدا يعتمدون برنامج “املدار�س 

الإيكولوجية” وخرباء دوليون على تدار�س املقاربات الت�ضاورية من اأجل تطوير هذا 

الربنامج وتعزيزه على ال�ضعيد الدويل.

مشاركة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في اللقاءات الدولية
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مشاركة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في اللقاءات الدولية

اللقاء الدويل للفاعلني الوطنيني لربنامج “اللواء الأزرق”، 

اأملانيا، 12-09 نونرب2011

اطلع امل�ضاركون املنتمون اإىل 46 دولة تعتمد برنامج “اللواء الأزرق” خالل هذا اللقاء ال�ضنوي 

نتائج ا�ضتطالع الراأي الدويل حول ت�ضور م�ضريي ال�ضواطئ واملجمعات البحرية لهذه ال�ضارة.

بالتو�ضية  الواردة  �ضرامة  اأكرث  للمعايري  ال�ضباحة  مياه  جودة  معايري  مالئمة  ناق�ضوا  كما 

الأوروبية اجلديدة وتدار�ضوا تعزيز اأن�ضطة الرتبية على البيئة من خالل ال�ضروع يف اإعداد دليل 

دويل لل�ضلوكات اجليدة بال�ضواطئ واملجمعات البحرية احلا�ضلة على �ضارة “اللواء الأزرق”.

جائزة “غرين اأبل” لغرفة اللوردات باململكة املتحدة، لندن، 14 نونرب 2011

فازت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة بالدورة اخلام�ضة ع�ضرة للجائزة الدولية “غرين 

اآبل” لأف�ضل ال�ضلوكات البيئية الذي متنحه منظمة غرين اآبل، عن م�ضروع املدار البيداغوجي 

العجيبة  اأ�ضدقاء احلدائق  املوؤ�ض�ضة مبعية جمعية  اأجنزته  الذي  ببوقنادل،  العجيبة  للحدائق 

اجلماعات  غرفة  قاعة  داخل   2011 نونرب   14 يف  اجلائزة  املوؤ�ض�ضة  ت�ضلمت  وقد  ببوقنادل. 

بلندن.

اأم�سرتدام  الأخ�سر”،  “املفتاح  لربنامج  الوطنيني  للمن�سقني  ال�سنوي  الجتماع 

)هولندا(، 20-17 نونرب 2011

تكون هذه التظاهرة ال�ضنوية، التي يتم تنظيمها حتت رعاية املوؤ�ض�ضة الدولية للرتبية البيئية، 

التابعون  الوطنيون  املن�ضقون  اأجراها  التي  التجارب  ال�ضلوكات اجليدة ونتائج  لتبادل  منا�ضبة 

خلم�س وع�ضرين دولة تعتمد هذا الربنامج عرب العامل.

تبادل  زيارات  وتنظيم  الربنامج  ب�ضاأن  التوا�ضل  حت�ضني  اإىل  التو�ضيات  اأهم  وترمي 

التجارب والآراء للمن�ضقني، على هام�س الجتماع ال�ضنوي.

ومن جهة اأخرى، عرف هذا الجتماع مراجعة معايري ال�ضارة اخل�ضراء، اإذ �ضيكون من 

الإجباري اعتماد اجلدول اجلديد ابتداء من دورة 2013.

انطالق العمل بكرا�سي الأ�ستاذية ملنظمة اليون�سكو حول “التدبري الرتابي 

والتنمية امل�ستدامة”، طورينو، 27-26 نونرب 2011

الكرا�ضي  من  جديد  جيل  اإحداث  على  اليون�ضكو  ملنظمة  الأ�ضتاذية  كرا�ضي  تركز 

كو�ضيط  كامال  بدورها  وال�ضطالع  واأولوياتها،  املنظمة  اأهداف  تنا�ضب  وال�ضبكات 

نتائج  بني  ما  املدين،  واملجتمع  الأكادميي  العامل  بني  ما  اجل�ضور،  ومد  الآراء  لتبادل 

الأبحاث والدرا�ضات والقرار ال�ضيا�ضي. وت�ضارك هذه الكرا�ضي ب�ضكل تام يف جمالت 

حيوية تخ�س الرتبية والإنتاج ون�ضر املعارف، ل�ضيما يف املواد التالية: التنمية احل�ضرية 

والقروية وال�ضيا�ضات البيئية والنزاعات وال�ضحة والبتكار البيئي امل�ضتدمي.

ممثلي  مع  اجتماعا  املوؤمتر،  منظما  اليون�ضكو،  ومنظمة  املتو�ضطي  الربملان  عقد  وقد 

موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة من اأجل مناق�ضة مو�ضوع املوؤمتر العاملي للرتبية 

الذي �ضتحت�ضنه مدينة مراك�س يف �ضنة 2013.

امل�ساركة يف معر�ش بولوتيك، باري�ش 29 نونرب – 2 دجنرب 2011

يف اإطار برنامج “جودة الهواء” الذي تعتمده موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة، 

اأ�ضغال معر�س )POLLUTEC(، بباري�س يف الفرتة املرتاوحة  �ضارك وفد عنها يف 

دجنرب 2011، من اأجل الجتماع باملهنيني يف جمال جودة الهواء  نونرب – 2  ما بني 29 

ثة ومعاجلتها واإيجاد حلول من �ضاأنها احلفاظ  والطالع على تقنيات تفادي املواد امللوِّ

على ال�ضري اجليد للمحطات امل�ضتعملة باملغرب.

البيئية وح�ضلوا على معلومات حول  العديد من الأروقة  الوفد بهذه املنا�ضبة  وقد زار 

املعطيات  جتميع  مناذج  وو�ضع  الربامج  واأنواع  الهواء  جودة  قيا�س  حمطات  مزودي 

والأ�ضناف اجلديدة لأجهزة قيا�س الغازات.

كما مت على هام�س املعر�س و�ضع اآخر الرتتيبات املتعلقة باملراجع املعتمدة يف م�ضروع 

البيئة  وكالة  متولها  عملية  وهي  املغربي،  لل�ضياق  الكربون  ح�ضيلة  منهجية  مالءمة 

�ضراكة  اتفاقية  اإطار  يف  اأورو   81300 حدود  يف   )ADEME( الطاقة  يف  والتحكم 

موقعة مع موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة يف 28 غ�ضت 2011.

املوؤمتر ال�سابع ع�سر لالأمم املتحدة حول املناخ، دوربان )جنوب اإفريقيا(، 

30 نونرب – 8 دجنرب 2011

ع�ضوا  باعتبارها  املوؤمتر،  هذا  يف  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  �ضاركت 

الذي  للكربون،  الطوعي  بالتعوي�س  اخلا�س  برناجمها  عر�س  خالل  من  مالحظا، 

�ضرعت يف اإجنازه منذ اأبريل 2009.
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دور ال�سيافة باأزلل

نظرة عن املتدخلني يف احلدث  امل�ازي لدوربان 

) املغرب ، البنك العاملي ، م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ، وزارة البيئة باملغرب  ، برنامج الأمم املتحدة للتنمية ، اليابان(

جائزة “كرين اآبل” للممار�سات البيئية اجليدة املمن�حة مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ي�م 14 ن�نرب 2011 بلندن 



برنامج “الحفاظ على الساحل”

�سواطئ نظيفة 2011

منذ اأن بادرت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء، رئي�ضة موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س 

حلماية البيئة، باإعطاء النطالقة لعملية “�ضواطئ نظيفة” يف �ضنة 1999، مل يتوقف تطور العملية على مر 

ال�ضنني وانتقلت من مقاربة لتنظيف بع�س �ضواطئ وجتهيزها اإىل روؤية تدبريية مندجمة للتهيئة ال�ضاملة، 

تهم اليوم جمموع ال�ضواطئ املغربية التي تعرف توافد اأكرب عدد من الزوار.

وقد كانت دورة 2011 فر�سة لتعزيز املكت�سبات، اإذ مت يف اإطار تكميل الآليات املعتادة اإطالق 

مبادرات جديدة، ن�سوق منها على �سبيل املثال:

وطني؛ برنامج  �ضبغة  نظيفة” ليكت�ضي  “�ضواطئ  برنامج  لتطوير  منوذجية  عملية  • اإطالق 
دعما  ال�ضواطئ،  مراقبة  يف  املحلية  اجلمعيات  اإ�ضراك  اإىل  ترمي  منوذجية  عملية  اأول  • اإطالق 

لالأعمال التي ي�ضطلع بها اأع�ضاء اللجنة الوطنية لربنامج “�ضواطئ نظيفة”؛

• اإعادة تاأهيل املعيار الوطني ملراقبة جودة مياه ال�ضباحة وتكييفه مع التو�ضية الأوروبية اجلديدة؛
وتوحيدها؛ بال�ضواطئ  الإعالنات  عر�س  اأمناط  • مالءمة 

النظيفة. لل�ضواطئ  ح�ضناء  لال  جوائز  ملنح  ال�ضواطئ  تقييم  جدول  • مراجعة 

علم “الل�اء الأزرق” ترفرف على ع�سرين �ساطئا

عرب  دولة   41 على  موزعة  �ضاطئا   3012( الدولية  الأزرق” البيئية  “اللواء  �ضارة  منح   2011 دورة  عرفت 

العامل( لفائدة 20 �ضاطئا من بني 64 امل�ضجلة يف الربنامج الوطني “�ضواطئ نظيفة، وهي �ضواطئ ال�ضعيدية 

البلدية وامل�ضيق والفنيدق واأ�ضقار و�ضول بالج واأ�ضيال وال�ضخريات وبوزنيقة وال�ضابليت )املحمدية( وعني 

الذئاب ومادام �ضوال )امتداد عني الذئاب( واحلوزية والوليدية و�ضيدي بوزيد و�ضيدي 

رحال واآ�ضفي البلدية وال�ضويرية القدمية وال�ضويرة ومري لفت وفم الواد/العيون(.

وال�ضمعة  ال�ضهرة  من  مزيدا  اأخرى  بعد  نظيفة” �ضنة  “�ضواطئ  برنامج  ويكت�ضب 

�ضنة  ففي  واجلماعات.  القت�ضاديني  وال�ضركاء  ال�ضواطئ  عدد  ويرتفع  الطيبة 

2011، التحقت بالربنامج 5 �ضواطئ جديدة ي�ضاندها 4 �ضركاء اقت�ضاديني، منها 
�ضاطئان التحقا لأول مرة بالربنامج، وهما واد لو)اجلماعة القروية لواد لو، اإقليم 

تطوان(، الذي حتت�ضنه جمموعة لفارج املغرب وبا قا�ضم )طنجة(، الذي حتت�ضنه 

)اإقليم  بوزيد  و�ضيدي  عابد  و�ضيدي  طنجة(  )اأمندي�س  اإنفريومنون  فيوليا  �ضركة 

اجلديدة( والتي حتت�ضنهما �ضركة جليك و�ضيدي مو�ضى اأكلو)اإقليم تزنيت( الذي 

يحت�ضنه املكتب الوطني للكهرباء.

اأ�ضبحت  نظيفة”،  “�ضواطئ  برنامج  بهما  ات�ضم  اللذين  واجلدية  الن�ضاط  وبف�ضل 

ال�ضواطئ احلا�ضلة على ال�ضارة حترز �ضبقا كبريا على ال�ضواطئ الأخرى من ناحية 

اجلودة والتجهيزات واخلدمات التي تقدمها لروادها. كما اأن املوؤ�ض�ضة اقرتحت تو�ضيع 

دائرة الربنامج لت�ضمل جمموع ال�ضواطئ امل�ضتفيدة من مراقبة جودة مياه ال�ضباحة. 

و�ضيتمحور هذا الربنامج الوطني حول مرافقة اأكرث تركيزا للجماعات وتقدمي خدمات 

متطورة مثل و�ضع العالمات وال�ضالمة وتوفري الإ�ضعافات الأولية اإىل غري ذلك. وقد مت 

ال�ضروع يف عملية جتريبية يف كل من �ضاطئ اأكادير و�ضاطئ �ضاباديال )احل�ضيمة(. 

وقد خ�ضع ال�ضاطئان، اللذان ل ي�ضتفيدان من دعم ال�ضركاء القت�ضاديني، مل�ضاطر 

املراقبة نف�ضها املطبقة على ال�ضواطئ الأخرى التابعة للربنامج.
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حفل ت�زيع جائزة لالح�سناء “�س�اطئ نظيفة 2010” باأكادير،�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالح�سناء رفقة الفائزين

حفل ت�سليم جائزة لالح�سناء “�س�اطئ نظيفة 2010” باأكادير  

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لالح�سناء حماطة باأطفال القرى امل�سغفني.

