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ترسيخ نظرة أطفالنا

اإذ تتوفر موؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة على ر�سيد من 20 برناجما، اأ�سبحت املوؤ�س�سة اليوم تعمل 

تنمية  الطموحة  اأهدافها  التي من  امل�ستهدفة باملغرب  والقطاعات  البيئية  املوا�سيع  �سا�سع من  على نطاق 

وعي املواطنني على املحافظة على البيئة و خ�سو�سا الطفولة و ال�سباب. فقد فتحت موؤ�س�ستنا اأورا�س عمل، 

املداومة  يف  اليوم  رفعه  علينا  الذي  التحدي  ويتمثل  واجهات  عدة  على  واجلراأة،  باالبتكار  تت�سم  ما  غالبا 

واال�ستمرارية.

ز على الرتبية  فِّ َ فقد داأبنا دائما على ت�سور دورنا يف حماية البيئة على اأنه دور م�ستك�سف ومبادر وحمحُ

كدعم  املعتمدة  امل�ساريع  اأقرب  اأو  نظيفة«  »�سواطئ  االأول،  للم�رشوع  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  كما  والتح�سي�س. 

التنمية امل�ستدامة ملحمية املحيط احليوي ما بني القارات بالبحر االأبي�س املتو�سط، اأو م�رشوع دعم التنمية 

اأوليا له يف �سقه الرتبوي وتوحيد  امل�ستدامة خلليج وادي الذهب، ففي كل م�رشوع نقوم به ننجز ت�سخي�سا 

خمتلف املكونات حول امل�رشوع ، كما هو احلال يف �سنة 2012 بخ�سو�س الدرا�سة الوبائية عن تلوث الهواء 

يف جهة الدارالبي�ساء وو�سعية البحرية البحرية بالداخلة اأو يف اإطار م�رشوع مالءمة اأداة ح�سيلة الكربون 

باملغرب. ثم نقِيم اأدوات ومعايرياأو تدابري اإجرائية كاملفتاح االأخ�رش واللواء االأزرق ومر�سد البحرية البحرية 

للناظور اأو الداخلة وغريها. ونقوم خالل ال�سنة اجلارية مبراجعة معيار جودة مياه ال�سباحة الذي مت اعتماده 

اأكرث من ع�رش �سنوات م�ست بف�سل التزام املوؤ�س�سات و الهيئات املعنية.

اإن ما نقوم به ب�سكل جتريبي وحملي من �ساأنه اأن يكت�سي طابعا وطنيا، فربنامج »�سواطئ نظيفة« انطلق 

من فكرة نظافة ال�سواطئ، لينتقل تدريجيا اإىل برنامج وطني للحفاظ على ال�ساحل. وهذا اعرتاف بجهودنا 

وجهود �رشكائنا يف اال�ستمرارية واملثابرة.

ال�سباب  »ال�سحفيون  برنامج  خا�سة  وال�سباب  للطفولة  البيئية   الرتبية  لربامج  بالن�سبة  نف�سه  وال�ساأن 

2012، و  البيئة« الذي �سعرت �سخ�سيا بفخر عظيم باحتفالنا ب�سنواته الع�رش من التواجد يف �سنة  اأجل  من 

كذا برنامج » املدار�س االإيكولوجية« الذي بداأ بالتو�سع التدريجي لي�سمل جميع املوؤ�س�سات التعليمية . هذه 

اأطفالنا،  وعي  املدر�سة ويف  قلب  البيئة يف  اإدخال  ت�ساهم يف  روؤيتنا  واال�سرتاتيجية يف  الطموحة  الربامج 

بف�سل �رشاكتنا مع وزارة الرتبية الوطنية والتزام االأ�ساتذة واملربني.

فهذه املرحلة حا�سمة و نحن جنني بالفعل بع�س ثمارها : اإذ عندما نرى �سغف تالميذ املوؤ�س�سات الثانوية 

وهم ينجزون حتقيقاتهم، ب�رشامة متنحهم اجلوائز على ال�سعيد الدويل، يغمرنا �رشور عارم. وعندما ي�ستغل 

�سبابنا على البيئة، ال يتوانون على التعبري عن �سهاداتهم. فنظرتهم ترت�سخ وح�سا�سيتهم تتقوى، و�سيعربون 

غدا عن ا�ستيائهم من االأ�رشار التي تلحق باأمناط عي�سهم وبالبيئة التي هي راأ�سمالنا والتي نتحمل م�سوؤوليتها 

ت�سامنيا. واإذا كان �سبابنا قد اأ�س�سوا هذه القدرة الرا�سخة على اال�ستيعاب والتعبري و ال�سهادة و العمل، �سنكون 

قد ربحنا الرهان.
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أبرز األحداث لسنة 2012
التربية على البيئة، جوهر اإلستراتيجية المعتمدة من 

طرف المؤسسة من أجل الحفاظ على البيئة

الندوة الدولية حول الماء والمناطق 
الرطبة بالبحر األبيض المتوسط

  أكادير )المغرب(
فبراير 2012

األقت �ساحبة ال�سم� امللكي االأمرية اجلليلة 

لال ح�سناء، اأمام ما يقارب 200 م�سارك 

يف امل�ؤمتر كلمة تهيب فيها باعتماد حل�ل 

مبتكرة وذكية لتدبري املاء وتقا�سمه، 

يف ال�قت الذي �سبق اأن عباأ املغرب 18 

مليار مرت مكعب بف�سل ما يزيد عن 130 

ا. ودعت �سم�ها اإىل اجلمع بني التنمية  �سًدّ

وحماية املناطق الرطبة.

حفل تسليم جوائز لالحسناء لبرنامج 
»شواطئ نظيفة« بالصخيرات

الصخيرات )المغرب(  
 26 ماي 2012

اأقيم حفل ت�سليم ج�ائز لالح�سناء لربنامج 

»�س�اطئ نظيفة« دورة 2011 يف 26 ماي 

2012 باملركز الدويل للم�ؤمترات حممد 
ال�ساد�س بال�سخريات، مت خالله منح 17 

جائزة، مق�سمة بني �سبع ج�ائز لالح�سناء 

لاللتزام واأربع ج�ائز لالح�سناء لالبتكار 

و�ست ج�ائز لالح�سناء للمبادرة.

الدورة الخاصة  لمجلة  برنامج  
األمم  المتحدة  من  أجل  البيئة  

)Notre planète( »كوكبنا«
أكادير )المغرب(  

سبتمبر 2012

على اإثر امل�ؤمتر العاملي ح�ل التنمية 

امل�ستدامة »Rio+20« املنعقد بالربازيل 

يف الفرتة املرتاوحة ما بني 20 و22 ي�ني� 

2012، وجه ال�سيد اأكيم �ستيرن، املدير 
التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة من اأجل 

البيئة، دع�ة لـ�ساحبة ال�سم� امللكي 

االأمرية اجلليلة لال ح�سناء للم�ساركة يف 

الدورة اخلا�سة ملجلة برنامج الأمم املتحدة 

aNotre pl )من اأجل البيئة »ك�كبنا« 

nète(. وكانت الدورة فر�سة �سانحة لعر�س 
اأعمال امل�ؤ�س�سة اإىل جمه�ر اأو�سع.

 ارتقاء امل�ؤ�س�سة بق�سايا الرتبية على البيئة يف اأفق تنظيمها للم�ؤمتر 

العاملي ال�سابع للرتبية البيئية يف 2013

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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االحتفال بعشر سنوات من تواجد برنامج »الصحفيون الشباب من أجل البيئة«
الرباط )المغرب(

28 أبريل 2012

ورشة »شواطئ نظيفة« بالصخيرات
الصخيرات )المغرب(

 26 ماي 2012

على هام�س حفل ت�سليم ج�ائز لالح�سناء، 

نظمت امل�ؤ�س�سة ور�سة تفاعلية جمعت كافة 

الأطراف املعنية بربنامج »�س�اطئ نظيفة« 

والعاملة يف اإطاره، َهَمّ ثالثة حماور لتثمني 

ركائز الربنامج وتط�يره مت عر�سها بهذه 

املنا�سبة وهي: نتائج املرحلة الأوىل من 

الدرا�سة الإ�سرتاتيجية الت�جيهية للربنامج 

نح� برنامج وطني للتدبري امل�ستدمي 

لل�ساحل، واإعادة تاأهيل املعيار املغربي 

ملراقبة ج�دة مياه ال�سباحة لتحيينها مع 

الت��سية الأوروبية اجلديدة، وتغيري ج�ائز 

لالح�سناء »�س�اطئ نظيفة« لت�سبح ج�ائز 

لالح�سناء »ال�ساحل امل�ستدام«.

لقاء »حصيلة وآفاق« لتقوية قدرات 
الشباب اإلعالميين من أجل البيئة

الرباط )المغرب(  
29 و30 يونيو 2012

نظمت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية 

البيئة بالرباط ي�مي 29 و30 ي�ني� 2012، 

بتعاون مع مركز التعاون من اأجل البحر 

الأبي�س املت��سط UICNaMed، لقاء 

يعر�س ح�سيلة الدورة التك�ينية الأوىل 

عن بعد لفائدة ال�سحفيني ال�سباب ل�سمال 

اإفريقيا، التي متت عرب قاعدة معل�ماتية 

للتعلم بالنرتنيت، كانت قد انطلقت يف 

مار�س 2012.

إجراءات تحضير المؤتمر العالمي 
للتربية البيئية دورة 2013

الرباط ومراكش )المغرب(  

ينعقد امل�ؤمتر العاملي ال�سابع للرتبية 

البيئية )WEEC( مبراك�س من 9 اإىل 14 

ي�ني� 2013، بتنظيم م�سرتك بني م�ؤ�س�سة 

حممد ال�ساد�س حلماية البيئة و الكتابة 

العامة الدائمة للم�ؤمتر العاملي للرتبية 

البيئية، ويتناول امل��س�ع الأ�سا�سي 

»الرتبية على البيئة والرهـانات من اأجل 

ان�سجام اأف�سل بني املدن والقرى«.

وكان الطرفان قد وقعا على مذكرة تفاهم 

تهم التنظيم امل�سرتك بينهما لدورة 2013 

من امل�ؤمتر، يف 17 يناير 2012 بالرباط، 

وت�سكيل جلان التدبري الداخلية واللجان 

العلمية ال�طنية والدولية واإعداد الب�ابة 

الإعالمية للم�ؤمتر يف دورة 2013.

مت بح�س�ر �ساحبة ال�سم� امللكي االأمرية 

اجلليلة لال ح�سناء الحتفال بع�رش �سن�ات من 

ت�اجد برنامج »ال�سحافي�ن ال�سباب من اأجل 

البيئة« باملكتبة ال�طنية للمملكة املغربية 

بالرباط ي�م 28 اأبريل 2012، وعرف 

الحتفال تنظيم منتدى م�از تناول م��س�ع 

»الرتبية و الت�عية من اأجل ا�ستهالك م�س�ؤول: 

التزامي باملبادرة « �سارك فيه 300 �سخ�س 

اأت�ا من جمالت خمتلفة ومن بينهم الفائزون 

يف امل�سابقة ال�طنية لل�سحافني ال�سباب من 

اأجل البيئة لالأكادمييات املغربية ال�ستة ع�رش. 

ومت بهذه املنا�سبة الت�قيع على اتفاقية �رشاكة 

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

ووزارة الرتبية ال�طنية من اأجل العمل على 

ا�ستمرارية هذا الربنامج.

ومتح�رت اأهم امل�ا�سيع التي تناولها املنتدى 

ح�ل : تربية ال�سباب على البيئة والتنمية 

امل�ستدامة،  اختيار اأمناط الإنتاج وال�ستهالك 

امل�ستدميني، رهانات وحتديات؛ و كذا

الت�ا�سل والتح�سي�س ب�ساأن ال�ستهالك 

امل�س�ؤول.  وقد حدد امل�سارك�ن ت��سيات 

تدور ح�ل املحاور الثالثة، اأُدجمت يف الكتاب 

الأبي�س، الذي ي�سكل وثيقة مرجعية ُتربز 

جه�د املغرب �سمن اإ�سرتاتيجيته ال�طنية 

يف التنمية امل�ستدامة وحماية البيئة، خالل 

الع�رشين �سنة املا�سية وفق  م�ؤمتر ري�+ 20.