عر�س م�سرحي - حفل ت�سليم جائزة لالح�سناء “�س�اطئ نظيفة 2010” باأكادير



ج�دة مياه ال�سباحة

�ضاطئا   65 مقابل  �ضاطئا   71 مبراقبة   2011 �ضنة  خالل  والنقل  التجهيز  وزارة  قامت 

تكفلت مبراقبة جودة  فقد  والبيئة،  باملاء  املكلفة  الدولة  كتابة  اأما   ،2010 امل�ضجلة خالل 

مياه ال�ضباحة يف 70 �ضاطئا. وبالتايل، يكون عدد ال�ضواطئ التي خ�ضعت لهذه املراقبة قد 

بلغ 141 �ضاطئا )39 على الواجهة املتو�ضطية و102 على الواجهة الأطل�ضية( م�ضجلة ن�ضبة 

94،48 يف املائة من املواقع ال�ضاحلة لل�ضباحة. ومت ن�ضر نتائج جودة مياه ال�ضباحة كل 15 
ووزارة  والبيئة  باملاء  املكلفة  الدولة  لكتابة  النرتنيت  موقع  على  ثم  ال�ضباحة  يوما مبواقع 

التجهيز والنقل.

وبغية ال�ضتعداد للمطابقة مع التو�ضية الأوروبية اجلديدة ل�ضارة “اللواء الأزرق”، نظمت 

2011، مبعية اجلمعية الوطنية ملنتخبي  اأبريل  موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة يف 

من  ال�ضتفادة  من  املغربية  البعثة  نت  َمكَّ درا�ضية  زيارة   ،)ANEL( الفرن�ضي  ال�ضاحل 

التجربة الفرن�ضية والطالع على الآليات التي و�ضعتها اأهم الهيئات املعنية وبالتايل، النهل 

منها لتنفيذ التو�ضية الأوروبية )CE/2006/7( التي �ضتدخل حيز التنفيذ يف فاحت يناير 

2015 وحتويلها اإىل معيار مغربي، كما هو ال�ضاأن حاليا.

2010 يف تطبيق  اإدارة املوانئ وامللك العمومي البحري من جهتها منذ �ضنة  وقد �ضرعت 

اإفني  نظيفة )�ضيدي  �ضواطئ  ال�ضواطئ يف ع�ضرة  رمال  لتحليل  عملية منوذجية جتريبية 

واأكادير وال�ضويرة واآ�ضفي واجلديدة ومرتيل وامل�ضيق وقلعة بونيتا وال�ضعيدية(. وقد اأبرزت 

النفايات  واأ�ضناف  احُلبيبات  وحتليل  وجرثومية  -كيميائية  فيزيائية  حتاليل  جمموعة 

ال�ضواطئ  بلغ عدد   ،2011 اأومواد نفطية. ويف �ضنة  اأية معادن �ضلبة  ال�ضلبة، خلوها من 

املعنية اخلا�ضعة للمراقبة 13 �ضاطئا و�ضيتم الإعالن عن نتائج التحاليل يف يونيو2012.

التهيئة والتدبري

خمطط ا�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها

و�ضيدي  الذئاب  وعني  واملحمدية  )بوزنيقة  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ  اإدارة  عمدت 

رحال ودار بوعزة واملهدية( اإىل ال�ضروع يف تعميم خمططات ا�ضتعمال ال�ضواطئ املغربية 

وال�ضرف  املياه  اإدارة  مع  بتعاون   ،2010 �ضنة  �ضواطئ منوذجية خالل  �ضتة  وتدبريها يف 

ال�ضحي التابعة لالإدارة العامة للجماعات املحلية وموؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة. 

كاوكي  و�ضيدي  )ال�ضويرة  �ضواطئ  بت�ضعة  اخلا�ضة  املخططات  توفري  قريب  عما  و�ضيتم 

ومولي بوزرقطون والعرائ�س ورا�س و�ضيدي اإفني واإمينتوكا و�ضيدي مو�ضى وال�ضعيدية(، يف 

الوقت الذي �ضرعت فيه �ضبعة �ضواطئ اأخرى )اجلديدة و�ضيدي بوزيد واحلوزية والواليدية 

ورا�س املاء وبوكانا( يف اإجناز خمططاتها اخلا�ضة.

تكثيف زيارات التفتي�س بال�س�اطئ

قررت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة اإ�ضراك اجلمعيات املحلية يف عمليات املراقبة 

والتفتي�س بال�ضواطئ. وقد مت حتديد ثالث وثالثني جمعية حملية من بينها جمعية مدر�ضي 

برنامج “الحفاظ على الساحل”

والطبيعة  احليوانات  حماية  وجمعية  املحمدية  بفرع  والأر�س،  احلياة  علوم 

باملغرب، من اأجل اإجناز عملية منوذجية للتفتي�س واملراقبة يف ت�ضعة �ضواطئ، 

قبل تعميم العملية يف �ضنة 2012.

ال�ضالمة

مت خالل �ضنة 2011 ت�ضغيل 120 �ضباحا م�ضعفا اإ�ضافيا، لي�ضبح العدد 2170 

يف املجموع، بتاأطري اأ�ضرف عليه 300 �ضباح م�ضعف حمرتف،  تلقوا تكوينهم 

دراجة   23 و�ضع  كما مت  والكفاءات.  ال�ضغل  لإنعا�س  الوطنية  الوكالة  يد  على 

مائية �ضريعة و300 طوق النجاة من اأحدث نوع رهن اإ�ضارة ال�ضواطئ، جمهزة 

بن�ضبة تتوفر 52 يف املائة مبراكز للوقاية املدنية املبنية اأوالقابلة لالإزالة.

كما بلغ عدد ال�ضواطئ امل�ضتفيدة من عالمات الت�ضوير 43 �ضاطئا �ضنة 2011، 

اإدارة املوانئ وامللك  2010. كما نظمت  13 �ضاطئا، مقارنة ب�ضنة  اأي بزيادة 

الت�ضوير  هذا  احرتام  على  للحر�س  حت�ضي�ضية،  حمالت  البحري  العمومي 

وعززت م�ضالح الدرك امللكي مراقبتها. كما �ضددت وزارة الداخلية املراقبة 

منع  واإىل  ال�ضريعة  املائية  الدراجات  لتزويد  املخ�ض�س  الوقود  تخزين  على 

ا�ضتعمال الباعة املتجولني لقنينات الغاز بال�ضواطئ.

التغطية ال�سحية

من  املائة  84 يف  ن�ضبة  تغطية  على  ال�ضحة  وزارة  �ضهرت   ،2011 �ضنة  خالل 

من  اأخرى  �ضواطئ  ا�ضتفادت  بينما  الأولية،  بالإ�ضعافات  النظيفة  ال�ضواطئ 

والهالل  واجلماعات  )امل�ضت�ضهرون  اآخرين  متدخلني  بف�ضل  نف�ضها  التغطية 

الأحمر املغربي وغريها(، يف الوقت الذي تنتظر فيه اأخرى النتهاء من اأ�ضغال 

اإقامة املحالت اخلا�ضة بها. كما توجد على الأقل �ضيارة اإ�ضعاف واحدة يف 27 

يف املائة من ال�ضواطئ النظيفة الأكرث بعدا عن املراكز ال�ضت�ضفائية.
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الإعالم والتح�سي�س والرتبية على البيئة

ت�ضوير  ميثاق  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  اأعّدت   •
يتناول  بال�ضواطئ،  املتدخلني  ملجموع  وجهته  النظيفة  لل�ضواطئ 

الت�ضوير بال�ضواطئ وو�ضائل للدعاية والتح�ضي�س.

واجلامعة  املغربية  للك�ضفية  الوطنية  اجلامعة  من  كل  ا�ضتمرت   •
�ضعار  حتت  حملتها  خالل  من  ال�ضرعية،  للقوارب  املغربية  امللكية 

الطويل  املدى  على  التزامهما  يف  البيئة”،  اأجل  من  ال�ضراع  “قافلة 
بال�ضواطئ النظيفة.

حول  والت�ضاورية  التن�ضيقية  الجتماعات  من  جمموعة  عقد  مت   •
اأبريل  و�ضهر  فرباير  �ضهر  بني  ما  املرتاوحة  الفرتة  يف  ال�ضواطئ 

2011، وعقد اجتماع ت�ضاوري مع مديري م�ضاريع ال�ضواطئ احلا�ضلة 

ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  مبقر   ،2011 يف  نظيفة  �ضواطئ  �ضارة  على 

ب�ضاطئ  درا�ضية  زيارة  تنظيم  مت  يوليوز،  �ضهر  ويف  البيئة.  حلماية 

ال�ضويرة لفائدة مديري م�ضاريع امل�ضت�ضهرين.

مالحظات عامة وت��سيات

 2011 يوليوز  �سهر  ب�سر  يف  لل�سواطئ  مفاجاأة  بزيارات  القيام  مت 

�سواطئ، مب�ساعدة جمعيتني  وبحمالت تفتي�ش ومراقبة يف ت�سعة 

حمليتني، تبني منها ما يلي:

2011 يف تراجع طفيف جلودة مياه  ال�ضتاء  مو�ضم  في�ضانات  ت�ضبَُّب   •
ال�ضباحة؛

• عرفت ال�ضواطئ تطورا كبريا يف جمال جودة التهيئة والتدبري. اأظهرت 
من  القت�ضاديون  ال�ضركاء  خلدماتها  جلاأ  التي  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات 

خدماتها،  تتعمم  اأن  �ضاأنها  ومن  فعاليتها،  عن  ال�ضواطئ  تنظيف  اأجل 

املناطق  اأن  املالحظ  لكن  امل�ضطافني.  اأكرب عدد من  توافد  اأيام  ل�ضيما 

اخللفية لل�ضواطئ ومواقف ال�ضيارات مازالت ت�ضكومن الإهمال.

• يبقى تدبري مرافق النظافة وكراء واقيات ال�ضم�س بال�ضواطئ والتدبري 
وحتديد  املتجولني  والباعة  بالأغطية  مغطاة  خيام  وا�ضتعمال  املفو�س 

خمتلف املناطق واحليوانات، جوانب ت�ضتلزم بع�س التح�ضني.

لالإزالة  قابلة  بتجهيزات  وجتهيزها  لل�ضواطئ  املتزايدة  التهيئة  • متثل 
املاء  لوورا�س  اأكلووواد  �ضواطئ  اأوكورني�س  بها  املحيطة  البيئة  تندمج يف 

وكاب بّدوزة، اأمثلة للنماذج الناجحة.

احلر�س  ينبغي  التي  الت�ضوير،  عالمات  لو�ضع  جبارة  جهود  ُبذلت   •
اأكرث مهنية  امل�ضعفني طابعا  ال�ضباحني  اكت�ضب عمل  كما  على احرتامها. 

ومت تعزيز معدات الإغاثة. ويتوفر عدد متزايد من ال�ضواطئ على مراكز 

جمهزة للعالج.

15 يوما مبوجب مقرر حكومي  كل  ال�ضباحة  مياه  • عر�س حتاليل جودة 
وتنظيم ن�ضرها مبوقع النرتنيت مبوجب مر�ضوم اإداري.
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دعم خمطط اإزالة التلوث من البحرية البحرية “مار�سيكا”

تعترب البحرية البحرية �ضبخة بوعارك املعرفوبا�ضم “مار�ضيكا” من اأهم البحريات مبنطقة البحر 

الأبي�س املتو�ضط من حيث �ض�ضاعة م�ضاحتها )15.000 هكتار( وتنوعها البيولوجي. وتتوفر على 

حيث  للجهة  كبريا  ورهانا  طبيعيا  بيئيا  م�ضهدا  ومتثل  واقت�ضادية  واإيكولوجية  بيولوجية  اأهمية 

توجد. وقد ت�ضررت البحرية من ال�ضغط الناجت عن اأن�ضطة ال�ضكان.

ويف اإطار متويل م�ضروع تطهري الناظور الكبري، ربط ال�ضندوق الفرن�ضي للبيئة العاملية بالتعاون 

مع الوكالة الفرن�ضية للتنمية، الت�ضال مبوؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة لت�ضاحب م�ضروع 

الدعم لإجناز وتطبيق خمطط �ضامل لإزالة التلوث من بحرية “مار�ضيكا” وحمايتها.

وترمي موؤ�س�سة حممد ال�ساد�ش حلماية البيئة اإىل حتقيق ما يلي:

وحمايتها؛ البيئة  على  احلفاظ  جمال  يف  م�ضوؤول  وجماعي  فردي  اأخالقي  اإطار  • اإعداد 
• اإبراز كفاءات و�ضلوكات من �ضاأنها متكني الأفراد من مواجهة التحديات البيئية باملنطقة ؛

ون�ضرها؛ وتقا�ضمها  البيئة  على  املحافظة  والتكنولوجيات  الناجعة  الت�ضرفات  • حتديد 
جمتمعيا. هدفا  امل�ضتدامة  التنمية  • جعل 

وقد مت اإدماج التو�ضيات ال�ضادرة عن املوؤمتر الدويل حول التدبري امل�ضتدام لل�ضاحل، املنعقد يف 

اتفاقية  ومن �ضمنها  الدولية،  التفاقيات  الناجتة عن عدد من   ،2010 اأكتوبر  مدينة طنجة يف 

ال�ضاحلية  للمناطق  املندمج  التدبري  حول  اجلديد  والربوتوكول   )RAMSAR( املحمية  املواقع 

)GIZK(، �ضمن هذا امل�ضروع النموذجي. و�ضتمثل مقاربة اإزالة التلوث واحلماية واإبراز القيمة 

هذه منوذجا يقتدى به على جمموع الواجهة املتو�ضطية للمغرب.

ن امل�ضروع النموذجي من اإجناز ما يلي خالل �ضنة 2011: وقد مكَّ

امل�ضروع )فرباير  وامل�ضادقة عليها من طرف جلان  املنجزة  للخربات  النهائية  الرتتيبات  • اتخاذ 
2011(؛

لالأوحال  والفالحية  الطاقية  القيمة  اإبراز  حول  البيئة”  �ضديقة  “للمقاولت  ور�ضة  تنظيم   •
واإعداد خمطط عمل   )2011 للناظور الكربى )مار�س  العادمة  املياه  ال�ضادرة عن حمطة ت�ضفية 

)مار�س 2011(؛

2011(؛ )مار�س  الناظور  ملدينة  املحلي  املر�ضد  • اإن�ضاء 
يف  املحليني  الفاعلني  لفائدة  والإعالم  التح�ضي�س  اأجل  من  امل�ضوؤولة  ال�ضياحة  حول  ور�ضة  • تنظيم 

القطاع ال�ضياحي )ماي 2011(؛

البحر  ا�ضتغالل  اأجل  من  للبحث  الفرن�ضي  املعهد  التابعة  للمحطة  درا�ضي  �ضفر  تنظيم   •
البحرية  للبحرية  البيئية  املتابعة  بروتوكول  اإعداد  حول  )فرن�ضا(  �ضيت  مبدينة   )IFREMER(

يونيو2011(؛ و�ضواطئها )20 و22 

الناظور  مل�ضروع  الأوىل  الثالثة  ال�ضنوات  يف  املحققة  واملتك�ضبات  التقييم  ح�ضيلة  اإجناز   •"
)دجنرب 2011(؛

2011(؛ )دجنرب  لالأوحال  الفالحية  القيمة  لإبراز  النموذجي  امل�ضروع  • اإطالق 
الناظور  اإقليم  من  ثانوية   20 مب�ضاركة  البيئة”  اأجل  من  ال�ضباب  “ال�ضحفيون  ور�ضة  تنظيم   •

)دجنرب 2011(؛

النخراط  جديدة  مدر�ضة   18 م�ضاركة  عرفت  التي  الإيكولوجية”  “املدار�س  ور�ضة  تنظيم   •
مدر�ضة(   34( الربنامج  يف  املنخرطة  املدار�س  �ضاركت  وقد  الإيكولوجية،  املدار�س  برنامج  يف 

واملتعلمات واملتعلمني يف حفل تتويج مدر�ضة واد املخازن  حل�ضولها على �ضارة “اللواء الأخ�ضر” ؛

وقد مكنت هذه الإجنازات، التي �ضارك فيها العديد من الفاعلني واخلرباء املحليني والدوليني، من ر�ضد 

اأول اأ�ضداء امل�ضروع وحتى تركيز النقا�س على الو�ضائل الكفيلة ب�ضمان ا�ضتمرارية العمل اجلاري.
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حممية املحيط احليوي ما بني القارات بالبحر الأبي�ش املتو�سط

ت�ضكل حممية املحيط احليوي  ما بني القارات بالبحر الأبي�س املتو�ضط مفهوما تاأطرييا 

ت�ضهر عليه منظمة اليون�ضكو، ي�ضمح باجلمع بني احلفاظ على املوارد الطبيعية والتنمية 

القت�ضادية يف منطقة �ضا�ضعة ت�ضتمل على منظومات بيئية معقدة قلَّ نظرُيها.

ومتتد املحمية، التي مت اإن�ضائها يف اأكتوبر 2008، على م�ضاحة تناهز مليون هكتار، تنق�ضم 

ما بني املغرب واإ�ضبانيا ب�ضكل �ضبه متوازن، وتقوم بثالثة وظائف تتمثل يف احلفاظ على 

البيئة والتنمية والبحث العلمي والرتبية.اإجناز وتطبيق خمطط �ضامل لإزالة التلوث من 

بحرية “مار�ضيكا” وحمايتها.

وتنق�سم حممية املحيط احليوية اإىل ثالثة اأ�سناف من املناطق، كالتايل:

“مركزية” )64600 هكتار، اأي ما ي�ضكل ن�ضبة 14 يف املائة من جمموع  • منطقة 
املحمية( حيث تتبواأ الطبيعة الأولوية )مناطق تندرج �ضمن امل�ضاحات املحمية(؛

“واقية” )282500 هكتار، اأي ما ي�ضكل ن�ضبة 60 يف املائة من جمموع  • منطقة 
املحمية( مبحاذاة مع تلك املناطق املركزية، حيث ينبغي اأن تبقى الأن�ضطة الإنتاجية 

متالئمة واملبادئ الإيكولوجية؛

يف  تتمثل  حماور،  ثالثة  على  امل�ضروع  وينبني  منها.  واحلد  الأخرى،  الأ�ضا�ضية 

توفري ظروف احلوار والتوا�ضل بني الفاعلني واكت�ضاب املعارف حول اخل�ضائ�س 

البيولوجية-الإيكولوجية والقت�ضادية-الجتماعية ملحمية املحيط احليوي وبلورة 

العملية  ال�ضلوكات  ون�ضر  بالرتبية  الكفيلة  الو�ضائل  و�ضع  ثم  املعرفة،  ن�ضر  اأدوات 

اجليدة.

تولد  التفاقية،  على  التوقيع  على  تقريبا  �سنوات  ثالث  ُم�سي  وبعد 

عن خمطط العمل هذا اإقامة العديد من املبادرات والأعمال حلماية 

الأبي�ش  بالبحر  القارات  بني  ما  احليوي   املحيط  حممية  ت�سكل 

املتو�سط. ومكن اأ�سا�سا يف �سنة 2011 من حتقيق ما يلي:

التفاقية  مو�ضوع  العمل،  خمطط  وتتبع  للت�ضاور  ور�ضات  عدة  تن�ضيط   •
املوؤطرة؛

وولية  ووزان  و�ضف�ضاون  الفنيدق-امل�ضيق  اأقاليم  يف  حملية  جلان  • تكوين 
طنجة؛

�ضف�ضاون؛ اإقليم  م�ضوؤولة” يف  “�ضياحة  برنامج  انطالقة  • اإعطاء 
�ضف�ضاون  اأقاليم  يف  اإيكولوجية”  “مدار�س  برنامج  انطالقة  اإعطاء   •
مدار�س  طنجة)12  منخرطة(   مدار�س   7( ووزان  منخرطة(  مدار�س   8(

منخرطة(   ؛

و  الطبية  النباتات  غر�س  بت�ضجيع  يتعلقان  مل�ضروعني  حاليا  الإعداد   •
الكائن  اأق�ضور،  امل�ضوؤولة مبوقع  وال�ضياحة  الإيكولوجية  املدار�س  العطرية يف 

باملحمية الوطنية تال�ضمطان.

“النتقالية” )123500 هكتار اأي 26 يف املائة(، حيث ت�ضجع القدرات  • املناطق 
ال�ضهر على احرتام  الأولوية لالقت�ضاد، مع  الهائلة على منح  التنموية القت�ضادية 

البيئة.

اأما اجلزء اخلا�س باملغرب من حممية املحيط احليوي  ما بني القارات بالبحر الأبي�س 

للمغرب(  الإجمالية  امل�ضاحة  من   32%( �ضف�ضاون  هي  اأقاليم  �ضبعة  فيغطي  املتو�ضط، 

وتطوان )%28( والعرائ�س )%23( ووزان )%10( وفح�س-اأجنرة )%5( وامل�ضيق-

الفنيدق )%2( وطنجة-اأ�ضيلة )0،21%(.

والبحرية(  وال�ضاحلية  الطبيعية )الغابوية  البيئية  العديد من املنظومات  وت�ضم املحمية 

م اإىل لئحة املواقع ذات  لَتْن�ضَ ذات قيمة بيولوجية بيئية كربى، اختريت منها جمموعة 

وجبل  بوها�ضم  وجبل  تال�ضلطان  الوطنية  املحمية  كموقع  والبيئية  البيولوجية  الأهمية 

مو�ضى وبحرية �ضمري البحرية ووادي تاهدارت وغريها.

الأبي�س  بالبحر  القارات  بني  ما  احليوي  املحيط  ملحمية  ال�ضاطئية  املنطقة  كانت  وقد 

ما بني كل من   2009 10 فرباير  عليها يف  التوقيع  موؤطرة مت  اتفاقية  املتو�ضط مو�ضوع 

اأجل  من  املنطقة،  الفاعلة يف  اجلهات  البيئة وخمتلف  ال�ضاد�س حلماية  موؤ�ض�ضة حممد 

البنيات  املتو�ضط وم�ضاريع  البيئية ال�ضادرة عن م�ضروع ميناء طنجة  التاأثريات  مراقبة 
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الذهب وادي  خلليج  امل�ستدامة  التنمية  م�سروع  دعم 

يتمتع موقع وادي الذهب باأهمية بيولوجية واإيكولوجية كبرية، وميتد 

طول  كلم   37( هكتار   40.000 م�ضاحة  على  البحري  اخلليج  هذا 

و13،5 كلم عر�ضا(، تف�ضله �ضبه جزيرة عن املحيط الأطل�ضي على 

الطيور  الآلف من  الوقت ذاته حمطة لهجرة  مدى طوله وي�ضكل يف 

وادي  خليج  يعرف  كما  وتع�ضي�ضها.  ال�ضتوي  لبياتها  ومنطقة  املائية 

موقعا  وي�ضكل  )الدلفني(  البحرية  الثدييات  من  ب�ضاكنته  الذهب 

املائية. الأحياء  تربية  اأن�ضطة  لتطوير  ممتازا 

ال�ضاحل  اأ�ضبح  التي  البيئة،  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  وتعمل 

التدبري  حول  الدويل  املوؤمتر  انعقاد  منذ  كربى  اأولوية  لها  ميثل 

ت�ضجيع  على  طنجة،  مبدينة   2010 اأكتوبر  يف  لل�ضاحل  امل�ضتدام 

التنمية  دعم  م�ضروع  الإطار  هذا  يف  ويدخل  منوذجية.  م�ضاريع 

املوؤ�ض�ضة  انطالقته  اأعطت  الذي  الذهب،  وادي  بخليج  امل�ضتدامة 

بدعم  الذهب-لكورية،  وادي  جهة  ولية  مع  ب�ضراكة   ،2011 يف 

لالأقاليم  والجتماعية  القت�ضادية  والتنمية  الإنعا�س  وكالة  من 

البحري. ال�ضيد  يف  للبحث  الوطني  واملعهد  باململكة  اجلنوبية 

ويندرج هذا امل�ضروع يف ا�ضتمرارية الأعمال التي ت�ضهر على اإجنازها 

اخلليج  هذا  يف  مدة  منذ  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة 

من  ال�ضباب  وال�ضحفيون  الإيكولوجية  واملدار�س  نظيفة  )�ضواطئ 

اأجل البيئة واملفتاح الأخ�ضر واملقاولت �ضديقة البيئة(، وميكن من 

البيئي. للتتبع  ت�ضاوري  عمل  خمطط  معامل  حتديد 

املحلي  والتتبع  للت�ضيري  جلان  تكوين  يف  امل�ضروع  انطالق  متثل  وقد 

 ،)2011 )�ضتنرب  امل�ضروع  انطالق  ور�ضة  وتنظيم   )2011 )يوليوز 

ت�ضهر  التي  البيئية  امل�ضاريع  تقدم  و�ضعية  لتقدمي  منا�ضبة  كان  الذي 

)ال�ضرف  املوقع  مبنطقة  املتواجدة  املعنية  الإدارات  خمتلف  عليها 

ال�ضياحية  والتهيئة  للنفايات  املفو�س  والتدبري  ال�ضائل  ال�ضحي 

ه�ضا�ضة  درا�ضة  انطالقة  واإعطاء  املجالت(  من  وغريها  امل�ضتدامة 

.2012 العمل  ومناق�ضة خمطط  الذهب  وادي  خليج 

برنامج “الحفاظ على الساحل”
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نظرة على خليج وادي الذهب



برنــامــج “التـــربــيــة البــيــئــة”

املدار�ش الإيكولوجية

اإ�ضراف موؤ�ض�ضة  الثانية، حتت  2011 �ضنته  بلغ برنامج املدار�س الإيكولوجية التح�ضي�ضي يف �ضنة 

حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة التي اأطلقته ب�ضراكة مع وزارة الرتبية  الوطنية. ويهدف الربنامج 

اإىل تعليم املتعلمني واملتعلمات اإدماج احرتام البيئة �ضمن تدبري موؤ�ض�ضاتهم التعليمية.