وكانت املنا�سبة فر�سة لتنظيم عر�س 

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة »نظرة 

اأخرى اإىل البيئة« على مدى ف�سل ال�سيف، 

ب�ساحة املكتبة ال�طنية للمملكة املغربية، 

وعرفت اقرتاح نظرة غري م�سب�قة اإىل البيئة 

خالل الحتفال بع�رش �سن�ات م�ست لربنامج 

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة.

كما مت عر�س خالل حفل الحتفاء مبرور ع�رش 

�سن�ات للربنامج  �رشيط وثائقي، يت�سمن 

�سهادات حما�سية ومفعمة بالأحا�سي�س، قّدم 

مبادرات ال�سحفيني ال�سباب من املغرب 

ومظاهر اأخرى من التنمية امل�ستدامة.
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تبادل الخبرات حول مدى التقدم في 
مجاالت جودة الهواء مع جهة رون

رون آلب )فرنسا(
من 26 نونبر إلى 02 دجنبر 2012

يف اإطار برنامج »ج�دة اله�اء« الذي تعتمده 

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة، حظيت 

جلنة عمل مك�نة من ممثلني عن امل�ؤ�س�سة 

وعن مديرية املاء والتطهري واإدارة البيئة 

ووزارة ال�سحة وولية الدار البي�ساء الكربى، 

مبدينة لي�ن، يف 26 ن�نرب املا�سي.

وقد كانت هذه الزيارة فر�سة لالطالع 

على املنظ�مات امل�ؤ�س�ساتية والتكن�ل�جية 

اجلاري بها العمل يف منطقة رون-اآلب، يف 

جمال ج�دة اله�اء، لال�ستفادة من ال�رشاكة 

املمتدة على مدى ال�سنني بني جهة الرباط - 

�سال- زم�ر- زعري ولي�ن الكربى يف جمال 

التنمية امل�ستدامة. وقد مت عقد جمم�عة 

لقاءات مع مديرية املناخ والبيئة وال�سحة 

والطاقة ووكالة الطاقة والبيئة برون-اآلب 

واملديرية اجله�ية للبيئة والإعداد الرتابي.

ورش التفكير والتبادل - من تنظيم 
الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية – 

بتور دي فاالت
آرل )فرنسا(

من 21-22 إلى يونيو 2012

اجتمع ح�ل هذا ال�ر�س املنعقد ي�مي 21 و22 

ي�ني� 2012 بت�ر دي فالت كل من مر�سد 

املحافظة على ال�ساحل ووكالة املاء رون-

البحر الأبي�س املت��سط بك�ر�سيكا وال�كالة 

الفرن�سية للتنمية ومار�سيكا ميد وال�سندوق 

الفرن�سية للبيئة العاملية وم�ؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة. وقد تبادل امل�سارك�ن 

اآراءهم ح�ل الدور املرتقب ملار�سيكا- ميد 

بالن�سبة للبحرية البحرية بالناظ�ر واأهمية 

ال�ستثمار القائم على �سبيل تطهري امل�قع. 

وقد عر�ست امل�ؤ�س�سة ت�سخي�سا اأوليا حلالتها 

ومدى تقدم اأ�سغال م�رشوع اإزالة التل�ث 

واحلماية.

االجتماع الدولي للمنسقين 
الوطنيين لبرنامج »المدارس 

اإليكولوجية«
ميليها )مالطة(

من 7 إلى 11 نونبر 2012

يدع� هذا اللقاء املنعقد حتت اإ�رشاف امل�ؤ�س�سة 

الدولية للرتبية البيئية املن�سقني ال�طنيني، 

الذين ميثل�ن ح�ايل خم�سني بلدا تعتمد 

برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية«، اإىل تقا�سم 

خرباتهم الرتب�ية وال�سل�كيات البيئية 

الر�سيدة وت�سارك امل�ؤ�س�سة يف هذا الجتماع 

�سن�يا.

منتدى 2012  للمناطق البحرية 
المحمية بالبحر األبيض المتوسط

أنتاليا )تركيا(
من 28-25 إلى نونبر 2012

انعقد املنتدى ما بني 25 و 28 ن�نرب 2012 

مب�ساركة جمم�عة من العلماء واملنظمات 

غري احلك�مية وممثلني عن ال�كالت ال�طنية 

للبيئة وامل�ؤ�س�سات الدولية واجلماعات 

املحلية والقطاعات ال�سياحية وقطاعات 

ال�سيد البحري من جميع منطقة املت��سطي، 

بهدف مناق�سة احلل�ل التي من �ساأنها 

التمكني من مكافحة التده�ر البيئي البحري 

يف ح��س البحر الأبي�س املت��سط.

م�ساركة امل�ؤ�س�سة يف اللقاءات الدولية 2012 يف اإطار 

تبادل اخلربات، بناء ال�رشاكات، وتط�ير براجمها
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االجتماع السنوي للمنسقين 
الوطنيين لبرنامج »المفتاح األخضر« 

 تافيرا )البرتغال(
من 17-20 إلى أبريل 2012

عرفت هذه الدورة املنظمة ما بني 17 و20 

اأبريل 2012 حتت اإ�رشاف امل�ؤ�س�سة الدولية 

للرتبية البيئية والتي جمعت ممثلني عن 28 

بلد م�ساركة يف الربنامج، عرفت مراجعة 

معايري ال�سارة التي تطبق ابتداء من �سنة 

2013. وبالتايل، مت و�سع جدولني، اأولهما 
للبنيات الكربى )كالفنادق( والثاين للبنيات 

ال�سغرية )كدور ال�سيافة( و�سيك�ن باإمكان 

امل�ؤ�س�سات احلا�سلة على هذه ال�سارة البيئية 

اأن يعر�س�ا �سهادة م�جهة للزبائن.

الملتقى العالمي للماء
مارسيليا )فرنسا(

من 12-17 إلى مارس 2012

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

يف امللتقى العاملي ال�ساد�س ح�ل املاء 

الذي ُنظم مبار�سيليا من 12 اإىل 17 مار�س 

2012، وتناول م��س�ع »حان وقت احلل�ل 
واللتزامات«. وقد عر�ست امل�ؤ�س�سة خالله 

مر�سد البحرية البحرية ملار�سيكا و�ساركت 

يف ثالث طاولت م�ستديرة ح�ل م��س�ع 

»حماية ال�ساحل، املاء، ف�ساء طبيعي« التي 

نظمها مر�سد املحافظة على ال�ساحل، وكالة 

رون املت��سط وك�ر�سيكا ومدينة مار�سيليا.

المؤتمر العالمي حول التنمية 
المستدامة ريو 20+

ريو دي جانيرو )البرازيل(
من 20-22 إلى يونيو 2012

عادت الربازيل، ع�رشين �سنة بعد تنظيم 

قمة الأر�س مبدينة ري� �سنة 1992، لتنظيم 

امل�ؤمتر العاملي ح�ل التنمية امل�ستدامة 

ما بني 20 و22 ي�ني� 2012 بري� دي 

جانريو. وقد �ساهمت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س 

حلماية البيئة يف »الكتاب الأبي�س« املتعلق 

بالإجنازات املحققة باملغرب، ل�سيما يف 

»دور املجتمع املدين« وت��سيات »ال�سحفيني 

ال�سباب من اأجل البيئة« النابعة من منتدى 

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة املنعقد يف 

اأبريل 2012.

المعرض الدولي لتنمية المناطق 
)SIAPAT( النائية

تارودانت )المغرب(
من 16-18 إلى نونبر 2012

�ساركت م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية 

البيئة يف الدورة الأوىل من املعر�س الدويل 

لتنمية املناطق النائية )SIAPAT( الذي 

انعقد مبدينة تارودانت ما بني 16 و18 

ن�نرب2012، عر�ست فيه مداخلة �سفهية 

تناولت دور ال�سياحة امل�س�ؤولة يف اإبراز 

املناطق النائية، و م�ساحبة هذه العملية من 

طرف م�ؤ�س�سات »املفتاح الأخ�رش« من�ذجا.
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تمويل المشاريع غير المنتجة 
للكربون، مداخلة بعنوان »دور 

المجتمع المدني في مالية تمويل 
المشاريع غير المنتجة للكربون«

الرباط
اأبريل 2012

يعترب هذا اللقاء فر�سة لتبادل الآراء والتفكري 

العميق والهادف بني الفعاليات الدولية 

وال�طنية املهتمة مب�ساألة مت�يل امل�ساريع 

املرتبطة باملناخ والبيئة. وقد كان هذا اللقاء 

فر�سة جلمع الفاعلني الأ�سا�سيني واأ�سحاب 

امل�ساريع املهيكلة املغاربة يف ميدان 

التغيريات املناخية وكذا ممثلي وكالت 

التعاون الدولية واملم�ل�ن العم�مي�ن 

واخل�ا�س الذين ي�ستغل�ن يف هذا امليدان 

وكذا فعاليات املجتمع املدين.

وقد قامت امل�ؤ�س�سة بعر�س برنامج التع�ي�س 

الط�عي للكرب�ن باعتباره و�سيلة واأداة 

للت�عية والتح�سي�س بالتغيريات املناخية 

ومت�يل امل�ساريع التي ت�ساهم يف تخفي�س 

انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن.

السياحة والتغير المناخي،مداخلة 
بعنوان »دور المؤسسة في 

تخفيض أثر الكربون الناتج عن 
السياحة«
أكادير

ي�ني� 2012
لقد جاءت هذه الندوة ا�ستجابة لإنتظارات 

الفاعلني املحليني يف القطاع ال�سياحي الذين 

يرغب�ن يف فهم وم�اجهة اإ�سكالية التغري 

املناخي. ومن نافلة الق�ل اأن هناك اإجماعا 

من املنظ�مة الدولية على م�س�ؤولية ال�سياحة 

يف التغيريات املناخية التي ن�اجهها. غري 

اأن هذه ال�سناعة ال�سياحية بنف�سها �ستتاأثر 

حتما بالتغيريات احلالية وامل�ستقبلية خا�سة 

يف املناطق التي تعاين من ت�ازن بيئي 

واإيك�ل�جي ه�س وغري م�ستقر كما ه� عليه 

احلال يف ح��س البحر الأبي�س املت��سط.

وقد قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي مداخلة بعن�ان 

»دور امل�ؤ�س�سة يف تخفي�س اأثر الكرب�ن الناجت 

عن ال�سياحة«. وقد قامت امل�ؤ�س�سة بعر�س 

الربامج والأن�سطة التي تق�م باإجنازها من 

اأجل اإر�ساء مفه�م ال�سياحة امل�ستدامة وهي 

الربامج املتعلقة بالتع�ي�س الط�عي للكرب�ن 

وتخفي�س الآثار املتعلقة بانبعاث غاز ثاين 

اأك�سيد الكرب�ن واملفتاح الأخ�رش وبرنامج 

�س�اطئ نظيفة.

مشاركة المؤسسة في المؤتمرات واالجتماعات الوطنية
في إطار برنامج التعويض الطوعي للكربون
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اإلستراتيجية الوطنية في مجال 
التغير المناخي، وزارة الطاقة 

والمعادن والماء و البيئة – قسم 
البيئة.

الرباط
08 غ�ست 2012

وقد كان الهدف من هذا اللقاء ه� عر�س 

الإ�سرتاتيجية ال�طنية يف م�اجهة الآثار 

ال�سلبية للتغري املناخي على التنمية 

القت�سادية و�سحة ال�سكان والأنظمة 

الإيك�ل�جية. وقد قامت امل�ؤ�س�سة بعر�س 

روؤيتها املرتكزة على الت�عية والتح�سي�س 

وكذا الرتبية على البيئة باعتبارها عنا�رش 

اأ�سا�سية يف حزمة التدابري الهادفة مل�اجهة 

التغري املناخي.