وقد مت تقييم الأعمال التي اأجنزتها املدار�س الإيكولوجية املنخرطة يف الربنامج يف �ضنة 2011، 

ومن خالل ذلك و�ضع لئحة بثالث وثالثني مدر�ضة متكنت من الرت�ضح للح�ضول على �ضارة “اللواء 

للربنامج  الوطنية  التحكيم  وجلنة  ممثلواملوؤ�ض�ضة  قيام  وبعد   .2010-2011 ملو�ضم  الأخ�ضر” 

 التابعة لها بزيارة هذه املدار�س، ح�ضلت ثماين ع�ضرة مدر�ضة على �ضارة اللواء الأخ�ضر عن مو�ضم

.2010-2011

والفنيدق- ورزازات  يف  لنطالقه  ور�ضات  تنظيم  الوطني  الرتاب  عرب  الربنامج  تعميم  عن  تولد  كما 

امل�ضيق و�ضف�ضاون ووزان والناظور، واإختيار املدار�س املنخرطة يف مو�ضم 2012-2011 )230 مدر�ضة(.

الأن�سطة

احتفلت �ضبكة املدار�س الإيكولوجية بيوم ال�ضاحل، مت خالله حت�ضي�س املتعلمات واملتعلمني مبو�ضوع البيئة واإبراز القيمة التي متثلها املوارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية والتنوع 

البيولوجي لل�ضواطئ والبحريات واأهمية احلفاظ عليها. ومتت تعبئة حوايل 63600 تلميذ موزعني على 106 مدر�ضة اإيكولوجية ي�ضرف على تاأطريهم 2120 اأ�ضتاذ. كما مت 

مت جمموعة من اأن�ضطة التح�ضي�س يف جمال  توزيع قبعات واأقرا�س مدجمة لالألعاب التفاعلية تتناول حماور املاء وتدبري النفايات والتنوع البيولوجي. ويف ال�ضياق نف�ضه، ُنظِّ

املحافظة على ال�ضاحل لفائدة متعلمات ومتعلمي املدار�س امل�ضاركة )تتمثل يف زيارات ملحمية �ضيدي بوغابة وخليج وادي الذهب ووادي �ضبووميناء طنجة املتو�ضطي واملطارح 

املراَقبة وم�ضابقات للر�ضم وعر�س اأعمال املتعلمني وغر�س اأ�ضجار واأن�ضطة اأخرى.

ة للربنامج يف اإجناح هذا احلدث على امل�ضتوى الوطني. مَّ وقد �ضاهم انخراط املدار�س، املجاورة لل�ضواطئ، املن�ضَ
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منح �سارة الل�اء الأخ�سر ملدر�سة وادي املخازن بالناظ�ر ي�م 14 دجنرب 2011 حفل ت�سليم �سارة “الل�اء الأخ�سر”

ملدر�سة عمرو الأ�سريري. كلميم، ي�م 14 ي�ني� 2011



ال�سراكات

ال�سراكة بني م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة واملر�سد 

ال�طني حلق�ق الطفل 

الدورة  يف  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  �ضاركت  اأن  بعد 

ال�ضابعة لربملان الطفل، مت تنظيم ور�ضة تكوينية بالرباط  الوطنية 

الأطفال  فيها  يدر�س  ابتدائية  مدر�ضة   62 لفائدة   2011 اأبريل  يف 

“املدار�س  بربنامج  للتعريف  الور�ضة  وُخ�ض�ضت  الربملانيني. 

م ملوؤ�ض�ضاتهم. الإيكولوجية” ولإ�ضراك اأطفال الربملان يف الدعم املَُقدَّ

للماء  ال�طني  واملكتب  ال�ساد�س  حممد  م�ؤ�س�سة  بني  ال�سراكة 

ال�سالح لل�سرب

نظم املكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب حملة حت�ضي�ٍس لفائدة 

11 مدر�ضة اإيكولوجية بنيابة اخلمي�ضات، يرمي من خاللها اإىل 
حت�ضي�س املتعلمات واملتعلمني بالأهمية التي يكت�ضيها احلفاظ على 

املاء وتر�ضيد ا�ضتعمالته.

واملكتب  البيئة  حلماية  ال�ساد�س  حممد  م�ؤ�س�سة  بني  ال�سراكة 

ال�طني للكهرباء

تابع املكتب الوطني للكهرباء حمالته التح�ضي�ضة يف كل من الدار 

املعلومات  من  جمموعة  قدم  حيث  وكلميم  والناظور  البي�ضاء 

كتيبات  توزيع  مع  وا�ضتعمالتها  الطاقة  مو�ضوع  يف  كلها  ت�ضب 

التدبري  يف  العملية  الن�ضائح  من  جمموعة  تت�ضمن  ومطويات 

اجليد ل�ضتهالك الطاقة.

ال�سراكة بني م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة واملندوبية 

ال�سامية للمياه والغابات وحماربة الت�سحر

وكلميم  الناظور  مدن  يف  الأ�ضجار  لغر�س  ور�ضات  عدة  اأجنزت 

واخلمي�ضات و�ضال اجلديدة والدريو�س وجرادة وفكيك وتاوريرت 

والدار البي�ضاء، مت خاللها تعليم الأطفال طرق غر�س الأ�ضجار 

وتوعيتهم مبا متثله الرثوة الغابوية واأهمية احلفاظ عليها.

ال�سراكة بني م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة  وجمعية  

مدر�سي عل�م احلياة والأر�س

ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  بني  �ضراكة  اتفاقية  على  التوقيع  مت 

 25 يف  والأر�س  احلياة  علوم  مدر�ضي  وجمعية  البيئة  حلماية 

اأبريل 2011، تهدف اإىل اإ�ضراك اأطر اجلمعية يف تاأطري املدار�س 

الإيكولوجية وتر�ضيخ ثقافة بيئية داخل الو�ضط املدر�ضي. وت�ضمل 

التفاقية 31 مدر�ضة ابتدائية تابعة ل�ضبع اأكادمييات و9 نيابات،  

كمرحلة جتريبية، من �ضاأنها اأن تنت�ضر على ال�ضعيد الوطني.

الب�ابة الإلكرتونية لربنامج املدار�س الإيك�ل�جية

تن�ضيط  على  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  اأ�ضرفت 

الف�ضاء املخ�ض�س للمدار�س الإيكولوجية على البوابة الإلكرتونية 

من  التجارب  وتبادل  وتوا�ضل  اإعالم  اأداة  متثل  التي  للربنامج، 

اأن�ضطة خمتلفة على  اأجل ن�ضر ما تنجزه املدار�س البتدائية من 

ال�ضعيد الوطني.

الدرا�سة التقييمية لربنامج املدار�س الإيك�ل�جية

لربنامج  تقييمية  درا�ضة   )LMS( الدرا�ضات  مكتب  اأجنز 

املدار�س الإيكولوجية، �ضملت كافة اآليات اإجناز الربنامج بهدف 

اإيجاد حلول لتدارك نقط ال�ضعف التي تطالها.

عالقة برنامج املدار�س الإيك�ل�جية وبرنامج املفتاح الأخ�سر

تيكيدا،  بتعاون مع فندق  البيئة  ال�ضاد�س حلماية  موؤ�ض�ضة  قامت 

“املفتاح  �ضارة  على  واحلا�ضل  مبراك�س  النخيل  بواحة  املوجود 

ومتعلمي  متعلمات  لفائدة  حت�ضي�ضي  بيوم  الدولية،  الأخ�ضر” 

املدار�س املنخرطة يف برنامج “املدار�س الإيكولوجية” املوجودة 

لعوا خاللها على تقنية اإنتاج ال�ضماد الع�ضوي  بواحة النخيل، اطَّ

الطبيعي والإجراءات املتخذة للمحافظة على البيئة.

اإن�ساء اأطفال املدار�س الإيك�ل�جية حلدائق عابرة

اأن�ضاأت املدار�س الإيكولوجية بالدار البي�ضاء )التحدي وعبد اهلل 

والكوثر  بنني  واملزرعة  بنات   واملزرعة  زيدون  وابن  و�ضباأ  كنون 

مبنتزه  �ضغرية  اأر�ضية  قطع  يف  عابرة  حدائق  خلدون(  وابن 

ب�ضرورة  الأطفال  حت�ضي�س  على  خاللها  من  و�ضهرت  لرميتاج، 

احلفاظ عليها.

ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة

على  البيئة”  اأجل  من  ال�سباب  ال�سحفي�ن   “
ال�سعيد ال�طني

م�ضابقة على  التاأهيلية  الثانويات  تالميذ  اإقبال   زاد 

“ ال�ضحفيون ال�ضباب  من اأجل البيئة” التي اأطلقتها 
بتعاون  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة 

اإذ  العا�ضرة،  دورتها  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع 

عرفت ت�ضجيل تر�ضيح 24500 تلميذا ينتمون اإىل 16 

اأكادميية. وقد اأجنزوا 73 حتقيقا كتابيا و355 �ضورة 

وال�ضحة”  املحلية  “البيئة  مو�ضوع  حول  فوتوغرافية 

التحقيقات  كانت  وقد  ال�ضنة.  لهذه  اعتماده  مت  الذي 

ال�ضتة وال�ضور ال�ضتة التي اأحرزت على اجلوائز مثال 

يف النجاعة والدقة.

ال�سحفي�ن ال�سباب على ال�سعيد الدويل

ال�ضابقة، ثالثة مقالت  ال�ضنوات  ُعر�ضت، على غرار 

بجوائز  فازت  اأن  �ضبق  فوتوغرافية  �ضور  وخم�س 

باملغرب على اللجنة الدولية للموؤ�ض�ضة الدولية للرتبية 

الدولية  اجلائزة  منحت  التي  بباري�س،  البيئة  على 

عن  بنور  �ضيدي  ثانوية  “النفايات” لتالميذ  ل�ضنف 

ال�ضغار،  الأطفال  “ِحفاظات  حتقيقهم حول مو�ضوع 

خطر بيئي يف منطقة �ضيدي بنور”.

الحتفال بي�م الأر�س

البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  عمدت 

الأمريكية  الأر�س  يوم  و�ضبكة  الدولية  قطر  وموؤ�ض�ضة 

اإىل تبادل الطلبة مبنا�ضبة بيوم الأر�س يف   )EDN(

الذي يحتفل به ما يزيد من مليار   ،2011 اأبريل   22
�ضخ�س عرب العامل.

وقد كانت فر�ضة �ضانحة لطالب من قطر ومن اأمريكا 

يف زيارة للدوحة وطلبة مغاربة ناطقون بالإجنليزية، 

من  ال�ضباب  ال�ضحفيون  م�ضابقة  يف  فازوا  اأن  �ضبق 

لقاءات  لعقد  و2010،   2009 �ضنتي  البيئة”  اأجل 

مثمرة واكت�ضاف ثقافة اأخرى والتحاور ب�ضاأن البيئة يف 

مناطقهم. وقد تركز النقا�س حول حماية املحيطات.

وقد عرف هذا املوؤمتر املنعقد عن بعد جناحا باهرا، 

البيئة  ال�ضاد�س حلماية  �ضلَّمت خالله موؤ�ض�ضة حممد 

�ضهادات تقديرية لكل طالب.

برنامج  عمر  من  �سن�ات  بع�سرة   الحتفال 

البيئة” اأجل  من  ال�سباب  “  ال�سحفي�ن 

ي�ضكل برنامج “  ال�ضحفيون ال�ضباب من اأجل البيئة”، 

الذي يحتفل هذه ال�ضنة 2012 مبرور ع�ضر �ضنوات من 

عمره موؤ�ضرا اأ�ضا�ضيا لقيا�س املراحل التي قطعها وما 

ينتظره من عمل يف جمال التح�ضي�س. و�ضيكون احلفل 

الر�ضمي لالحتفال بهذه املنا�ضبة فر�ضة لإعطاء هذا 

النجاح بعدا جديدا.

املواطنني  حت�سي�ش  اأجل  من  النرتنيت،  موقع 

واإخبارهم

بعد اأن بادرت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة 

باإطالق “بوابات املواطنني” يف �ضنة 2010 اأ�ضبحت 

باأعمال  التعريف  يف  هام  بدور  ت�ضطلع  الأخرية  هذه 

املوؤ�ض�ضة. ويف �ضنة 2011، جاءت البوابات “املدار�س 

الإيكولوجية” و” ال�ضحفيون ال�ضباب من اأجل البيئة” 

كما  ككل.  املنظومة  اإطار  الأخ�ضر” لتكمل  و”املفتاح 

متت اإعادة �ضياغة املوقع املوؤ�ض�ضاتي وموقع احلدائق 

العجيبة.

امل�قع امل�ؤ�س�ساتي

ت�ضعبات  باعتماد  املوؤ�ض�ضاتي  املوقع  �ضياغة  اأعيدت 

ح بلوغ املعلومات،  فِّ وتفرعات جديدة، ت�ضهل على املت�ضَ

تتمتع  الذي  ال�ضيت  تعزيز  املوقع اجلديد من  ن  وميكِّ

واتخاذها  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  به 

كما  بالبيئة.  والتح�ضي�س  الرتبية  جمال  يف  مرجع 

تت�ضمن ال�ضيغة اجلديدة للموقع ابتكارا �ضيقا، يتمثل 

يف عداد ثاين اأوك�ضيد الكربون.

http://www.fm6e.org/

برنــامــج “التـــربــيــة البــيــئــة”
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 ور�سات تك�ينية لإعطاء انطالقة برناجمي “ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة” 

و”املدار�س الإيك�ل�جية” بعمالة الناظ�ر،ي�مه13 و 14 دجنرب 2011

تنظيم خرجة عرب الباخرة اإىل بحرية مار�سيكا لفائدة 

ال�سخفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة. الناظ�ر ي�مه 13 دجنرب 2011



م�قع احلدائق العجيبة

ُتغري ال�ضيغة الغنية للموقع اجلديد، ل�ضيما ال�ضور التي يت�ضمنها املوقع، بزيارة 

درجت به جميع املعلومات واملعطيات عن احلدائق وتاريخها 
ُ
احلدائق العجيبة. وقد اأ

حممد  موؤ�ض�ضة  عليها  ت�ضهر  التي  للربامج  الإلكرتونية  الروابط  وجميع  وموؤ�ض�ضها 

ال�ضاد�س حلماية البيئة. كما ميكن الزائرين من القيام بزيارة افرتا�ضية مبا�ضرة 

للمدار الرتبوي، الذي مت اإعداده موؤخرا. 

http://www.jardinsexotiques.com/

ب�ابة “املدار�س الإيك�ل�جية”

اإ�ضارة  رهن  و�ضع  حيث   ،2011 مار�س   21 يف  مرة  اأول  املوقع  ا�ضتعمال  يف  �ضرع 

)املنهجية  بالربنامج  املتعلقة  واملعطيات  املعلومات  جميع  الإيكولوجية  املدار�س 

واملوا�ضيع وغري ذلك(. وقد وقعت 198 مدر�س، من بني 216 مدر�ضة م�ضجلة، على 

ميثاق ولوج ف�ضاء التبادل والتوا�ضل، الذي يوفر اإمكانية م�ضاطرة التجارب.

http://www.ecoecoles.com/

ب�ابة “�سحافي�ن �سباب من اأجل البيئة”

ي�ضكل موقع ال�ضحافيني ال�ضباب من اأجل البيئة ف�ضاء متميزا مع تالمذة املدار�س 

�ضمحت  وقد  الربنامج.  واخلدمات حول  املوارد  كما هائال من  لهم  ويوفر  الثانوية 

اأجنزتها  التي  والتحقيقات  الفوتوغرافية  ال�ضور  باإدراج  املوقع  �ضياغة  اإعادة 

وموؤ�ض�ضة  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  جوائز  على  وح�ضلت  الثانويات 

الرتبية البيئية.

http://www.jeunesreporters.org.ma

“املفتاح الأخ�سر” ب�ابة 

اإخباريا  ف�ضاء   www.clefverte.ma بوابة  متثل 

على  والعموم،  ال�ضياحي  القطاع  ملهنيي  موجها  وتوا�ضليا، 

املعلومات  كافة  املهنيني  اإ�ضارة  رهن  ي�ضع  اإذ  �ضواء،  حد 

موؤ�ض�ضاتهم.  يف  املعتمد  البيئي  التدبري  لتحيني  ال�ضرورية 

ح�ضاب  واإن�ضاء  املبا�ضر  الت�ضجيل  من  املوقع  ميكنهم  كما 

وم�ضاطرة  للنقا�س  وعر�ضها  جتاربهم  وتبادل  افرتا�ضي 

الآراء.

تعزيز م�ؤهالت ال�سباب الت�ا�سلية املهنية ب�سمال اإفريقيا

وقعت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة يف �ضتنرب 2011 

 اتفاقية تعاون مع مركز التعاون من اأجل البحر الأبي�س املتو�ضط 

“موؤهالت  م�ضروع  اإجناز  اأجل  من   )UICN-Med(

ويهدف  اإفريقيا”.  ب�ضمال  املهنية  التوا�ضلية  ال�ضباب 

امل�ضروع اإىل تزويد ال�ضحفيني ال�ضباب باملعلومات واملعارف 

التغريات  جمالت  يف  ل�ضيما  مهنتهم،  ملمار�ضة  ال�ضرورية 

البيئية  املنظومات  واأهمية  املتجددة  والطاقات  املناخية 

الغابوية. و�ضيتم تقدمي ح�ض�س تكوينية عن بعد من خالل 

يف  اأ�ضاتذة  عليها  ي�ضهر  بالنرتنيت،  للتعلم  حمورية  قاعدة 

التوا�ضل. جمال 

ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  ت�ضتمر  التفاقية،  هذه  خالل  ومن 

باإ�ضرتاتيجية  اخلا�ضة  مقاربتها  تنويع  يف  البيئة  حلماية 

اأجل تنمية م�ضتدامة. التح�ضي�س والرتبية من 

برنــامــج “التـــربــيــة البــيــئــة”
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م�ؤ�س�سات حائزة على املفتاح الأخ�سر�س�ر فائزة يف اإطار برنامج “ال�سحافي�ن ال�سباب من اأجل البيئة” دورة 2011



برنــامــــج الهــــواء والمــنــــاخ

درا�سة املخاطر القت�سادية-ال�سحية لتلوث على هواء الدارالبي�ساء

الدرا�سة النم�ذجية بعمالة �سيدي الربن��سي

لتلوث  القت�ضادية-ال�ضحية  للمخاطر  وا�ضعة  درا�ضة  يف  ال�ضروع  قبل  اأولية،  درا�ضة  اإجراء  مت 

ن�ضبة  وقيا�س  ال�ضحية  املعطيات  نت من جتميع  مكَّ الربنو�ضي،  الدارالبي�ضاء، يف عمالة  مدينة 

ثة يف الهواء. وقد اأمكن من خاللها اإ�ضراك املتدخلني ومالحظة اجلودة احل�ضنة  متركز املواد امللوِّ

للموؤ�ضرات ال�ضحية وربط العالقة ما بني موؤ�ضرات ال�ضحة وموؤ�ضرات التلوث.

تك�ين خا�س للعاملني يف قطاع ال�سحة

انطالق  قبل  واأ�ضا�ضي  م�ضبق  �ضرط  ال�ضحة  بقطاع  العاملني  تكوين  باأن  امل�ضوؤولني  من  وعيا 

الدرا�ضة، مت اإن�ضاء حمور تكويني، ينبني على برنامج “جودة الهواء” و�ضبكة املراقبة وم�ضروع 

درا�ضة املخاطر القت�ضادية-ال�ضحية. وقد ا�ضتفاد منه 200 طبيب وممر�س رئي�ضي على طول 

خم�س دورات.

اإن�ساء �سبكة مراقبة جودة الهواء

كانت �ضبكة مراقبة جودة الهواء عند متم �ضنة 2010 ت�ضم 19 حمطة ثابتة وخمتربا متنقال، 

وتعززت ال�ضبكة يف �ضنة 2011 من خالل اقتناء 9 حمطات ثابتة وخمترب متنقل واحد، اقتنتها 

�ضو�س-ما�ضة- وجمل�س  البيئة  اإدارة  اقتنت  اأخرى،  جهة  ومن  الوطنية.  اجلوية  الأر�ضاد  اإدارة 

درعة، على التوايل، خمتربين متنقلني.

ت�ضم الهواء  جودة  مراقبة  �ضبكة  اأ�ضبحت   ،2011 �ضنة  متم  حلول  مع   وبالتايل، 

يف جهة الدارالبي�ضاء الكربى، واأربعة خمتربات متنقلة، منها  حمطة ثابتة، منها 13   28
واحد خل�س جلهة وجمل�س �ضو�س-ما�ضة-درعة.

برنامج التعوي�ش  الطوعي للكربون 

اأعطت  اأن  منذ  م�ضطرد  منو  يف  م�ضتمرا  للكربون  الطوعي  التعوي�س  برنامج  مازال 

موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  ح�سناء،  لال  اجلليلة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  انطالقته 

حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة، يف 23 اأبريل 2009، ولأول مرة يف املغرب.

الوطنية  الوكالة  هم  جدد،  اقت�ضاديون  فاعلون  بالربنامج  التحق   ،2011 �ضنة  ويف 

مَّ  لتن�ضَ املغرب،  وات�ضالت  فارما  وكوبر  والتكرير  لل�ضناعة  املغربية  وال�ضركة  للموانئ 

واملكتب  للكهرباء  ال�ضريف  واملكتب  والتدبري  الإيداع  �ضندوق  جمموعة  موؤ�ض�ضة  اإىل 

البنوك  للفو�ضفاط وموؤ�ض�ضة جمموعة  ال�ضريف  لل�ضرب واملكتب  للماء ال�ضالح  الوطني 

املركزية للبنك ال�ضعبي وموؤ�ض�ضة جمموعة �ضمال اإفريقيا ووكالة تنمية اجلهة ال�ضرقية. 

وتوجد بع�س الت�ضالت جارية مع البنك املغربي للتجارة اخلارجية وجمموعة اجلرف 

ل�ضانعي  املهنية  واجلمعية  اأكوا  وجمموعة  هوملاركوم  وجمموعة  للطاقات  الأ�ضفر 

الإ�ضمنت ولفارج.
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جتهيز املدار�س القروية باإ�ستعمال 

الطاقة ال�سم�سية )لالإنارة ، التدفئة ، �سخ املاء ......(

يف اإطار برنامج املدار�س الإيك�ل�جية

نظرة ملدر�سة يف جهة مراك�س 

مزودة بالطاقة ال�سم�سية



برنــامــــج الهــــواء والمــنــــاخ

حتقيق خم�سة م�ساريع ملم��سة

غر�ش النخيل

مت غر�س 1300 نخلة مثمرة يف اأرا�س تابعة للدولة تبلغ م�ضاحتها 12 هكتار يف واحة النخيل مبراك�س يف 

اأونا،  والتدبري وجمموعة  الإيداع  موؤ�ض�ضة �ضندوق  كل من  مع  �ضراكة مربمتني  اتفاقيتي  اإطار  2001، يف 
�ضتمكن من احتبا�س 2640 طنا من ثاين اأوك�ضيد الكاربون خالل مدة امل�ضروع، خا�ضة اأنها �ضتبقى م�ضقية 

ن هذا احلل الإيكولوجي من تفادي اإفراز 9800 طن  باملاء امل�ضخوخ با�ضتعمال الطاقة ال�ضم�ضية. و�ضيَمكِّ

من ثاين اأوك�ضيد الكاربون التي كان من املحتمل اأن يت�ضبب فيها نقل املاء يف �ضهاريج.

جتهيز املدار�س القروية بالكهرباء ال�سم�سية 

�ضرعت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة خالل �ضنة 2011 يف م�ضروع جتهيز 50 مدر�ضة ومرافقه 

 )9( وفكيك   )10( واأزيالل   )10( واحل�ضيمة   )2( واحلاجب   )4( خنيفرة  اأقاليم  عرب   التابعة، 

ومراك�س )4( وزاكورة )11(.

ويحظى امل�سروع بدعم العديد من �سركاء املوؤ�س�سة.