المعرض الدولي للتجهيزات 
والتكنولوجيا وخدمات البيئة في 
المغرب, مداخلة »دراسة مالئمة 
آلية قياس الغازات المتسببة في 

االحتباس الحراري وقاعدة الكربون 
للمغرب«
الرباط

من 04 اإىل 06 اأكت�بر 2012

قامت امل�ؤ�س�سة بتقدمي وعر�س الدرا�سة 

التي مت اإجنازها ب�رشاكة مع وكالة البيئة 

والتحكم يف الطاقة )ADEME( والتي تهم 

اإجناز و�سيلة احت�ساب ح�سيلة الغازات 

امل�سببة يف الحتبا�س احلراري ومالئمة 

ع�امل الإ�سدارات )قاعدة الكرب�ن( لل�سياق 

ا لقت�سادي والجتماعي والبيئي باملغرب، 

مما �سي�سكل و�سيلة هامة ت�ستفيد منها كافة 

الأطراف )عم�مي�ن وخ�ا�س واأفراد( املعنية 

باإ�سكالية انبعاث غاز ثاين اأك�سيد الكرب�ن.

المداخلة الوطنية الثانية حول 
التغير المناخي، برنامج األمم 

المتحدة
الرباط

15 غ�ست 2012
يهدف هذا اللقاء اإىل اإعطاء النطالقة الر�سمية 

للحملة الت�ا�سلية ال�طنية الثالثة باملغرب 

املتعلقة بالتفاقية-الإطار لالأمم املتحدة 

ح�ل التغيريات املناخية )CCNUaCC( وذلك 

عرب اإخبار وحت�سي�س وحث خمتلف ال�رشكاء 

والفاعلني ب�رشورة النخراط يف م�سل�سل 

اإعداد وتهيئ هذه احلملة الت�ا�سلية.

مشاركة المؤسسة في المؤتمرات واالجتماعات الوطنية
في إطار برنامج التعويض الطوعي للكربون
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برنامج »المدارس اإليكولوجية«

برنامج »التربية البيئية«

برنامج »املدار�س االإيك�ل�جية«:

يلقن برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« للتالميذ مب�ؤ�س�سات التعليم 

البتدائي مبادئ التنمية امل�ستدامة، التي تتمح�ر ح�ل خم�سة 

م�ا�سيع وهي املاء والطاقة والنفايات والتن�ع البي�ل�جي والتغذية. 

وي�جد الربنامج يف مرحلة تعميم تدريجي منذ 2010 اإىل 2013.

فقد مت ت�سجيل 675 مدر�سة من 16 جهة و81 نيابة يف 

الربنامج وذلك منذ �سنة 2010 اإىل حدود 2013، منها 271 مدر�سة 

قروية )%40( و404 مدر�سة ح�رشية )%60(. وح�سلت 55 مدر�سة 

على �سارة الل�اء الأخ�رش، منها 28 مدر�سة خالل ال�سنة الدرا�سية 

2012a2011 التي �سهدت و�سع برامج بيئية داخل امل�ؤ�س�سات وفق 
منهجية برنامج املدار�س اإلإيك�ل�جية وحازت اإثرها على �سارة الل�اء 

الأخ�رش. ومت تنظيم ور�سات للتك�ين لفائدة 230 مدر�سة منخرطة 

حديثا يف الربنامج يف كل من فا�س و�سف�ساون ووزان والداخلة 

ومكنا�س وتط�ان و وجدة واأزيالل واجلديدة والنا�س�ر.

اأما فيما يخ�س الدعامة الإعالمية، ف�سيتم قريبا ت�سميم ن�سخة 

ثانية لب�ابة املدار�س الإيك�ل�جية ت�ستهدف ال�سباب وتقدم الربنامج 

.)www.ecoecoles.ma( ب�سكل ترفيهي من خالل األعاب تفاعلية

برنامج املدار�س االإيك�ل�جية يف ان�سجام مع 

برامج امل�ؤ�س�سة:

قررت �ساحبة ال�سم� امللكي االأمرية اجلليلة لال ح�سناء، خالل 

اجتماع درا�سة احل�سيلة املرحلية لربنامج احلفاظ على واحة نخيل 

مراك�س املنعقد يف 03 دجنرب 2011 يف مراك�س، اقتناء 500 دراجة 

ه�ائية لفائدة تالميذ مدار�س ال�احة الذين تبعد م�ساكنهم عن 

م�ؤ�س�ساتهم التعليمية.

وقد وزعت امل�ؤ�س�سة الدراجات اله�ائية يف 12ماي 2012 يف 

مراك�س، بح�س�ر �رشكائها املحليني، على تالميذ امل�ست�ى ال�ساد�س 

من التعليم الإبتدائي مبدر�سة »تام�سنا« املنخرطة يف برنامج 

»املدار�س الإيك�ل�جية« وبثان�ية الإمام علي وذلك بتعاون مع 

برنامج التع�ي�س الط�عي للكرب�ن.

وخالل �سنة 2012، يف اإطار برنامج التع�ي�س الط�عي للكرب�ن، 

جهزت امل�ؤ�س�سة 56 مدر�سة قروية باأل�اح للطاقة ال�سم�سية، بالإ�سافة 

اإىل 34 مرفقا يف كل من اإقليم �سطات واحلاجب وال�سخريات- متارة 

وم�لي يعق�ب ووزان ومراك�س.

ت�ساعف ال�رشاكات مع برنامج املدار�س 

االإيك�ل�جية:

J ال�رشاكة مع املر�سد ال�طني حلق�ق الطفل:
خالل �سنة 2010، انخرطت 63 م�ؤ�س�سة للتعليم الأويل التي يدر�س 

بها الأطفال الربملانيني يف برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« ح�سلت 

2011a سٌت منها على �سارة »الل�اء الأخ�رش« بر�سم ال�سنة الدرا�سية�

.2012
J ال�رشاكة مع املكتب ال�طني للماء ال�سالح لل�رشب والكهرباء:

خالل �سنة 2012، نظم املكتب ال�طني للماء ال�سالح لل�رشب 

والكهرباء حمالت لتح�سي�س التالميذ باأهمية احلفاظ على املاء 

وتر�سيد ا�ستهالكه، ا�ستفادت منها املدار�س الإيك�ل�جية التابعة 

لكل من نيابات : اخلمي�سات ،اجلديدة، وزان، �سف�ساون، طنجة، الدار 

البي�ساء، ب�زنيقة، بركان، الناظ�ر، وجدة، متارة وفا�س ومكنا�س.

J ال�رشاكة مع ال�رشكة ال�طنية للطرق ال�سيارة باملغرب:
مت جتديد اتفاق ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سة وال�رشكة ال�طنية للطرق 

ال�سيارة باملغرب يف ي�لي�ز 2012. يهدف هذا التفاق اإىل دعم 

برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« حيث مت بذلك دعم ثمان م�ؤ�س�سات 

مدر�سية على ط�ل الطريق ال�سيار لبني مالل الذي ي�جد يف ط�ر 

البناء.

J ال�رشاكة مع املندوبية ال�سامية للمياه والغابات وحماربة 
الت�سحر:

برنامج يف ط�ر تعميمه التدريجي ب�رشاكة مع 

وزارة الرتبية ال�طنية

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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منح اللواء االأخ�رش لثمان و ع�رشون مدر�سة خالل املو�سم الدرا�سي 

2011a2012 و هو م�سدر حقيقي للفخر للمتعلمات و املتعلمني 
و كذا احلقل الرتبوي

برنامج املدار�س االإيكولوجية 

ي�سمل جمموعة من املتدخلني 

ل�رشح الق�سايا البيئية للمتعلمات 

و املتعلمني من خالل زيارات 

ميدانية

نظمت عدة ور�سات لغر�س الأ�سجار يف املدار�س املنخرطة يف 

برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« التابعة لكل من نيابة النا�س�ر 

وبركان و وجدة وفا�س- م�لي يعق�ب و�سفرو وال�سمارة والعي�ن 

وطان طان وكلميم واخلمي�سات و�سال والرباط ومتارة ومكنا�س و 

ورزازات و�سف�ساون وتط�ان ووزان وطنجة والعرائ�س وجرادة وفكيك 

وتاوريرت والدارالبي�ساء. وقد مت تلقني الأطفال خالل هذه ال�ر�سات 

طرق غر�س الأ�سجار واأهمية امل�ارد الغاب�ية.

J ال�رشاكة مع جمعية مدر�سي عل�م احلياة والأر�س:
اختارت جمعية مدر�سي عل�م احلياة والأر�س اإىل اإ�رشاك اأطرها 

يف برنامج املدار�س الإيك�ل�جية ، ق�سد بل�غ اأهدافها، و يف هذا 

الإطار اختارت العمل مع 31 م�ؤ�س�سة تعليمية من بينها خم�س 

م�ؤ�س�سات ح�سلت على �سارة »الل�اء الأخ�رش« بر�سم ال�سنة الدرا�سية 

.2011a2012
J ال�رشاكة مع برنامج » Génie « ل�زارة الرتبية ال�طنية:

املتعلق  ال�طنية  الرتبية  نظم برنامج ‘جيني’ ‘Génie’ ل�زارة 

باإدماج تكن�ل�جيا املعل�مات والت�سالت يف التعليم  يف الفرتة 

املمتدة ما بني 12 اإىل 14 ن�نرب 2012 اأول ور�سة للتك�ين لفائدة 

�ستة ع�رش من�سقا جه�يا للبيئة والتنمية امل�ستدامة ل�زارة الرتبية 

ال�طنية. وقد خ�س�ست هذه ال�ر�سة ملعاجلة ال�س�رة وال�س�ت 

وال�رشيط امل�س�ر. كما �سيتم تنظيم ور�سات م�سابهة عرب الأكادمييات.

االأن�سطة

J مهرجان »اأمري ال�سحراء ال�سغري«، يف طرفاية من 23 اإىل 25 
ن�نرب 2012:

قام تالميذ املدار�س الإيك�ل�جية بزيارة مهرجان »اأمري ال�سحراء 

ال�سغري« الذي تنظمه مدينة طرفاية، كما �سارك�ا يف م�سابقات للر�سم 

ويف ور�سات ترفيهية ترب�ية اختارت الطاقات املتجددة وتدبري 

النفايات م��س�عا من بني امل�ا�سيع التي متح�رت ح�لها.

J زيارة ترب�ية يف اإطار حماية املحيط الأطل�سي- 25 �ستنرب 
:2012

قام 24 تلميذا �سمن برنامج »املدار�س الإيك�ل�جية« برحلة 

بحرية على ظهر باخرة اإيك�ل�جية ر�ست مب�سب نهر اأبي رقراق يف 

طريقها نح� الربتغال. تندرج هذه الرحلة يف اإطار امل�رشوع الدويل 

للم�ؤ�س�سة ال�س�ي�رشية »اأنتينيا« التي ت�سعى اإىل التح�سي�س باأهمية 

املحيطات واحلفاظ على امل�روث ال�ساحلي.

J زيارة ميدانية يف اإطار الطاقات املتجددة – 18 ي�ني� 2012:
قامت جمم�عة من التالميذ يدر�س�ن يف ثالث مدار�س يف 

�سال منخرطة يف برنامج املدار�س الإيك�ل�جية باكت�ساف الطائرة 

ال�سم�سية ال�س�ي�رشية »�س�لر اإمبل�س« التي حطت يف الرباط وتعمل 

بالطاقة ال�سم�سية.
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الصحفيون الشباب من أجل البيئة

برنامج »التربية البيئية«

ال�سحفي�ن ال�سباب على ال�سعيد ال�طني

بف�سل م�ساركة ح�ايل 2000 تلميذ من 16 الأكادميية باململكة 

�سنة 2012، ت�سهد الدورة العا�رشة مل�سابقة »ال�سحافي�ن ال�سباب من 

اأجل البيئة« على احلما�س الذي يظهره التالميذ ب�ساأن هذا الربنامج. 

اإذ اأجنزوا 64 تقريرا مكت�با و359 �س�رة ف�ت�غرافية قامت جلنة 

التحكيم بفح�سها بعناية لتتم مكافاأة �ستة تقارير وخم�س �س�ر 

ف�ت�غرافية يف دورة 2012.

عرف الربنامج عدة حت�سينات من قبيل تعزيز اللجان اجله�ية 

التي تزايد فيها دور ال�سحافة املكت�بة والت�جه نح� اإن�ساء �سبكات 

حملية وجه�ية ووطنية ل��سائل الإعالم واجلمعيات البيئية والفاعلني 

القت�ساديني يف اإطار دعم برنامج ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة 

وكذا تعزيز الربط بالربنامج املدر�سي والتعريف بالأعمال احلائزة 

على جائزة »ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة« اإىل العم�م.

يف هذا الإطار، مت جتديد ال�رشاكة مع وزارة الرتبية ال�طنية يف اأبريل 

2012 يف الرباط على هام�س الحتفال بالذكرى العا�رشة لنطالق 
برنامج »ال�سحافي�ن ال�سباب من اأجل البيئة« 

ال�سحفي�ن ال�سباب على ال�سعيد الدويل

مت عر�س امل�ساركات الفائزة يف اإطار امل�سابقة ال�طنية على 

جلنة التحكيم الدولية بتن�سيق من امل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية. 

وقد منحت اجلائزة الكربى على ال�سعيد الدويل لتالميذ ثان�ية 

الزيت�ن التابعة لنيابة تاوريرت بالأكادميية ال�رشقية، عن تقريرهم 

»معا�رش الزيت�ن واأثرها على البيئة«.

التك�ين واالإعالم

نظمت امل�ؤ�س�سة ي�مي 12 و13 يناير 2012، مبعية وزارة 

الرتبية ال�طنية ووكالة اجلن�ب و�رشكاء حمليني، ور�سات عمل 

انطالقة الربناجمني الرتب�يني »ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة« 

و»املدار�س الإيك�ل�جية« يف جهة وادي الذهب- لك�يرة.

وخ�ست ور�سة ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة ح�ايل 40 

تلميذا من خم�س ثان�يات تابعة لعمالة الداخلة بتاأطري من اأ�ساتذتهم. 

وعاجلت جمم�عة م�ا�سيع مثل املنهجية التي يتم اعتمادها من 

اأجل جمع املعل�مات امليدانية واإعدادها من اأجل القارئ والتقنيات 

ال�سحفية والت�س�يرية.

اأما بالن�سبة للب�ابة الإلكرتونية لربنامج ال�سحفي�ن ال�سباب من 

اأجل البيئة فقد �سكل الحتفال بالذكرى العا�رشة لنطالق برنامج 

»ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة« منا�سبة لإعادة ت�سميمها. كما 

عر�ست جميع ال�ثائق املتعلقة بهذا احلدث على النرتنت وتتمثل 

يف ت��سيات ال�ر�سات والأ�رشطة امل�س�رة وال�س�ر الف�ت�غرافية 

والتقارير التي اأجنزتها الثان�يات الفائزة

.)www.jeunesreporters.org.ma(

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء تلتقي بال�سحافيني ال�سباب من 

اأجل البيئة يف اإطار االإحتفال بع�رشية تواجد الربنامج

مت االإحتفال بع�رشية ت�اجد برنامج ال�سحفي�ن 

ال�سباب من اأجل البيئة يف اأبريل 2012 هذا 

الربنامج الذي �سهد منذ ن�ساأته م�ساركة اأكرث من 

17000 طالب و طالبة للثان�يات التاأهيلية

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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تعزيز قدرات اإلعالميين 
الشباب في شمال 

إفريقيا في مجال البيئة

المدار التربوي لواحة 
نخيل مراكش

يكمن الهدف الرئي�سي مل�رشوع تعزيز قدرات الإعالميني ال�سباب 

بت�سيري من امل�ؤ�س�سة و ب�رشاكة مع الحتاد الدويل للحفاظ على 

الطبيعة، يف حت�سني قدرات ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة يف 

املغرب واجلزائر وت�ن�س وذلك بتزويدهم باملعارف املتعلقة بالتغري 

املناخي والطاقات املتجددة واأهمية الأنظمة الإيك�ل�جية الغاب�ية 

وكذا املقاربات ال�سديدة يف جمال البحث والت�ا�سل.

وقد مت تنظيم دورات تك�ينية عن بعد خالل �سنة 2012 عن طريق 

قاعدة التعليم الإلكرتوين املعدة خ�سي�سا لهذا الغر�س

)www.rcmdd.ma(. واختتم التك�ين بتنظيم لقاء جه�ي 
ي�مي 29 و30 ي�ني� 2012 يف الرباط ح�رشه 15 �سحافيا من 

البلدان الثالثة.

اأَعَدّت امل�ؤ�س�سة مدارا ترب�يا جديدا ل�احة نخيل مراك�س �سعيا 

منها اإىل حتقيق جناح ي�ساهي جناح املدار الرتب�ي للحدائق العجيبة 

لب�قنادل.

يت�سمن هذا املدار الرتب�ي وحدات تفاعلية وبع�س الل�حات 

الب�رشية امل�سممة من اأجل جمه�ر عري�س ق�سد ت�سجيع املمار�سات 

البيئية ال�سليمة يف واحات النخيل. مت اقرتاح خم�س وحدات وهي 

نظام ال�سقي التقليدي »اخلطارات« والتن�ع البي�ل�جي ل�احة النخيل 

وال�سماد الع�س�ي و�سحة النخيل و كذا املاء.

املدار الرتبوي لواحة النخيل ميكن من التح�سي�س ورفع الوعي ب�رشورة احلفاظ 

عليها

15التقرير ال�سن�ي ل�سنة 2012



الحفاظ على الساحل 
السنة الحادية عشر

الساحل

�س�اطئ نظيفة

يف �سنة 2012، َهَمّ برنامج »�س�اطئ نظيفة« 71 �ساطئا من بينها 

20 �ساطئا ح�سل على �سارة »الل�اء الأزرق«، م�زعة على 45 جماعة 
حملية وتدعمها 25 مقاولة عامة وخا�سة. كما مت التكفل باأربعة  

�س�اطئ جديدة �سنة 2012 وهي:

I    �ساطئ جبيلة و�ساطئ اأمريو باجلماعة احل�رشية لطنجة، 
برعاية ات�سالت املغرب؛

I �ساطئ ق�رش املجاز باجلماعة احل�رشية لق�رش املجاز، برعاية 
املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية؛

I �ساطئ �سيدي اإفني باجلماعة احل�رشية ل�سيدي اإفني برعاية 
ال�كالة ال�طنية للم�انئ.

نح� ج�ائز لال ح�سناء لتدبري م�ستدام لل�ساحل:

وبعد مرور ع�رش �سن�ات على انطالقته، �رشعت امل�ؤ�س�سة �سنة 

2012 يف اأعمال بني�ية جديدة تخدم برنامج �س�اطئ نظيفة.
منذ انعقاد الندوة الدولية لل�ساحل مبدينة طنجة يف 09 اأكت�بر 

2010، بداأت امل�ؤ�س�سة و�رشكاوؤها يف التفكري يف كيفية جتعل من 
برنامج �س�اطئ نظيفة برناجما وطنيا للتدبري امل�ستدام لل�ساحل. فتم 

ال�رشوع يف درا�سة همت اإعداد ح�سيلة برناجمي »�س�اطئ نظيفة« 

و«الل�اء الأزرق«. نظم على غرار هذه الدرا�سة التي قام بها مكتب 

الدرا�سات »ن�فيك« لقاءا ت�ساوريا يف اأربع ور�سات جمعت �رشكاء 

الربنامج من امل�ؤ�س�سات واملقاولت واجلماعات املحلية وال�سلطات 

واملنتخب�ن املحلي�ن واجلمعيات.

وكنتيجة منطقية لهذا الت�جه �ستتح�ل ج�ائز لال ح�سناء »�س�اطئ 

نظيفة« اإىل ج�ائز لالح�سناء »�ساحل م�ستدام«. ومت ت��سيع جمال هذه 

اجل�ائز لت�سمل احلفاظ على جمم�ع ال�ساحل كما �ستحدد وت�سنف 

الأعمال واملبادرات التي يق�م بها كل �سخ�س اأو م�ؤ�س�سة كم�ساهمة 

منه يف حماية ال�ساحل يف اإطار روؤية للتنمية امل�ستدامة وت�سجيع 

ال�سل�كيات امل�س�ؤولة اجتماعيا واإيك�ل�جيا.

تعزيز دور اجلماعات املحلية يف تهيئة ال�ساطئ 

وتدبريه:

ي�سعى برنامج »�س�اطئ نظيفة«، منذ �سنة 2011، اإىل تعزيز دور 

اجلماعات املحلية لل�ساحل لتتكفل باأعمال تهيئة ال�ساطئ وتدبريه 

وفقا لخت�سا�ساتها. و�ستعمل خمتلف الأق�سام ال�زارية املكلفة 

بتدبري ال�ساحل على دعم هذه الأعمال باإحداث خدمات متقدمة 

ومنظمة من قبيل و�سع العالمات والأمن وال�سالمة والإ�سعافات 

الأولية. كما ميكن اأن يدعمها ال�رشكاء القت�سادي�ن الراغب�ن يف ذلك 

من اأجل تاأهيل ال�س�اطئ م�سبقا بح�سب معايري الل�اء الأزرق.

قررت اللجنة ال�طنية »ل�س�اطئ نظيفة« يف دورة 2012 اإدماج 

ع�رشات ال�س�اطئ يف الربنامج، اختارتها اعتمادا على مطابقة ج�دة 

مياه ال�سباحة وت�فر التجهيزات الأ�سا�سية. 

تاأهيل املعيار املغربي جل�دة مياه ال�سباحة:

قررت م�ؤ�س�سة الرتبية البيئية منح �سارة »الل�اء الأزرق« بح�سب 

املعايري الدولية للت��سية الأوروبية اجلديدة فيما يخ�س ج�دة مياه 

ال�سباحة. خالل ور�سة العمل املنظمة يف 26 ماي 2012 بال�سخريات 

ناق�ست امل�ؤ�س�سة و�رشكاوؤها ورقة �سري العمل ق�سد الت�افق مع 

املعيار اجلديد.

يدخل هذا الربنامج الرائد للم�ؤ�س�سة يف عقده 

الثاين، حيث من بني ت�جهاته الرئي�سية التعميم 

التدريجي يف اأفق ال�سن�ات املقبلة

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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جتديد ال�رشاكات:

مت جتديد جميع اتفاقيات ال�رشاكة املربمة مع اجلماعات املحلية 

والتي انتهت مدتها �سنة 2011 وذلك ملدة ثالث �سن�ات )-2012

2014(. مت اإرفاق هذه ال�رشاكات بدفرت حتمالت وامل�سادقة عليها 
من طرف ال�رشيك القت�سادي واجلماعة وال�سلطة املحلية واملديرية 

العامة للجماعات املحلية وامل�ؤ�س�سة.

تعزيز معايري برنامج »�س�اطئ نظيفة«:

مراقبة ج�دة مياه ال�سباحة والرمال:

�رشعت مديرية امل�انئ وامللك العم�مي البحري ل�زارة التجهيز 

و النقل واإدارة املراقبة والت�عية �سد ملخاطر للقطاع البيئة يف 

دورة 2011a2012 يف مراقبة ج�دة مياه ال�سباحة يف 146 �ساطئا، 

ما يعني 5 �س�اطئ اإ�سافية مقارنة بالدورة املا�سية. و�ستح�سل 

ال�س�اطئ على �سارة »الل�اء الأزرق« وفق املعيار املغربي 200/07/03 

والت��سية الأوروبية اجلديدة ملراقبة ج�دة مياه ال�سباحة. كما �سيتم 

اإعداد تعريف ل�س�اطئ مارتيل واأكادير من حيث ج�دة مياه ال�سباحة 

2012a مع حتديد خمتلف م�سادر التل�ث. واأخريا، وابتداء من م��سم

2013، �سيعهد ق�سم البيئة مبراقبة ج�دة مياه ال�سباحة اإىل املخترب 
العم�مي للتجارب والدرا�سات.