عداد ثاين اأوك�سيد الكارب�ن

ن هذا الربنامج املعلوماتي، الذي طورته موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة، من، يف ب�ضع نقرات  ميكِّ

وال�ضيارات.  اجلوية  الرحالت  عن  املرتتبة  الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  اإفرازات  تعداد  احلا�ضوب،  �ضا�ضة  على 

مبا�ضر  اأداء  الكربون من خالل  اأوك�ضيد  ثاين  درونه من  ُي�ضْ ملا  الإرادي  التعوي�س  م�ضتعمليه  ويقرتح على 

مل�ضاهمة يف اأحد امل�ضاريع. وميكن الطالع عليه على بوابة موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة التالية:

www.fm6e.org/Calculateur CO2  

تكييف طريقة ح�سيلة الكرب�ن ملالءمتها للمغرب

اإر�ضاء  بغية   ،2011 �ضتنرب   29 يف  البيئة  حلماية  ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  وقعت 

متعارف  واأ�ض�س  قواعد  على  بناء  للكربون  الطوعي  التعوي�س  برنامج  م�ضداقية 

الفرن�ضية  الوكالة  مع  والتمويل  للتعاون  اتفاقية  على  الدويل،  ال�ضعيد  على  عليها 

للبيئة والتحكم يف الطاقة من اأجل اإجناز منا يلي:

اأوك�ضيد الكربون وامل�ضادقة عليه بثالثة مواقع  اأداء ح�ضيلة ثاين  "• مالءمة 
    جتريبية )موقع �ضناعي وموقع �ضياحي وموقع اإداري(؛

الأداء. حماور  ثالثة  يف  املوؤ�ض�ضة  من  خبري  • تكوين 

الحتبا�س  مبفعول  للتح�ضي�س  هامة  و�ضيلة  �ضت�ضكل  الأداء،  على  امل�ضادقة  وبعد 

احلراري والتغريات املناخية، كما �ضيمكن اجلماعات املحلية من بلورة خمططها 

املناخي يف اإطار الإ�ضرتاتيجية الوطنية ملكافحة التغريات املناخية.

وقد مت عقد اجتماع لالإعالم واإطالق م�ضروع املالءمة يوم 28 اأكتوبر 2011.

ور�سة اإخبارية ب�رزازات

احت�ضنت مدينة ورزازات ور�ضة لالإعالم واإطالق م�ضروع “املدار�س الإيكولوجية” 

2011، عرفت م�ضاركة ال�ضلطات املحلية ومن�ضقي وزارة الرتبية الوطنية  يف ماي 

ومديري املدار�س القروية امل�ضتفيدة من التجهيزات ال�ضم�ضية.

مل�ناك� الثاين  األبري  الأمري  م�ؤ�س�سة  مع  ب�سراكة  الأخ�سر” يرفرف  “الل�اء 

جهة  يف  لأ�ضرير،  القروية  باجلماعة  الواقعة  ال�ضريري  عمرو  مدر�ضة  جتهيز   مت 

كلميم-ال�ضمارة، بلوحات �ضم�ضية واأجهزة ت�ضخني املاء وم�ضخات �ضم�ضية. وهي مثال 

ن ال�ضاهرين على الرتبية من ممار�ضة عملهم التح�ضي�ضي  حي للطاقة املتجددة مكَّ

لدى الأطفال، واأعطوا بذلك النطالقة لربنامج “املدار�س الإيكولوجية”.

وو�ضائل  البيداغوجية  واملل�ضقات  واملجموعات  العملية  الور�ضات  �ضاهمت  ولقد 

عموما،  والطاقة  املناخ  مبو�ضوعي  واملتعلمات  املتعلمني  حت�ضي�س  يف  التوا�ضل 

ي�ضكل  مما  اخل�ضو�س،  وجه  على  الطاقة  اقت�ضاد  وجوانب  املتجددة  والطاقات 

من  ال�ضبع  مراحله  جتاوز  ميكن  الذي  الإيكولوجية”  “املدار�س  برنامج  اأ�ضا�س 

احل�ضول على �ضارة “اللواء الأخ�ضر”، التي ت�ضكل اعرتافا متميزا على ال�ضعيد 

الدويل.

امللكي  ال�سمو  �ساحبة  توليها  التي  هاته،  ال�ضباب  حت�ضي�س  عملية  جت  ُتوِّ وقد 

الأمرية اجلليلة لال ح�سناء والتي تندرج �ضمن �ضراكة موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س 

حلماية البيئة مع موؤ�ض�ضة الأمري األبري الثاين ملوناكو، بتنظيم ور�ضة ختامية للم�ضروع 

ورفع �ضارة اللواء الأخ�ضر الذي منحته املوؤ�ض�ضة الدولية للرتبية على البيئة.
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عملية غر�س النخيل املنجزة يف اإطار برنامج

 “التع�ي�س الط�عي للكرب�ن” من اأجل خف�س ثاين اأك�سيد الكرب�ن

تنظيم ور�سة اإخبارية مل�سروع كهربة املدار�س القروية �س�رة من ال�سفحة الرئي�سية حلا�سبة ثاين اأك�سيد الكرب�ن

واإعطاء اإنطالقة برنامج “املدار�س الإيك�ل�جية” يف �سهر ماي 2011 ب�رزازات



مقــــاوالت إكــــولــــوجــــيــــة

ي�ضهر على برنامج “مقاولت اإكولوجية” بال�ضراكة كل من موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة 

والحتاد العام ملقاولت املغرب مبوجب اتفاقية مت التوقيع عليها يف 4 يناير 2009، ومكنت هذه 

وحتقيق  الربنامج  يف  التفكري  على  معا  العمل  بغية  ودوليني  حمليني  خرباء  تعبئة  من  ال�ضراكة 

الأن�ضطة.

مت ور�ضات مو�ضوعاتية ب�ضاأن التدبري البيئي يف املوؤ�ض�ضات القت�ضادية  ففي ال�ضياحة مثال، ُنظِّ

وال�ضياحية. فقد ا�ضتفاد القت�ضاد الأخ�ضر من الت�ضجيع، كما ت�ضهد على ذلك اإعادة ا�ضتعمال 

املياه العادمة املعاجلة يف واحة النخيل مبراك�س واإعادة تدوير النفايات كالبطاريات والطاقات 

البحرية مار�ضيكا يف  البحرية  تنقية  اأوحال حمطة  وا�ضتغالل  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  املتجددة يف 

اأوتر�س  الإ�ضمنت  الأحوال كمحروقات يف م�ضنع  ُت�ضتعَمل هذه  اإذ  والفالحي،  الطاقي  املجالني 

يف امل�ضاحات املزروعة املجاورة بدل طمرها ودفنها مما ي�ضكل خماطر وقوع الت�ضربات وم�ضكلة 

َت�ضبُّع الأر�س.
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و�سع اإ�سرتاتيجية من اأجل �سياحة م�سوؤولة

رغبة منها يف مزيد من النخراط يف تطوير �ضياحة م�ضوؤولة والتوفر على وجه اخل�ضو�س 

على اإ�ضرتاتيجية تتما�ضى مع روؤية 2020 لل�ضياحة، �ضرعت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية 

البيئة يف عقد �ضل�ضلة من اجتماعات العمل مع كل من وزارة ال�ضياحة وال�ضناعة التقليدية 

وال�ضركة املغربية للهند�ضة ال�ضياحية واملكتب الوطني لل�ضياحة، تكللت باعتماد التوجهات 

التالية:

وحمايتها؛ الطبيعية،  واملواقع  والأو�ضاط  الرتاثية  املواقع  قيمة  • اإبراز 
البيئي،  للتدبري  اإجراء  اعتمدوا  الذين  ال�ضياحي  القطاع  يف  الفاعلني  حت�ضي�س   •"

    والعرتاف بعملهم؛

العتبار  بعني  ولالأخذ  للموارد  اجليد  التدبري  على  وتربيتهم  ال�ضياح  حت�ضي�س   •"
    ه�ضا�ضة املنظومات البيئية، خالل فرتة عطلتهم؛

الإيكولوجية؛ وال�ضياحة  القروية  ال�ضياحة  • ت�ضجيع 
بني  ما  ال�ضياحي  القطاع  املبادرات يف جمال  والإعالم حول  للتبادل  قاعدة  "• اإقامة 

    خمتلف املتدخلني العموميني واخلوا�س واملجتمع املدين.

�سارة “اللواء الأزرق”، 20 فائزا

عرفت �ضنة 2011 رفع 20 �ضاطئا م�ضجال يف الربنامج الوطني “�ضواطئ نظيفة” اللواء 

الأزرق، الذي ميثل �ضارة اإيكولوجية ترفعها ال�ضواطئ التي ت�ضتجيب ملجموعة �ضارمة من 

�ضهرت  التي  واملرافقة  امل�ضاحبة  ثمرة  املمتازة  النتيجة  هذه  جاءت  وقد  البيئية.  املعايري 

عليها موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة. وقد مت عقد جل�ضة عمل وتبادل الأفكار يف 

14 يونيو 2011 حت�ضريا ملو�ضم ال�ضيف 2011 مع م�ضوؤويل امل�ضت�ضهرين الراعني لل�ضواطئ 
احلا�ضلة على ال�ضارة. وقد اطلع هوؤلء امل�ضوؤولون عن ال�ضلوكات اجليدة ب�ضاطئ ال�ضويرة، 

الذي وقع عليه الختيار بف�ضل �ضريه اجليد.

�سارة “املفتاح الأخ�سر”

دار  و23  فندقا   29 منها  الأخ�ضر”،  “املفتاح  �ضارة  موؤ�ض�ضة   60 رفعت   ،2011 �ضنة  يف 

ال�ضيافة و3 �ضيعات لل�ضيافة و4 مالجئ، اأي بزيادة الن�ضف مقارنة بال�ضنة املا�ضية. فقد 

من  ح�ضنت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة عملها امليداين خالل �ضنة 2011 

اأجل تطوير هذه ال�ضارة.

وقد عرف املرت�ضحون للدورة الأوىل زيارات منتظمة قبل منحهم ال�ضارة الزرقاء، 

خارجيني.  خرباء  يد  على  افتحا�س  لعمليات  خ�ضع  فقد  عليها،  ح�ضل  من   اأما 

تفعيل  درجة  وقيا�س  بامل�ضوؤوليات  اللتزام  بت�ضجيل  العمليات  تلك  �ضمحت  وقد 

املعايري والإحاطة باحلاجيات واأمناط مرافقة تلك املوؤ�ض�ضات وم�ضاحبتها.

وقد حددت عمليات الفتحا�س، على اخل�ضو�س، منهجية م�ضاحبة جميع البنيات 

يف جمالت اقت�ضاد الطاقة والأمن وال�ضالمة. و�ضيتم خالل 2011، و�ضع اإجراءات 

للتح�ضي�س امل�ضبوط واإعداد و�ضائل توا�ضل )جليل ال�ضلوكات الإيكولوجية والأقرا�س 

املدجمة والكتيبات املطوية( مبعية املكتب الوطني للكهرباء، ع�ضو اللجنة الوطنية 

لربنامج املفتاح الأخ�ضر.

املغربي  الوطني  املكتب  �ضيقوم  الأخ�ضر،  املفتاح  على  احلا�ضلني  ت�ضجيع  وبغية 

لل�ضياحة بعر�س جم�ضمة “املفتاح الأخ�ضر” على كل واحدة من جذاذات موؤ�ض�ضات 

هذا  اعتماد  مت  وقد  ال�ضياحية.  احلجوزات  قاعدة  وعلى  عليها  احلا�ضلة  الإيواء 

املغرب.  فنادق  دليل  يف  الفندقية  لل�ضناعة  الوطنية  الفدرالية  مع  اأي�ضا  الإجراء 

كما التزمت الفدرالية باأن تن�ضر تعريفات بالفائزين يف جملتها “هوتلغري نيوز” 

ال�ضادرة كل �ضتة اأ�ضهر.

الناظور  باإقليمي  امل�سوؤولة  ال�سياحة  برنامج  تطبيق  يف  ال�سروع 

و�سف�ساون

التدبري  وت�ضجيع  امل�ضوؤولة  ال�ضياحة  حول  التوايل  على  للتح�ضي�س  ور�ضتان  مت  ُنظِّ

البيئي يف موؤ�ض�ضات الإيواء ال�ضياحي، بالناظور يف 12 ماي وب�ضف�ضاون يف 24 ماي، 

تندرجان �ضمن م�ضاريع حماية البحرية البحرية مار�ضيكا وحممية املحيط احليوي 

ما بني القارات بالبحر الأبي�س املتو�ضط.

ومن بني التو�ضيات ال�ضادرة عن الأ�ضغال يوجد التح�ضي�س والإعالم واإجناز و�ضائل 

وكتب تربوية من اأجل م�ضاحبة الفاعلني املحليني يف تفعيل التدبري البيئي.