ومن ناحية اأخرى، �رشعت مديرية امل�انئ وامللك العم�مي 

البحري منذ �سنة 2010 يف اأخذ عينات لتحليل رمال ال�س�اطئ. 

وبالن�سبة مل��سم 2012، ويف اإطار املتابعة همت هذه العملية 16 

�ساطئا، ما يعني 3 �س�اطئ اإ�سافية مقارنة ب�سنة 2011.

�سالمة ال�سباحني:

منحت ال�سارة خلم�سني �ساطئا �سنة 2012، اأي بزيادة 7 �س�اطئ 

مقارنة ب�سنة 2011، كما مت حت�سي�س مرتاديها ب�ا�سطة ل�حات 

لالإعالنات.

وقد وّظفت املديرية العامة لل�قاية املدنية 2220 �سباحا م�سعفا 

)30+( ووزعت على ال�سباحني امل�سعفني امل��سميني 4400 قمي�س 
و�رشاويل وقبعات و 2200 �سفارة مهنية. وقامت بتعبئة 180 

�سباحا م�سعفا حمرتفا خالل 15 ي�ما ق�سد تعزيز املراقبة يف بع�س 

ال�س�اطئ. اأما بالن�سبة للتجهيزات، فقد اقتنت 600 ع�امة لالإنقاذ و 

1000 جمداف وو�سعتها رهن اإ�سارة جتهيزات النجدة والإنقاذ يف 
جمم�ع ال�س�اطئ )ق�ارب مطاطية ودراجات مائية �رشيعة وع�امات 

و�سدريات على غري ذلك من ال��سائل(. واأخريا، قامت بتنظيم مراقبة 

وقائية )اأطباء و�سيارات اإ�سعاف( يف بع�س ال�س�اطئ التي يرتادها 

النا�س بكرثة وك�نت �سباحني م�سعفني يف الإنقاذ والت�ا�سل وتدبري 

الإجهاد بتعاون مع ال�كالة ال�طنية لإنعا�س الت�سغيل والكفاءات.

التغطية ال�سحية:

طلبت وزارة ال�سحة من النيابات التابعة لها العمل على اإحداث 

وحدات لالإ�سعافات الأولية ومراقبة املطاعم وتنظيم ور�سات 

للتح�سي�س والرتبية ال�سحية لفائدة امل�سطافني. وعليه، قامت خالل 

�سنة 2012 بتجهيز %85 من ال�س�اطئ النظيفة البعيدة مبراكز 

�سحية لالإ�سعافات الأولية. اأما باقي ال�س�اطئ، فقد ت�ىَلّ جتهيزها 

متدخل�ن اآخرون )املحت�سن�ن واجلماعات املحلية والهالل الأحمر 

املغربي(، بينما تنتظر اأخرى ال�ستفادة من التغطية.

جوائز لال ح�سناء �سواطئ نظيفة ، اإعرتاف مبختلف اجلهود يف اإطار الرفع مب�ستوى التاأهيل البيئي و تدبري و�سيانة ال�ساطئ
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2 220
�سباحني م�سعفني

مت ت�ظيفهم لهذه ال�سنة مبا 

يف ذلك 180 من املهنيني 

الساحل

يدعم برنامج �س�اطئ نظيفة �سالمة ال�سباحني من خالل تك�ين 

ال�سباحني امل�سعفني و الإ�رشاف عليهم

خمططات ا�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها:

ت�ستمر مديرية امل�انئ وامللك العم�مي البحري يف اإعداد 

خمططات ل�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها بغية حماية امل�روث 

الطبيعي. وقد مت اإنهاء 15 خمططا من هذا القبيل �سنة 2012: �ستة 

�س�اطئ من�ذجية )ب�زنيقة واملحمدية وعني الذئاب و�سيدي رحال 

ودار ب�عزة واملهدية( وثالثة �س�اطئ يف ال�س�يرة )ال�س�يرة و�سيدي 

كاوكي وم�لي ب�زرق�ن( وال�سعيدية وميامي وراأ�س الرمل بالعرائ�س 

و�سيدي اإفني ومريلفت و�سيدي م��سى اأكل�. كما �سادقت ال�سلطات 

واجلماعات املحلية املعنية على ثالثة ع�رش خمطط ل�ستعمال 

ال�س�اطئ وتدبريها، بينما تنتظر خمططات ا�ستعمال وتدبري �س�اطئ 

املحمدية وب�زنيقة امل�سادقة عليها.

التح�سي�س والرتبية على البيئة:

جددت كل من اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية واجلامعة 

امللكية املغربية للق�ارب ال�رشعية اأعمالها وقامت بتنظيم الدورة 

الثامنة »قافلة ال�رشاع من اأجل البيئة«. وعرفت هذه التظاهرة 

م�ساركة كبرية لل�سباب حيث ا�ستفاد 2081 �سخ�سا من رحالت بحرية 

جمانية.

نظام مراقبة ال�س�اطئ وتقييمها:

نظرا للنجاح الذي حققته اللجنة ال�طنية »�س�اطئ نظيفة« �سنة 

2011، قررت يف 2012 جتديد عملية مراقبة ال�س�اطئ من طرف 

اجلمعيات املحلية، مب�ساركة جمعية حماية احلي�انات والطبيعة 

وجمعية مدر�سي عل�م احلياة والأر�س، فرع املحمدية. ومت ت��سيع 

هذه املبادرة لت�سمل جمعيتني اأخريني وهما جمعية »ال�سعلة« للرتبية 

والثقافة، فرع ال�س�يرة وجمعية حماة البيئة – اآ�سفي. وقد عملت هذه 

اجلمعيات على مراقبة 17 �ساطئا مع تنظيم زيارة واحدة كل �سهر 

خالل م��سم ال�سيف.

ك�سفت الزيارات املفاجئة لل�س�اطئ، املندرجة يف برنامج 

»�س�اطئ نظيفة« والتي تق�م بها اللجنة ال�طنية واجلمعيات املحلية، 

عن تعزيز اأعمال التح�سي�س وحت�سني النظافة والتجهيزات، وعن 

التط�رات التي ينبغي حتقيقها ب�ساأن الإعالن عن نتائج ج�دة مياه 

ال�سباحة وتتبع املعايري وكذا التزويد باملعدات وت�زيعها وو�سع 

العالمات واملرافق ال�سحية والتح�سي�س بالبيئة.

ومكنت هذه الزيارات من حتديد اإجراءات خمتلفة كاإعداد م�سطرة 

مكت�بة لبعث النتائج املتعلقة بج�دة مياه ال�سباحة ولئحة م�حدة 

بتجهيزات الإنقاذ ال�رشورية التي يجب اأن تت�فر بال�ساطئ واإعادة 

تفعيل اللجان الفرعية لتدبري الأن�سطة املائية وتنظيم حقيبة ترب�ية 

من اأجل التح�سي�س وتفعيل خمططات ا�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها 

وكذا تعميمها.

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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2012

�ساطئا رفعت الل�اء 

االأزرق يف �سنة 2012 من 

بني 71 منخرطة يف اإطار 

برنامج �س�اطئ نظيفة
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دعم مشروع التنمية المستدامة 
لخليج وادي الذهب

نحو إنشاء مرصد خليج وادي الذهب

الساحل

يف ي�لي�ز2011، بادرت امل�ؤ�س�سة مب�رشوع دعم التنمية 

امل�ستدامة خلليج وادي الذهب، ب�رشاكة مع ولية جهة وادي الذهب-

لك�يرة وبدعم من وكالة الإنعا�س والتنمية القت�سادية والجتماعية 

لالأقاليم اجلن�بية باململكة واملعهد ال�طني للبحث يف ال�سيد 

البحري.

بعد تنظيم ور�سة اإنطالق امل�رشوع يف �ستنرب 2011، مت اإجناز 

العديد من الأعمال:

I القيام بخط�ات جديدة مبعية ال�لية و الق�سم املكلف بالبيئة 
ب�زارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة من اأجل اإن�ساء مر�سد خليج 

وادي الذهب؛

I واعتماد م�رشوع نظام املعل�مات اجلغرايف لت�سجيع ن�رش 
املعرفة ح�ل املميزات البي�ل�جية والإيك�ل�جية والجتماعية 

و القت�سادية للخليج وتقدمي عر�س اأكرث دقة و�سم�لية للم�قع 

لأ�سحاب القرار، ب�سكل ي�سهل اتخاذ القرارات؛

I والتح�سري اجلاري لإعداد قر�س مدمج تفاعلي خم�س�س يف 
اإطار برنامج املدار�س الإيك�ل�جية ي�سمل املعارف املتعلقة بالقيم 

البي�ل�جية والإيك�ل�جية مل�قع خليج وادي الذهب.

من بني اجله�د االأ�سا�سية التي تبدلها امل�ؤ�س�سة 

يف اإطار حماية ال�ساحل، تك�ين و تق�ية قدرات 

الفاعلني املحليني

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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دعم مخطط إزالة التلوث 
من بحيرة الناظور المائية 

»مارشيكا«

محمية المحيط الحيوي ما 
بين القارات بالبحر األبيض 

المتوسط

تعترب بحرية »مار�سيكا« البحرية من اأهم البحريات مبنطقة البحر 

الأبي�س املت��سط من حيث م�ساحتها )14000 هكتار( وتن�عها 

البي�ل�جي. ومتثل اأهمية بي�ل�جية واإيك�ل�جية واقت�سادية كما 

ت�سكل رهانا كبريا للجهة حيث ت�جد. 

وقد عملت امل�ؤ�س�سة �سنة 2012 على اإجناز الأعمال التالية يف 

امل�قع:

I اإحداث مر�سد للبحرية؛

I القيام مبعية املكتب ال�طني للماء والكهرباء والغرفة الفالحية 

بعملية مهمة تتمثل يف تنقية الأوحال ال�سادرة عن حمطات الت�سفية 

من خالل الإ�ستعمال الزراعي . ومتتد امل�ساحة النم�ذجية امل�ستفيدة 

من التنقية على 6,3 هكتارات �سمن جماعة ب�عارك؛

I ور�سات تق�ية قدرات الفاعلني املحليني وتك�ينهم على 

اإ�سكاليات ملم��سة متكنهم من حتديد روابط التبعية بني التط�رات 

القت�سادية والأو�ساط الطبيعية اأو اخلدمات التي ت�فرها ومن 

احت�اء اآثار ال�سل�كات الفردية واجلماعية من اأجل التنمية امل�ستدامة 

ملار�سيكا.

تغطي حممية املحيط احلي�ي ما بني القارات بالبحر الأبي�س 

املت��سط �سبعة اأقاليم وهي �سف�ساون )%32 من امل�ساحة( وتط�ان 

)%28( والعرائ�س )%23( ووزان )%10( وفح�س-اأجنرة )5%( 
وامل�سيق-الفنيدق )%2( وطنجة-اأ�سيلة )0,21 %(.

بعد اإحداث اللجان املحلية املكلفة بامل�رشوع واإعطاء انطالقة 

برامج  امل�ؤ�س�سة وتدعيمها يف الأقاليم التابعة للمحمية )املدار�س 

الإيك�ل�جية وال�سحفي�ن ال�سباب و�س�اطئ نظيفة و�سياحة م�س�ؤولة(، 

�سهدت �سنة 2012 اإجناز الأعمال التالية:

I تنظيم ور�سات مقاولت اإيك�ل�جية من اأجل التك�ين والإعالم 

والتح�سي�س لفائدة الفاعلني املحليني والقت�ساديني واملنظمات غري 

احلك�مية وتعبئتهم من اأجل حماية منطقة حممية املحيط احلي�ي ما 

بني القارات بالبحر الأبي�س املت��سط؛

I والحتفال بالي�م ال�طني لل�ساحل 2011 يف املنطقة التي 

يهمها امل�رشوع؛

I وال�رشوع يف اإعداد قر�س مدمج تفاعلي ح�ل املحمية يف اإطار 

برنامج املدار�س الإيك�ل�جية؛

I الت�سخي�س البيئي لثالثة بي�ت تابعة للحديقة ال�طنية 

تال�سمطان ق�سد م�اكبتهم من اأجل احل�س�ل على �سارة »املفتاح 

الأخ�رش«. و�ستتم �سياغة دليل لتفعيل احل�س�ل على هذه ال�سارة 

باللغتني الفرن�سية والعربية لفائدة امل�ساريع ال�سياحية ال�سغرية 

وبي�ت ال�سيافة القروية يف املناطق اجلبلية.
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جودة الهواء
30 محطة لقياس جودة الهواء

التعويض الطوعي 
للكربون

الهواء والمناخ

�سبكة مراقبة ج�دة اله�اء:

عملت امل�ؤ�س�سة على اإنهاء برنامج اقتناء حمطات �سبكة قيا�س 

ج�دة اله�اء التي عززها ق�سم البيئة ب�زارة الطاقة واملعادن واملاء 

والبيئة ومديرية الأر�ساد اجل�ية ال�طنية. ويف نهاية 2012، اأ�سبحت 

ال�سبكة ال�طنية ت�سم 30 حمطة للقيا�س وخمتربين متنقلني.

مت اإر�سال بعثة لتبادل اخلربات وتقا�سمها، يف نهاية ن�نرب 

2012، اإىل منطقة رون األب من اأجل ال�ق�ف على التط�رات املنجزة 
يف هذه املنطقة من فرن�سا يف جمال ج�دة اله�اء.

درا�سة املخاطر االإيك�ل�جية - ال�سحية يف جهة 

الدار البي�ساء الكربى:

ت�سعى الدرا�سة اإىل قيا�س اأثر تل�ث اله�اء على �سحة امل�اطنني 

يف جهة الدار البي�ساء الكربى. ويجري تفعيل هذا امل�رشوع ب�رشاكة 

مع وزارة ال�سحة و ق�سم البيئة ب�زارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

وبدعم من ولية الدار البي�ساء الكربى.

يف �سنة 2012، مت متديد هذه الدرا�سة على جمم�ع تراب جهة 

الدار البي�ساء الكربى. وقد همت م�ست�سفيات عم�مية وم�سحات تابعة 

لل�سندوق ال�طني لل�سمان الجتماعي ومراكز ت�سخي�س داء ال�سل 

والأمرا�س التنف�سية ومراكز ال�سحة الأ�سا�سية واملكاتب اجلماعية 

حلفظ ال�سحة وغريها. ومت جتميع املعطيات التي �سجلتها م�ؤ�رشات 

ال�سحة وج�دة اله�اء يف الفرتة املمتدة من فاحت ن�نرب 2011 اإىل 

متم اأكت�بر 2012 وت�جد يف ط�ر الت�سخي�س.

مت جتديد اتفاقيات ال�رشاكة مع �سندوق الإيداع والتدبري وم�ؤ�س�سة 

اأوميني�م �سمال اإفريقيا واملكتب ال�رشيف للف��سفاط واملكتب ال�طني 

للماء والكهرباء. كما ان�سمت اإليها كل من ات�سالت املغرب وك�بر 

فارما و�رشكة �سامري وال�كالة ال�طنية للم�انئ، بت�قيعها اتفاقيات 

جديدة. وقد مكنت هذه التفاقيات من غر�س 3500 نخلة يف املدار 

املخ�س�س لل�سري على الأقدام يف واحة النخيل مبراك�س والتزود 

باأل�اح للطاقة ال�سم�سية لفائدة �ِست وثمانني مدر�سة قروية واثنني 

وع�رشين م�سكنا للمدر�سني يف الأقاليم البعيدة وت�زيع 500 دراجة 

ه�ائية على التالميذ ب�احدة نخيل مراك�س و كذا اإعادة ت�سميم 

الب�ابة الإلكرتونية واإعداد قر�س مدمج تفاعلي لفائدة املدار�س 

الإيك�ل�جية.

ومن ناحية اأخرى، اأجرت امل�ؤ�س�سة ب�رشاكة مع وكالة البيئة 

و�سبط الطاقة الفرن�سية درا�سة من اأجل الت��سل اإىل و�سيلة لقيا�س 

ح�سيلة الغازات امل�سببة لالإحتبا�س احلراري وقاعدة للكرب�ن )ع�امل 

الحتبا�س احلراري( تك�ن مالئمة للظروف القت�سادية والجتماعية 

والبيئية يف املغرب.

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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المقاوالت اإليكولوجية

بالن�سبة لربنامج » مقاولت اإيك�ل�جية«، مت تنظيم ور�سات 

تتمح�ر ح�ل حماور متعلقة بربامج دعم التنمية امل�ستدامة للبحرية 

البحرية مار�سيكا وحممية املحيط احلي�ي ما بني القارات ولفائدة 

امل�ؤ�س�سات ال�سياحية املعنية بربنامج املفتاح الأخ�رش.

ومن بني هذه الأعمال جتلت العملية الرائدة يف اإ�سفاء القيمة من 

خالل  ال�ستخدام الزراعي لالأوحال ال�سادرة عن حمطة ت�سفية املياه 

للنا�س�ر الكربى يف اأكت�بر 2012.

عملية االإ�ستخدام الزراعي لالأوحال ال�سادرة عن حمطة ت�سفية 

املياه للناظور الكربى
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المفتاح األخضر

السياحة المسؤولة

يف �سنة 2012، حظيت 70 م�ؤ�س�سة ب�سارة »املفتاح الأخ�رش« 

وت�سم 29 فندقا و25 بيت �سيافة و16 م�ؤ�س�سة خمتلفة )نزل وبي�ت 

�سيافة قروية(. وقد متيزت هذه ال�سنة بان�سمام م�ؤ�س�سات ذات ج�دة 

عالية و�سهرة عاملية اإىل منهحية املفتاح الأخ�رش.

ويتم اتخاذ قرار منح ال�سارة من طرف جلنة حتكيم وطنية م�ستقلة 

تراأ�سها امل�ؤ�س�سة وتبني قرارها على درا�سة ملفات املر�سحني وزيارة 

امل�ؤ�س�سات والتقارير املنجزة من طرف اخلرباء املحليني. تتك�ن هذه 

اللجنة من ممثلني ل�زارة ال�سياحة واملكتب ال�طني املغربي لل�سياحة 

واملديرية العامة للجماعات املحلية واملكتب ال�طني للماء والكهرباء 

والق�سم املكلف بالبيئة ب�زارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 

ووكالة تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية والفيدرالية 

ال�طنية لل�سناعة الفندقية.

وقد قامت جلنة التحكيم ال�طنية مبالئمة لئحة معايري املفتاح 

الأخ�رش لل�سياق املغربي وتقدميها يف ما بعد اإىل جمم�عة متثل 

امل�ؤ�س�سات احلا�سلة على ال�سارة من اأجل اإبداء راأيها فيها واإمتامها. 

كما حددت هذه الالئحة اجلديدة جمم�عة من ال�ثائق التي يتعني 

على املر�سح تقدميها لإثبات تفعيل بع�س معايري الربنامج البيئي 

»املفتاح الأخ�رش«. 

كما قد وزعت ج�ائز برنامج ‘ال�سياحة امل�س�ؤولة’ الذي ينظمه 

�سن�يا املكتب ال�طني املغربي لل�سياحة ووزارة ال�سياحة، يف �سهر 

اأبريل، على م�ؤ�س�سات حازت على �سارة املفتاح الأخ�رش وهي فندق 

جي.اإم. �س�يت بالدارالبي�ساء ملكافاأة تدبريه البيئي وباب ال�اد 

بزاك�رة من اأجل بنائه احلي�ي املناخي وتط�ير الزراعة البي�ل�جية. 

تعد امل�ؤ�س�سة ع�س�ا يف جلنة التحكيم ال�طنية لهذه اجلائزة التي َتُهُمّ 

ثالثة م�ا�سيع وهي التنمية القت�سادية والجتماعية، البيئة والقيم 

املت�ارثة.

من ناحية اأخرى، نظمت امل�ؤ�س�سة يف 24 يناير يف مراك�س ندوة 

لتبادل املعل�مات والتجارب يف جمال البيئة ح�رشها الفائزون 

باملفتاح الأخ�رش. و�ساركت يف هذه الندوة 28 م�ؤ�س�سة فائزة 

باملفتاح الأخ�رش من اأ�سل 60 وقد �سكلت فر�سة اأي�سا لتقدمي الب�ابة 

اجلديدة للمفتاح الأخ�رش

)www.clefverte.ma(
وبالن�سبة لب�ابة »املفتاح الأخ�رش« امل�جهة ملهني قطاع 

ال�سياحة والعم�م، قامت امل�ؤ�س�سة باإعداد دليل خم�س�س للم�ؤ�س�سات 

احلا�سلة على ال�سارة وتعر�س فيه م�ا�سيع الب�ابة وت�سجيل الفائزين 

يف امل�قع و الت�سخي�س مقارنة مبعايري ال�سارة واملمار�سات اجليدة 

للحفاظ على البيئة يف اإطار »املفتاح الأخ�رش«.

تط�ير اعتماد ال�سارة يربهن على مدى اهتمام 

و التزام مهنتي قطاع ال�سياحة باملحافظة على 

البيئة يف اإطار برنامج ال�سياحة امل�س�ؤولة 

للم�ؤ�س�سة

وحدات �سياحية باملناطق اجلبلية تنخرط يف منهجية املفتاح االأخ�رش يف اإطار 

احلفاظ على البيئة

70 وحدة سياحية حصلت على شارة 
»المفتاح األخضر«
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الحدائق العجيبة لبوقنادل
أكتر من 110000 زائر في سنة 2012

ترميم الحدائق التاريخية

ا�ستقبلت احلدائق العجيبة لب�قنادل 

2012 و13.230  �سنة  زائرا   111.462
متعلمة و متعلم ينتم�ن اإىل 233 مدر�سة. 

واأ�سبحت هذه احلدائق ف�ساء لال�سرتخاء 

والرتبية والتح�سي�س بالبيئة، ل�سيما بف�سل 

مدارها الرتب�ي الذي مت ت�سميمه اعتمادا 

على خم�سة م�ا�سيع بيئية وهي التن�ع 

البي�ل�جي ،والنفايات والتدوير ،والغابة 

وحماية الرتبة، واملاء كمنبع للحياة 

،والب�ستنة الإيك�ل�جية.

وتغتني هذه احلدائق العجيبة كل �سنة 

مب�ستجدات مهمة تتمثل يف تنظيم اأن�سطة 

م�ازية للمدر�سة مثل م�سابقات الت�س�ير 

والر�سم و تعلم الب�ستنة، كما متت هذه ال�سنة 

جتربة تقطري اأزهار �سجرة الربتقال التي 

نالت اهتمام اجلميع.

ومن ناحية اأخرى، متت اإعادة الإ�سارات 

ال��سفية للحدائق العجيبة بالكامل اعتمادا 

على تنظيم جديد ُيربز املدارات الثالثة 

امل�ازية عرب احلديقة وهي الأخ�رش )املدار 

الرتب�ي( والأزرق )املدار الق�سري( والأحمر 

)املدار الط�يل(.

اأما بالن�سبة مل�قع احلدائق العجيبة على 

النرتنت

)www.jardinsexotiques.com(
الزاخر بال�س�ر الف�ت�غرافية، فيعر�س 

م�سابقة الر�سم والت�س�ير الف�ت�غرايف 

املنظمة والتي م��س�عها ل�سنة 2012 كان 

»تاأمالت واإزهار«.

ف�ساء وا�سع للت�عية و التح�سي�س يف اإطار 

املحافظة على البيئة لفائدة العم�م و خا�سة 

ال�سباب
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حماية واحة النخيل بمراكش 
وإعادة تأهيلها

النخيل والواحات

حددت �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء يف 

اخلطاب الذي األقته يف 03 دجنرب 2011 مبراك�س الت�جهات الكربى 

للمرحلة الثانية من برنامج احلفاظ على واحة النخيل وتنميتها. وقد 

عرفت هذه الت�جهات تقدما حقيقيا �سنة 2012.