بـــرنـــامـــج “السيـــاحـــة المـــســـؤولـــة”
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م�ؤ�س�سة حاملة املفتاح الأخ�سر

�س�رة جماعية لأطفال مدر�سة اأم الف�سل مبكان 

اإنتاج ال�سماد الطبيعي بفندق تيكيدا كاردن

تقدمي �سروحات  لأطفال مدر�سة اأم الف�سل ح�ل طريقة 

اإنتاج ال�سماد الطبيعي بفندق تيكيدا كاردن



احلدائق العجيبة ببوقنادل

بف�ضل   ،2011 �ضنة  خالل  زائر،   120000 لبوقنادل  العجيبة  احلدائق  زائري  عدد  جتاوز 

برناجمها واأن�ضطتها التي يتم اإغناوؤها وجتديدها با�ضتمرار.

املدار البيداغ�جي، و�سيلة للرتبية على التنمية امل�ستدامة

ت�ضطلع احلدائق العجيبة ببوقنادل مبهمة التح�ضي�س باأهمية البيئة، بف�ضل املدار البيداغوجي 

الذي مت ت�ضييده يوم الأحد 3 اأبريل 2011. وقد مت اإجناز هذا امل�ضروع يف اإطار اتفاقية �ضراكة 

الزوار يف  اأجل حت�ضي�س  الهولندية، من  والدولة  البيئة  ال�ضاد�س حلماية  موؤ�ض�ضة حممد  بني 

الب�ضرية  لتنمية  البيولوجي يف  التنوع  به  يقوم  الذي  بالدور  ترفيهي  وب�ضكل  ا�ضتثنائي  اإطار 

وبالفائدة من احلفاظ على تراثنا الطبيعي.

ويقرتح املدار البيداغوجي خم�س حلقات بيئية، متثل كل واحدة منها مو�ضوعا خا�ضا، وهي 

التنوع البيولوجي والنفايات والتدوير والغابة وحماية الرتبة واملاء كم�ضدر للحياة والب�ضتنة 

املرئية  واللوحات  الرتفيهي  الطابع  بني  جتمع  حمطات  احللقات  هذه  وت�ضتمل  الإيكولوجية. 

ووحدات تفاعلية )اأحوا�س ال�ضماد الع�ضوي والهرم الغذائي والقمطر بغطاء، وغريها(.

ت�ضم  العجيبة،  للحدائق  كاملة  جديدة  ت�ضوير  اأدوات  تقدمي  من  امل�ضروع  هذا  �ضمح  وقد 

امل�ضارين التقليديني لزيارتها واملدار البيداغوجي.

ال�سيانة والرتميم وت�الد احلي�ان

ا�ضتمرت موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة يف �ضنة 2011 يف اأعمالها الرامية اإىل تهيئة 

احلدائق العجيبة:

املو�ضمية و�ضيانة  الأزهار  واإزالة الطفيليات وغر�س  الت�ضذيب  العتيادية:  ال�سيانة   •"
للتنظيف  عمليتني  من  املائية  الربك  وا�ضتفادت  والري.  الأر�س  وت�ضميد  الأغرا�س     

    الكبري ال�ضنوي.

املنتظمة: ترميم اجلذوع اجلانبية للممرات وتقوية اجل�ضور اخلم�س املعلقة  "• الأ�سغال 
    وبرنقة اخل�ضب وتقوية هيكل موقف ال�ضيارات وجتديد ق�س �ضقف لأكواخ وال�ضباغة.

اجلديدة: و�ضع �ضناديق النفاية وامل�ضطبات ومعدات الرتميم. • التجهيزات 

عرفت احلدائق توالد 30 نوعا من الطيور، كما هو ال�ضاأن بالن�ضبة لالأ�ضماك احلمراء 

ورل  من  اثنني  احلدائق  اقتنت  اأخرى،  جهة  ومن  كاي.  ف�ضيلة  من  ال�ضبوط  واأ�ضماك 

ال�ضحراء واأربعة من اأم حبني وثالثة من الأغامة لإغناء جمموعة امَلْحَيا. 

منتزه لريميطاج، حتفة اأخرى يف قلب الدارالبي�ساء

موؤ�ض�ضة  رئي�ضة  ح�سناء،  لال  اجلليلة  الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  اأ�ضرفت 

لرميطاج  منتزه  تد�ضني  على   ،2011 ماي   28 ال�ضبت  يوم  البيئة،  حلماية  ال�ضاد�س  حممد 

بالدارالبي�ضاء، تتويجا لأ�ضغال الرتميم التي كانت قد انطلقت يف 2008. وقد اأف�ضت اأ�ضغال 

مت خاللها الت�ضميم الأ�ضلي للحديقة، من اإعادة فتح ف�ضاء ميتد  الرتميم والتهيئة، التي احرُتِ

على م�ضاحة 9 هكتارات من امل�ضاحات اخل�ضراء، يف وجه �ضاكنة الدارالبي�ضاء.

انطالقا من عني طبيعية، حتمل  املاء  ت�ضتقبل  لكي  املنتزه،  املاء، حمور  بركة  تهيئة  وقد متت 

ا�ضم “اأطالنتيد” كانت ت�ضتعمل ل�ضقي حدائق املدينة �ضابقا. وتتجمع يف الربكة املياه ل�ضيما 

مياه الأمطار، لتزود بدورها �ضبكة لري خمتلف املجموعات النباتية، التي ا�ضُتقِدمت من ثالث 

قارات، اإفريقيا واأمريكا واأوقيانو�ضيا.

ومتا�ضيا مع رغبة موؤ�ض�ضة حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة ورئي�ضتها يف تربية الفئات ال�ضابة يف 

جمال البيئة، اأقيمت جمموعة األعاب تربوية، ب�ضراكة مع �ضركة ن�ضتلي املغرب. كما متت مالءمة 

وحدتني للمدار البيداغوجي واإجنازها خ�ضي�ضا ملنتزه لريميطاج، الهرم الغذائي املائي والبئر.

برنـــامـــج “ترمـــيـــم الحـــدائـــق التـــاريـــخـــيـــة”
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ممر ترب�ي حلديقة لريميطاج،  28 ماي 2011 افتتاح حديقة لريميتاج بالدار البي�ساء من طرف 

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لال ح�سناء ي�مه 28 ماي� 2011

افتتاح املدار البيداغ�جي باحلدائق العجيبة لب�قنادل ، ي�مه 03 ابريل 2011



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

�ضموها  فيه  عر�ضت  خطابا  مبراك�س   ،2011 دجنرب   3 يوم 

النخيل  واحة  على  احلفاظ  برنامج  من  الأوىل  املرحلة  ح�ضيلة 

مبراك�س واإعادة تاأهيلها، واأعطت انطالقة املرحلة الثانية، التي 

حددت لها خطوطها العري�ضة.

وتتمثل احل�ضيلة يف نتائج جيدة، ل�ضيما غر�ُس 425000 نخلة 

بدوار  الن�ضاء  دار  واإن�ضاء  املقررة  نخلة   430000 اأ�ضل  من 

جديدة  موارد  تنمية  على  الن�ضاء  م�ضاعدة  اأجل  من  التون�ضي، 

للدخل وتهيئة اأول �ضطر من �ضبكة م�ضالك الراجلني واإن�ضاء فرقة 

من اخلّيالة لي�ضهروا على تاأمني ال�ضالمة والأمن يف جمموع واحة 

النخيل. 

ويدخل برنامج “الواحات وواحة النخيل” يف مرحلته 

الثانية يف �سنة 2012، وي�ستهدف حتقيق ما يلي:

خالل  درا�ضتها  جِنزت 
ُ
اأ والتي  مبراك�س،  والتنقية  املعاجلة  حمطة  من  الآتية  امل�ضتعملة  باملياه  النخيل  واحة  "• ري 

    املرحلة الأوىل؛

بيئية؛ اأهمية  ذي  واملوقع  النخيل  واحة  حلماية  وتنظيمية  ت�ضريعية  ن�ضو�س  جمموعة  • اإ�ضدار 
النخيل؛ بواحة  البناء  بقايا  من  التخل�س  • اإيقاف 

• تغيري موقع امل�ضتل احلايل داخل واحة النخيل من اأجل حت�ضني الو�ضائل وال�ضتجابة للحاجيات املتزايدة من النباتات.

�ضمن  والتح�ضي�ضية  الجتماعية  الأعمال  تندرج  كما 

اإ�ضارة  500 دراجة هوائية رهن  جدول الأعمال، كو�ضع 

متعلمي واحة النخيل لتمكينهم من اللتحاق مبدار�ضهم، 

الطوعي  التعوي�س  م�ضروع  اإطار  يف  تاأتي  مبادرة  وهي 

ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  عليه  ت�ضهر  الذي  للكربون 

�ضبكة  اإن�ضاء  عرب  التح�ضي�س  وتعزيز  البيئة  حلماية 

“ال�ضحفيون  برنامج  اإطار  يف  متخ�ض�ضني  �ضحفيني 

املحليني  الفندقيني  واإ�ضراك  البيئة”  اأجل  من  ال�ضباب 

القت�ضاديني  الأخ�ضر” والفاعلني  “املفتاح  برنامج  يف 

الرتبية  وتعزيز  البيئة”  �ضديقة  “مقاولت  برنامج  يف 

ور�ضات  تنظيم  خالل  من  واملتعلمني  للمتعلمات  البيئية 

ترفيهية يف اإطار برنامج “املدار�س الإيكولوجية”.

موؤ�ض�ضة  وقعت  التح�ضيلي،  اللقاء  هذا  هام�س  وعلى 

حممد ال�ضاد�س حلماية البيئة على اأربع اتفاقيات تعاون 

مع كل من موؤ�ض�ضة املكتب ال�ضريف للفو�ضفاط وجمموعة 

والتدبري  الإيداع  �ضندوق  وموؤ�ض�ضة  الفالحي  القر�س 

دعم  على  خاللها  من  �ضتعمل  فارما،  كوبر  و�ضركة 

خمطط احلفاظ على واحة النخيل، ب�ضكل عام.

ال�ضاد�س  حممد  موؤ�ض�ضة  �ضرعت  اأخرى،  جهة  ومن 

حلماية البيئة يف اإجناز ودعم عملية م�ضرتكة بني فندق 

“املفتاح  �ضارة  على  ح�ضل  الذي  غاردن،  تيكيدا  ريو 

لتعريف  الفا�ضل،  اأم  ومدر�ضة   2010 مند  الأخ�ضر” 

متعلمي هذه الأخرية على ال�ضلوكات البيئية الفعلية التي 

زيارة  تنظيم  ال�ضدد  بهذا  مت  وقد  الفندق.  يعتمدها 

للفندق لفائدة 36 طفال، اكت�ضفوا خاللها، من بني اأمور 

اأخرى، تقنيات حت�ضري ال�ضماد الطبيعي الع�ضوي وزيارة 

مرافق املوؤ�ض�ضة الفندقية. وقد عمدت اإحدى اجلمعيات 

املحلية اإىل نهج  مثل هذه املبادرة الناجحة على �ضكلها، 

العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�ضبة  طفال   75 لفائدة 

يونيو 2011. حلماية البيئة، يف 5 

برنامـج “الواحـات وواحـة النـخـيـل”: الحـفــاظ علـى واحـة النخـيــل بمـراكـش وإعــادة تـأهـيـلـهـا
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�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء ترتاأ�س اجتماع درا�سة احل�سيلة املرحلية 

املتعلقة ب��سعية تقدم برنامج احلفاظ على واحة النخيلبمراك�س وتنميتها. ي�مه 03 دجنرب 2011



حساب العائدات و التكاليف  31 دجنبر 2011حصيلة األصول لغاية  31 دجنبر 2011

حصيلة العائدات والتكاليف  31 دجنبر 2011

                                                                  ا�ستعقار يف قيم معدومة

                            تكاليف توزع على عدة �ضنوات مالية
                                     م�ستعقرات غري جم�سمة

                            براءة، عالمات، حقوق وقيم مماثلة 
                                        م�ستعقرات جم�سمة 

                                                        بنايات
                               من�ضاآت تقنية، معدات و اأدوات 

                                                   معدات النقل
                        مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

                                 م�ضتعقرات جم�ضمة اأخرى
                                              م�ستعقرات مالية
                                             حقوق مالية أخرى

                                حق�ق على الأ�س�ل املتداولة
                                                مدينات اأخرى

                                 ح�ضاب ت�ضوية املطلوبات
                                                                                         خزينة بامل�ج�دات

                                                        ال�ضيكات والقيم الواجب حت�ضيلها
                                                        الأبناك

                           �ضندوق دمانة  ت�ضبيقات و اعتماد
                           املجم�ع العام

ال�سايفال�سايفا�ستغماد و م�ؤونةاخلام

463 518,00

463 518,00

32 031 103,61

4 428 301,18

22 810 671,30

1 230 496,00

3 525 410,13

36 225,00

12 751 856,32

12 751 856,32

9 139 112,71

8 981 364,57

157 748,14

35 945 085,79

198 996,11

35 744 791,63

1 298,05

90 330 676,43

239 280,40

239 280,40

14 398 055,31

612 066,79

10 482 527,50

1 230 496,00

2 048 352,52

24 612,50

0,00

14 637 335,71

224 237,60

224 237,60

17 633 048,30

3 816 234,39

12 328 143,80

0,00

1 477 057,61

11 612,50

12 751 856,32

12 751 856,32

9 139 112,71

8 981 364,57

157 748,14

35 945 085,79

198 996,11

35 744 791,63

1 298,05

75 693 340,72

                                                                                         ر�ساميل ذاتية
                                     اإرجاء من جديد    

 الفائ�س ال�ضايف عن ال�ضنة املالية
                                                                                                            ر�ساميل ذاتية مثيلة

                                            اإعانات ال�ضتثمار
  دين اخل�س�م املتداولة

املمونون والدفعات املتعلقة بهم

املوؤ�ض�ضات الجتماعية

                                                 الدولة
                      الدائنون الآخرون   

ح�ضاب ت�ضوية اخل�ضوم

                                           املجم�ع العام

ال�سايف

18 861 329,78

13 609 513,76

5 251 816,02

12 367 539,88

12 367 539,88

44 464 471,06

4 180 054,09

77 459,65

255 136,93

22 832,50

39 928 987,89

75 693 340,72

                                                                                                                                  عائدات ال�ستغالل   
• امل�ضاهمات   

 • الإعانات
I املجم�ع      

                                                                                                                                  تكاليف ال�ستغالل
                                                  م�ضرتيات م�ضتهلكة من مواد واأدوات   

م�ضاريف اأخرى

�ضرائب ور�ضوم

 تكاليف امل�ضتخدمني

                                                               املخ�ض�س لال�ضتغالل  
II املجموع           

نتيجة ال�ستغالل 

العائدات املالية

الفوائد و عائدات مالية اأخرى

III املجموع               
                                                                                                                                  التكاليف املالية
م�ضاريف الفوائد

IV املجموع                             

النتيجة املالية

النتيجة اجلارية

عائدات غري جارية

  عائدات غري جارية اأخرى 
                                                                                                                                                                             ا�ضرتجاع من اإعانات ال�ضتثمار   

       VII املجموع             

تكاليف غري جارية

 تكاليف اأخرى غري جارية 
 IX املجموع            

النتيجة غري اجلارية

الفائ�س ال�سايف

جمم�ع العائدات    

جمم�ع التكاليف

الفائ�س ال�سايف) جمم�ع العائدات – جمم�ع التكاليف(

13 644 680,63

22 855 917,44

36 500 598,07

12 559 927,21

17 280 341,20

3 220,00

2 996 270,72

2 977 870,45

35 817 629,58

682 968,49

412 027,91

412 027,91

67,36

67,36

411 960,55

1 094 929,04

2 301 675,13

1 855 261,32

4 156 936,45

49,47

49,47

4 156 886,98

5 251 816,02

41 069 562,43

35 817 746,41

5 251 816,02
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المـلــــــحـــــــق

الربــورتـــاجـات

الصور

اجلائزة املمن�حةعن�ان ال�س�رة الثان�ية التاأهيليةالنيابةالأكادميية

اجلائزة املمن�حةعن�ان الرب�رتاجالثان�ية التاأهيليةالنيابةالأكادميية

اجلهة ال�ضرقية 

الدار البي�ضاء الكربى

الرباط- �ضال- زمور- زعري 

تازة- احل�ضيمة- تاونات 

الغرب- �ضراردة- بني اح�ضن 

فا�س- بوملان 

ال�ضاوية- ورديغة

مراك�س- تان�ضيفت- احلوز

دكالة- عبدة 

مكنا�س- تافياللت 

الدار البي�ضاء الكربى 

وجدة- اأنكاد

مولي ر�ضيد �ضيدي عثمان

ال�ضخريات- متارة

تاونات

�ضيدي �ضليمان

فا�س

بر�ضيد

مراك�س

�ضيدي بنور 

اجلديدة 

خنيفرة 

عني ال�ضبع- احلي املحمدي 

اإ�ضلي 

جعفر الفا�ضي الفهري

املدار�س العلمية

حممد ال�ضاد�س

زينب النفزاوية

ميدان الفرو�ضية 

ابن ر�ضد 

ابن �ضينا 

�ضيدي بنور 

اأم الربيع اأزمور

طارق

ابن البناء املراك�ضي 

حمطات غ�ضل ال�ضيارات اأو املوت البطيء للفر�ضة املائية

 DAR BAIDA asphyxiée, à bon entendeur salut

La fumée irritante

حوار امل�ضري

من اأجل روي الظماأ

نافذة على غابة امل�ضتقبل

اجليل اجلديد من النفايات

�ضوق ع�ضوائي و خماطر تهدد �ضحة املواطنني

حفاظات الأطفال كارثة بيئية تهدد منطقة اإقليم �ضيدي بنور

م�ضت�ضفيات فيها داء و دواء...

النفايات الطبية و ال�ضيدلية، كيف نقوم بتدبريها؟

منوذج من امل�ضت�ضفى الإقليمي حممد اخلام�س باجلديدة

متى ي�ضرتجع نهر اأم الربيع حيويته و �ضفاءه؟

النفايات الطبية يف املغرب...اأي تدبري؟

اجلائزة الكربى

جائزة ال�س�رة املعربة

جائزة ال�س�رة احلية

جائزة اأح�سن تعليق

جائزة القرب

جائزة الإبداع

جائزة الرتقب

جائزة جلنة التحكيم

جائزة التميز

اجلائزة الدولية عن �سنف “النفايات”

جائزة الدقة و التمحي�س

جائزة التحقيق

جائزة التح�سي�س
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العام ملقاولت املغرب  الحتاد 

للف��سفاط ال�سريف  املكتب   

لل�سرب ال�سالح  للماء  و  للكهرباء  ال�طني  املكتب   

للم�انئ  ال�طنية  ال�كالة   

املغربية امللكية  اخلط�ط   

اخلارجية للتجارة  املغربي  البنك   

املغربية  بناك  لالأ  املهني  التجمع   

اأك�ا  جمم�عة 

املغرب ات�سالت   

 ك�بر فارما

�سم�س �سركة   

اأونا م�ؤ�س�سة   

لل�سياحة املغربي  ال�طني  املكتب   

املركزي ال�سعبي  البنك   

ه�ملارك�م جمم�عة   

املحمدية �سامري   

باملغرب لالإ�سمنت  املهنية  اجلمعية   

املحلية للجماعات  العامة  املديرية   

والبيئة واملياه  واملعادن  الطاقة  وزارة   

املغرب البيئة  في�ليا   

اجلامعي جمم�عة   

للتنمية الفرن�سية  ال�كالة   

لال�ستثمار ال�طنية  ال�سركة   

للعقار العامة  ال�سركة   

 �سندوق الإيداع و التدبري

ال�سعبي  البنك  ملجم�عة  والثقافة  الرتبية  م�ؤ�س�سة   

والكفاءات ال�سغل  لإنعا�س  ال�طنية  ال�كالة   

ال�طنية الرتبية  وزارة   

ال�سرقية اجلهة  وتنمية  اإنعا�س  وكالة   

ليديك  

اجلن�ب اأقاليم  وتنمية  اإنعا�س  وكالة   

 ميد زد

اأبي رقراق  وكالة تهيئة �سفة وادي 

البيئة �س�يز   

العمران  

املغرب ن�ستلي   

ال�سمال اأقاليم  وتنمية  اإنعا�س  وكالة   

للتنمية املتحدة  الأمم  برنامج   

اأماندي�س طنجة   

احلديدية لل�سكك  ال�طني  املكتب   

للمغرب الفالحي  القر�س   

البيئة على  الرتبية  م�ؤ�س�سة   

باملغرب ال�سيارة  الطرق   

املغرب  بريد 

املغرب اإ�سمنت   

املغربية املركزية  الفالحية-التعا�سدية  التعا�سدية   

اي�س�سك�« والثقافة«  والعل�م  للرتبية  الإ�سالمية  املنظمة   

التدبري و  الإيداع   م�ؤ�س�سة �سندوق 

ميد مر�سيكا  �سركة   

للتنمية الأملانية  ال�كالة   

للمطارات ال�طني  املكتب   

والبيرتوكيماويات الكهربائي   للتحليل  ال�طنية  ال�سركة   

الطاقية  النجاعة  و  املتجددة  الطاقات  لتنمية  ال�طنية   ال�كالة   

املغربية للك�سفية  ال�طنية  اجلامعة   

للطاقة الأ�سفر  �سركة اجلرف   

اإ�سمنت متارة  

اخلارجية للتجارة  املغربي  البنك  م�ؤ�س�سة    

املغرب  مر�سى 

�سالمية الإ  الثقافة  م�ؤ�س�سة   

الزراعي للبحث  ال�طني  املعهد   

اله�لندية  اململكة  �سفارة   

املغرب اأمبرييال طباك�   

العاملية للبيئة  الفرن�سي  ال�سندوق   

ري�سال  

 لفارج املغرب

لـم�ناك� الثاين  األبري  الأمري  م�ؤ�س�سة   

للمغرب النفطيني  جتمع   

الت�سحر ومكافحة  والغابات  للمياه  ال�سامية  املندوبية   

ف�رت� م�ؤ�س�سة   

والتلفزة لالإذاعة  ال�طنية  ال�سركة   

ال�سراعية للزوارق  املغربية  امللكية  اجلامعة   

التاأمني واإعادة  التاأمني  ل�سركات  املغربي  الحتاد   

البحري ال�سيد  يف  للبحث  ال�طني  املعهد   

ال�سغل اإنعا�س  و  املهني  التك�ين  مكتب   

ال�سعبي البنك  م�ؤ�س�سة   

الطبيعة الدويل حلماية  الحتاد   

 ماروك كلري

الطاقة والتحكم يف  البيئة  وكالة   

النخيل مبراك�س واحات   مر�سد 

شـــــركـــــاء الـمـــــؤســـــســــــة

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لالح�سناء

الرئي�ش املنتدب

ال�ضيد حل�ضني التيجاين

الكاتب العام

نزهة العلوي

الأع�ساء املوؤ�س�سون

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�ضريف للفو�ضفاط

املكتب الوطني للماء ال�ضالح لل�ضرب

اخلطوط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

جمموعة الأبناك املغربية

جمموعة اأكوا

ات�ضالت املغرب

كوبري املغرب

وكالة �ضم�س

جمموعة اأونا

املكتب الوطني للكهرباء

الوكالة الوطنية للموانئ

املكتب الوطني املغربي لل�ضياحة

البنك ال�ضعبي املركزي 

جمموعة هول ماركوم

�ضامري املحمدية

اجلمعية املهنية ل�ضركات الإ�ضمنت

الأع�ساء الدائمون

وزارة الطاقة و املعادن و املاء و البيئة

املديرية العامة للجماعات املحلية

المجلس اإلداري

الهيكلة

الرئي�سة
 �ضاحبة ال�ضمو امللكي الأمرية لالح�ضناء

الرئي�س املنتذب

احل�ضني تيجاين

الكاتبة العامة

نزهة  العلوي

�س�اطئ نظيفة، جائزة �ساحبة 

ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء

ح�ضن الطالب

الل�اء الأزرق

حممد اأمني اأحاليف

“مار�سيكا” • بحرية 
• حممية املحيط احلي�ي  القاري 

للبحر الأبي�س املت��سط

خلليج  امل�ستدامة  التنمية  • دعم 
واد الذهب

 جنية فطني

املفتاح الأخ�سر

لبنى ال�ضاوين

 واحات نخيل مراك�س 

لبنى ال�ضاوين

ج�دة اله�اء

عبد الرفيع احللوي

التع�ي�س الط�عي للكرب�ن 

عبد العزيز بلحجوجي

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة

فاطمة الزهراء بنيعي�س

املمر الرتب�ي

اإعتماد زائر

املدار�س اليك�ل�جية

عبد الرحيم فايز

احلدائق العجيبة

اإبراهيم حدان

الوظائف امل�ساندةنخيل و واحات النخيلحماية ال�ساحل ترميم احلدائق التاريخيةالرتبية البيئيةالهواء / املناخ ال�سياحة امل�ستدامة

تن�سيق الربامج

اأ�ضماء فار�س

التعاون الدويل

فاطمة الزهراء لهاليل

الت�ا�سل وامل�اقع الإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات الإدارية واملالية

املحا�سبة

ال�سكرتارية

الإفتحا�س اخلارجي