اإعادة تاأهيل م�روث واحات النخيل:

جنحت امل�ؤ�س�سة و�رشكاوؤها نهاية 2012 يف غر�س 507.153 نخلة 

منذ انطالق الربنامج، اأي بن�سبة %117,94 من الهدف املن�س�د، يف 

حني مت غر�س 60.000 نخلة خالل �سنة 2012 ورعاية 76.090 نخلة 

�سابة وكبرية كانت م�ج�دة وت�سديب 76.499 نخلة واإزالة 14.179 

نخلة ميتة ونزع 38.000 مرت مكعب من ح�سى البناء.

اإقامة نظام خا�س للري:

اأجنزت درا�سة تقنية ومالية من اأجل ري كافة امل�ساتل اجلديدة 

بنظام الري بالتقطري و�سخ املياه ب�ا�سطة الطاقة ال�سم�سية. و�سيتم 

�سقي امل�ساتل م�ستقبال يف اإطار ال�رشاكة مع املكتب ال�رشيف 

للف��سفاط واملديرية العامة للجماعات املحلية على هذا النح�، ما 

ي�سكل مرحلة رائدة قبل تعميم هذا الن�ع من الري.

ري واحة النخيل باملياه امل�ستعملة ملحطة 

التنقية التابعة لل�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء 

والكهرباء:

كان هذا امل�رشوع الذي ي�جد يف ط�ر الإعداد م��س�ع م�رشوع 

اتفاقية مع خمتلف الفاعلني املعنيني منذ �سنة 2011، على اإثر درا�سة 

قبلية اأجنزتها ال�كالة امل�ستقلة لت�زيع املاء والكهرباء مبراك�س. 

ويكمن الهدف من ذلك يف جعله م�رشوعا رائدا لري امل�اقع الرمزية 

يف قطاع ال�احات وتخفيف ال�سغط على الغطاء اجل�يف وال�ستجابة 

للحاجة املتزايدة اإىل املاء ل�سقي واحات النخيل ال�سغرية والكبرية.

تاأمني واحة النخيل:

تعاين واحة النخيل من نهب اأ�سجار النخيل الكبرية و�سكب ح�سى 

البناء. وللحد من هذه امل�سكالت، �سيدت ولية مراك�س- تان�سيفت-

احل�ز ب�رشاكة مع وكالة الإنعا�س ال�طني ووزارة الأوقاف وال�س�ؤون 

الإ�سالمية م�قعا للمراقبة ت�سهر عليه فرقة من الفر�سان التابعني 

للق�ات امل�ساعدة التي �ست�رشع يف العمل ابتداء من فرباير 2013، 

و�ستك�ن مك�نة من اثني ع�رش فار�سا ُيعَهد اإليهم بتاأمني واحة النخيل 

ليل نهار.

ت�سنيف امل�قع ذات االأهمية البي�ل�جية 

واالإيك�ل�جية ل�احة النخيل:

يكمن الهدف من هذا امل�رشوع الذي تق�ده امل�ؤ�س�سة يف جعل 

هذا امل�قع ذي اأهمية بي�ل�جية واإيك�ل�جية حقيقية ق�سد حمايته 

ب�سكل اأف�سل. وقد مت اإحداث جلنة حملية مك�نة من املديرية العامة 

للمياه والغابات واإدارة احلديقة ال�طنية لت�بقال ومر�سد البيئة جلهة 

مراك�س- تان�سيفت- احل�ز واملعهد ال�طني للبحث الزراعي وال�لية 

تحقيق جيد ألهداف زراعة النخيل لهذه السنة
و تضاعف المبادرات و الشراكات من أجل حماية واحة 

النخيل
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ومر�سد نخيل مراك�س واجلماعة احل�رشية.

مت حتليل الن�س��س التنظيمية امل�ج�دة وحتديد اخلط�ة الإدارية 

ال�اجب اعتمادها من اأجل ت�سنيفها. ويعترب حتديث املعطيات البيئية 

اإحدى اأهم املراحل املح�رية يف هذا الت�سنيف. وقد متت �سياغة 

امل�سطلحات املرجعية ودفرت التعليمات التقنية ق�سد ال�رشوع يف 

الدار�سة خالل �سنة 2013.

التن�سيق مع برامج امل�ؤ�س�سة املتعلقة بالرتبية 

البيئية:

اإعتماد ثالثة برامج امل�ؤ�س�سة املتعلقة بالرتبية البيئية ب�احة 

النخيل ق�سد تعزيز احلفاظ عليها:

- املدار�س االإيك�ل�جية: انطلق الربنامج يف واحة النخيل يف 15 

اأكت�بر 2010 مبدر�سة اأم الف�سل بح�س�ر التالميذ واملعلمني ومر�سد 

نخيل مراك�س وال�سلطات املحلية. مت يف اإطار الربنامج غر�س 60 

نخلة و�سهر التالميذ على رعايتها.

- املفتاح االأخ�رش: يف �سنة 2012، حظيت 25 م�ؤ�س�سة يف 

مراك�س بنيل املفتاح الأخ�رش، منها م�ؤ�س�ستان ت�جدان يف مدار واحة 

النخيل وهما فندق اإلدورادور النخيل واإبي�س النخيل.

- املدار الرتب�ي: تعمل للم�ؤ�س�سة على ت�سميم مدار ترب�ي ل�احة 

نخيل مراك�س. ويعر�س هذا املدار خم�س وحدات خا�سة النخيل 

ال�احات. وقد متت �سياغة دفرت حتمالت تقني لتفعيل هذا امل�رشوع.

حت�سني ظروف عي�س ال�ساكنة ب�احة النخيل:

I يف اإطار الإجتماع التقييمي حل�سيلة برنامج حماية واحة 

النخيل مبراك�س و اإعادة تاأهيلها يف 3 دجنرب 2011 مبراك�س، قررت 

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية اجلليلة لال ح�سناء منح 500 دراجة 

ه�ائية لفائدة اأطفال مدار�س واحة النخيل البعيدة عن م�ساكنهم.

I يف هذا الإطار، ا�ستفاد 500 تلميذ من دراجات ه�ائية مت 

ت�زيعها عليهم بثان�ية الإمام علي ومدر�سة تام�سنا، بتعاون مع 

ال�لية والأكادميية اجله�ية للرتبية ال�طنية ومر�سد نخيل مراك�س. 

I يف ماي 2012، اأعدت امل�ؤ�س�سة بيانا مف�سال عن املدار�س 

امل�ج�دة ب�احة النخيل واأجنزت جردا باحتياجاتها من حيث 

التجهيزات املدر�سية والإعالمية والأدوات الرتب�ية واملكتبية 

والبنيات التحتية. ويعترب البيان خط�ة اأولية لتاأهيل هذه املدار�س، 

على غرار مدر�سة دوار عبايد. كما مت عقد اجتماع عمل مع مر�سد 

نخيل مراك�س يف 05 اأكت�بر 2012 لدرا�سة طرق دعم املدار�س 

امل�ج�دة ب�احة النخيل.

تتميزعمليات زرع النخيل اليوم بدرجة عالية من التقنية و التنظيم، خولت لربنامج حماية واحة النخيل حتقيق و جتاوز االأهداف املتوقعة لهذه ال�سنة
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التعاون على المستوى الدولي

انتخاب امل�ؤ�س�سة ع�س�ا يف اللجنة التنفيذية 

للم�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية:

مت انتخاب م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة ع�س�ا 

يف اللجنة التنفيذية للم�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية، 

خالل اجلمع العام املنعقد بدوبالن )اإيرلندا(، يف 09 

ي�ني� 2012. و ت�افق اللجنة التنفيذية التي مت تعيينها 

ملدة �سنتني من طرف اجلمع العام على جمم�ع القرارات 

املتعلقة بالتنمية و احلكامة اجليدة ملختلف الربامج. وبالتايل، 

�ست�سارك م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة يف �سياغة الت�جهات 

الإ�سرتاتيجية لربامج امل�ؤ�س�سة الدولية للرتبية البيئية.

امل�ؤ�س�سة ع�س� يف املجل�س االقت�سادي 

واالجتماعي لهيئة االأمم املتحدة م�ستقبال:

يعترب املجل�س القت�سادي والجتماعي الذي يطلق 

عليه عادة ا�سم اإيك��س�ك )ECOSOC( الهيئة 

الرئي�سية لتن�سيق الأن�سطة القت�سادية والجتماعية 

لهيئة الأمم املتحدة. اأما اأهدافه، فتتجلى يف حت�سني 

م�ست�ى العي�س وت�سجيع التط�ر القت�سادي والجتماعي.

وقد اأ�سبح املغرب منذ �سهر يناير 2012 حا�رشا يف اجلمع 

العام لهيئة الأمم املتحدة ب�سفته ع�س�ا يف املجل�س القت�سادي 

والجتماعي ملدة ثالث �سن�ات. ونظرا مل�ساركة امل�ؤ�س�سة يف جلنة 

التنمية امل�ستدامة �سنتي 2010 و2011 ويف م�ؤمتر ري� +20 �سنة 

2012، فقد تقدمت بطلب ر�سمي لت�سبح م�ست�سارة لدى املجل�س 
القت�سادي والجتماعي لهيئة الأمم املتحدة، لتن�سم بذلك اإىل �سبكة 

املنظمات غري احلك�مية التابعة لهيئة الأمم املتحدة وقد مت ت�سجيلها 

يف برنامج العمل ل�سنة 2014.

االنخراط يف مكتب االإعالم املت��سطي من اأجل 

البيئة والثقافة والتنمية امل�ستدامة:

ُيعرف مكتب الإعالم املت��سطي من اأجل البيئة 

والثقافة والتنمية امل�ستدامة دوليا باعتباره 

اأحد اأهم ال�سبكات املت��سطية يف هذا املجال 

للمنظمات غري احلك�مية. كما يعد فاعال دوليا مهما يف امل�ا�سيع 

اجل�هرية املتعلقة مب�ستقبل املنطقة وخارجها. فم�ؤ�س�سة حممد 

ال�ساد�س حلماية البيئة ومكتب الإعالم املت��سطي من اأجل البيئة 

والثقافة والتنمية امل�ستدامة ي�سمان معارفهما يف جمال الرتبية 

والتح�سي�س بالبيئة من اأجل و�سع م�ساريع وبرامج تخدم م�سلحة 

اجلميع وال�سهر على تفعيلها. يف اإطار مذكرة التفاق بني امل�ؤ�س�ستني 

يف ط�ر الإجناز.

ال�رشاكة امل�ستقبلية مع برنامج االأمم املتحدة للبيئة:

�سكل الحتفال بالذكرى العا�رشة لربنامج ال�سحافي�ن 

ال�سباب من اأجل البيئة منا�سبة لل�سيد اأكيم �ستايرن، 

املدير التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، ليلتم�س 

من امل�ؤ�س�سة التعاون ق�سد تبادل معارفهما يف جمال 

الرتبية على البيئة.

حضور قوي و متزايد للمؤسسة، بين هيئات صنع القرار في 
إطار الحفاظ على البيئة
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امل�قع امل�ؤ�س�ساتي وال��سائل 

االإعالمية:

متت اإعادة ت�سميم �سفحة ال�ستقبال 

بامل�قع الر�سمي مل�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س 

حلماية البيئة لت�سهيل قراءتها. اأما الن�سختني 

العربية والإجنليزية للم�قع على النرتنت، 

ن امل�ؤ�س�سة من ت��سيع دائرة اإ�سعاعها.  فتَمِكّ

كما ي�سري امل�قع اإىل »امل�ؤمتر العاملي 

ال�سابع للرتبية البيئية 2013« وه� احلدث 

الهام الذي ت�سارك امل�ؤ�س�سة يف تنظيمه.

ط�رت امل�ؤ�س�سة مكتبة لالأ�رشطة 

امل�س�رة ل�سيما عن طريق اإجناز اأ�رشطة 

وثائقية تربز اأن�سطتها يف جمالت معينة 

مثل الن�ساط املرتبط ب�احة النخيل )اإحياء 

ال�احة(.

اإثر النجاح الباهر الذي عرفه القر�س 

املدمج يف اإطار حماية ال�ساحل، اأطلقت 

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة 

م�رشوع اإعداد قر�س مندمج جديد ح�ل 

»مدار�س اإيك�ل�جية« يف�رش بطريقة 

تفاعلية املراحل ال�سبع لربنامج »املدار�س 

اإلإيك�ل�جية« و للم�ا�سيع الرئي�سية 

للربنامج ، بالإ�سافة اإىل الرتكيز على بع�س 

امل�ا�سيع البيئية املرتبطة بربامج امل�ؤ�س�سة.

التواصل

تعدد يف و�سائل الت�ا�سل و تط�يرها لتح�سي�س 

ال�سباب بق�سايا البيئة من خالل اعتماد امل�ؤ�س�سة 

للتكن�ل�جية اجلديدة التفاعلية، من اأجل 

ا�ستهالك اأقل لل�رق
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البيانات المالية
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حساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنبر 2012
ال�سايف

عائدات اال�ستغالل

345,85 790 13امل�ساهمات

452,69 791 17الإعانات

798,54 581 31املجم�ع

تكاليف اال�ستغالل

497,30 358 5م�سرتيات م�ستهلكة من م�اد واأدوات

437,50 039 20م�ساريف اأخرى

647,00 3�رشائب ور�س�م

386,25 001 4تكاليف امل�ستخدمني

906,85 091 3املخ�س�س لال�ستغالل

874,90 494 32املجم�ع

076,36 913-نتيجة اال�ستغالل

العائدات املالية

919,17 509الف�ائد و عائدات مالية اأخرى

919,17 509املجم�ع

التكاليف املالية

205,35خ�سائر ال�رشف

205,35املجم�ع

713,82 509النتيجة املالية

362,54 403-النتيجة اجلارية 

عائدات غري جارية

500,00 199عائدات غري جارية اأخرى

426,94 306 2ا�سرتجاع من اإعانات ال�ستثمار

926,94 505 2املجم�ع

تكاليف غري جارية

17,37تكاليف اأخرى غري جارية

17,37املجم�ع

909,57 505 2النتيجة غري اجلارية 

547,03 102 2الفائ�س ال�سايف 

644,65 597 34جمم�ع العائدات

097,62 495 32جمم�ع التكاليف

547,03 102 2الفائ�س ال�سايف )جمم�ع العائدات – جمم�ع التكاليف(

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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حصيلة األصول لغاية 31 دجنبر 2012

حصيلة الخصوم لغاية 31 دجنبر 2012

ال�سايفا�ستغماد و م�ؤونةاخلام

ا�ستعقار يف قيم معدومة

تكاليف ت�زع على عدة �سن�ات مالية    

489,12 384,08230 873,20308 538م�ستعقرات غري جم�سمة

489,12 384,08230 873,20308 538براءة، عالمات، حق�ق وقيم مماثلة

567,78 541 414,4815 657 982,2616 198 32م�ستعقرات جم�سمة

873,49 544 427,693 301,18883 428 4بنايات
967,67 050 703,6310 759 671,3012 810 22من�ساآت تقنية، معدات و اأدوات

310,67 911,33360 222,00508 869معدات النقل
718,88 569 612,751 475 331,632 045 4مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة

697,07 759,0815 456,1529 45م�ستعقرات جم�سمة اأخرى

273,53 081 273,539 081 9م�ستعقرات مالية

273,53 081 273,539 081 9حق�ق مالية اأخرى

005,99 240 005,997 240 7حق�ق على االأ�س�ل املتداولة

500,00 500,001 1مم�ن، مدين، مقدم، واإيداع 
486,67 161 486,677 161 7مدينات اأخرى

019,32 019,3277 77ح�ساب ت�س�ية املطل�بات

319,05 627 319,0553 627 53خزينة بامل�ج�دات

�رشف ال�سيكات والقيم

744,90 625 744,9053 625 53الأبناك
574,15 574,151 1�سندوق دمانة  ت�سبيقات و اعتماد

655,47 720 798,5685 965 454,0316 686 102املجم�ع العام

ال�سايف

876,81 963 20ر�ساميل ذاتية                                                                                  

329,78 861 18اإرجاء من جديد                                                                              
547,03 102 2الفائ�س ال�سايف عن ال�سنة املالية                                                       

141,94 137 10ر�ساميل ذاتية مثيلة                                                                       

141,94 137 10اإعانات ال�ستثمار                                                                          

605,92 619 54دين اخل�س�م املتداولة                                                                   

189,99 420 2املم�ن�ن والدفعات املتعلقة بهم                                                      
169,83 82امل�ظف�ن                                                                        

159,01 83امل�ؤ�س�سات الجتماعية                                                                
606,19 289الدولة

676,26 20الدائن�ن الآخرون
804,64 723 51ح�ساب ت�س�ية اخل�س�م                                                                

30,80خزينة اخل�س�م

30,80الأبناك

655,47 720 85املجم�ع العام                                                                            
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الهيكلة

مجلس اإلدارة
الرئي�سة

 �ساحبة ال�سم� امللكي

 االأمرية لالح�سناء

نائب رئي�س

احل�سني التجاين

االأمني العام

نزهة العل�ي

االأع�ساء امل�ؤ�س�س�ن

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رشيف للف��سفاط

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء 

ال�سالح لل�رشب

اخلط�ط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

جمم�عة اأك�ا

ات�سالت املغرب

ك�بري فارما

�رشكة �سم�س

م�ؤ�س�سة اأونا

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء 

ال�سالح لل�رشب

ال�كالة ال�طنية للم�انئ 

املكتب ال�طني املغربي لل�سياحة

البنك ال�سعبي املركزي

جمم�عة ه�ملارك�م

�سامري املحمدية

اجلمعية املهنية لالإ�سمنت باملغرب

االأع�ساء الدائمني

وزارة الطاقة واملناجم واملياه 

والبيئة

املديرية العامة للجماعات املحلية

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سم� امللكي االأمرية لالح�سناء

الرئي�س املنتدب

احل�سني التجاين

�س�اطئ نظيفة، جائزة �ساحبة 

ال�سم� امللكي لال ح�سناء

ح�سن طالب

J بحرية »مار�سيكا«
J حممية املحيط احلي�ي 

ما بني القارات للبحر 

االأبي�س املت��سط

J دعم م�رشوع التنمية 
امل�ستدامة خلليج وادي 

الذهب

جنية فاتن

املدار�س االإيك�ل�جية

عبد الرحيم فايز

ال�سحفي�ن ال�سباب من 

اأجل البيئة

كنزة خاليف

J املدار الرتب�ي
J حت�سني قدرات 

ال�سحفيني ال�سباب 

ب�سمال اإفريقيا

اإعتماد زاير

ج�دة اله�اء 

عبد الرفيع احلل�ي

التع�ي�س الط�عي 

للكرب�ن

عبد الرفيع احلل�ي

الل�اء االأزرق 

حممد اأمني اأحاليف

املفتاح االأخ�رش

لبنى ال�ساوين

حماية و تنمية واحة 

النخيل مراك�س

لبنى ال�ساوين

النخيل وال�احاتال�سياحة امل�ستدامةاله�اء واملناخالرتبية البيئيةحماية ال�ساحل

تن�سيق الربامج

اأ�سماء فار�س

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي

التعاون الدويل

فاطمة الزهراء لهاليل

م�ؤ�س�سة حممد ال�ساد�س حلماية البيئة
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شركاء المؤسسة
الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رشيف للف��سفاط

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء 

ال�سالح لل�رشب

ال�كالة ال�طنية للم�انئ 

اخلط�ط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

جمم�عة اأك�ا

ات�سالت املغرب

ك�بري فارما

املغرب لري

�رشكة �سم�س

اأومني�م �سمال اإفريقيا )اأونا(

املكتب ال�طني املغربي لل�سياحة

البنك ال�سعبي املركزي

جمم�عة ه�ملارك�م

�سامري املحمدية

اجلمعية املهنية لالإ�سمنت باملغرب

الإدارة العامة للجماعات املحلية

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة

في�ليا البيئة املغرب

جمم�عة اجلامعي

ال�كالة الفرن�سية للتنمية

ال�سندوق الفرن�سي للبيئة العاملية

ال�رشكة العامة للعقار

�سندوق الإيداع و التدبري

م�ؤ�س�سة البنك ال�سعبي للرتبية و الثقافة

ال�كالة ال�طنية لإنعا�س ال�سغل 

والكفاءات

وزارة الرتبية ال�طنية

وكالة النعا�س والتنمية القت�سادية 

والجتماعية لعمالة واأقاليم اجلهة 

ال�رشقية 

وكالة النعا�س والتنمية وحماربة 

الت�سحر

ليديك

ميد زد

وكالة تهيئة �سفة وادي اأبي رقراق

�س�يز البيئة

وكالة طنجة اخلا�سة البحر الأبي�س 

املت��سط

العمران 

ن�ستلي املغرب

وكالة اإنعا�س وتنمية اأقاليم ال�سمال

برنامج الأمم املتحدة للتنمية

اأماندي�س طنجة

اأماندي�س - تط�ان

املكتب ال�طني لل�سكك احلديدية

القر�س الفالحي للمغرب

م�ؤ�س�سة الرتبية على البيئة

ال�كالة الفرن�سية للبيئة واإدارة الطاقة 

 )ADEME(

الطرق ال�سيارة باملغرب

بريد املغرب

اإ�سمنت املغرب

التعا�سدية الفالحية-التعا�سدية 

املركزية املغربية

املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعل�م 

والثقافة ) الي�س�سك�(

م�ؤ�س�سة �سندوق الإيداع و التدبري

�رشكة مر�سيكا مد

ال�كالة الأملانية للتنمية

جمم�عة ال�سحى

املكتب ال�طني للمطارات

ال�رشكة ال�طنية للتحليل الكهربائي 

والبيرتوكيماويات

وكالة تنمية الطاقات املتجددة و 

الفعالية الطاقاتية 

اجلامعة ال�طنية للك�سفية املغربية

�رشكة اجلرف الأ�سفر للطاقة

Agnelli م�ؤ�س�سة

اإ�سمنت متارة

م�ؤ�س�سة البنك املغربي للتجارة 

اخلارجية للرتبية و البيئة

مر�سى املغرب

م�ؤ�س�سة الثقافة الإ �سالمية

املعهد ال�طني للبحث الزراعي

�سفارة اململكة اله�لندية 

اأمبرييال طباك�

ري�سال

لفارج املغرب

م�ؤ�س�سة األبري دو م�ناك� 

جمعية النفطيني للمغرب

املندوبية ال�سامية للمياه والغابات

 Fourtou م�ؤ�س�سة

ال�رشكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة

اجلامعة امللكية املغربية للزوارق 

ال�رشاعية

الحتاد املغربي ل�رشكات التاأمني 

واإعادة التاأمني

املعهد ال�طني للبحث يف ال�سيد 

البحري

مكتب التك�ين املهني و اإنعا�س ال�سغل

ال�رشكة العامة املغربية لالأبناك

تي�ليا

البنك ال�سالمي للتنمية

الحتاد الدويل حلماية الطبيعة

برنامج المم املتحدة للرتبية و العل�م 

و الثقافة - الي�ن�سك�

مر�سد واحات النخيل مراك�س

احلدائق العجيبة

اإبراهيم حدان

جنان ال�سبيل

عبد الرفيع احلل�ي

حديقة لريميطاج

حممد اأمني اأحاليف

الت�ا�سل

نرج�س الزره�ين

امل�اقع والب�ابات 

االإلكرتونية

منى بلبكري

اخلدمات االإدارية و املالية 

املحا�سبة

�سكرتارية

 

ال�ظائف امل�ساندةترميم احلدائق التاريخية

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي
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