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الأن�سطة الأمريية 

م�ساركة �ساحبة ال�سم� امللكي المرية لال ح�سناء يف 

م�ؤمتر الأمم املتحدة ب�ساأن املناخ “ك�ب 23”

�شاركت امل�ؤ�ش�شة يف م�ؤمتر الأمم املتحدة ب�شاأن 

املناخ “ك�ب 23”، الدورة 23 مل�ؤمتر الأطراف 

يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ التي تراأ�شتها جمه�رية جزر فيجي 

يف مدينة ب�ن من 6 اإىل 17 ن�فمرب 2017. 

و�شاركت امل�ؤ�ش�شة، ب�شفتها ع�ش�ا دائما يف 

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ 

)CCNUCC(، يف جميع الجتماعات منذ عام 

.2009
ونظمت الدورة 23 مل�ؤمتر الأطراف للمرة الأوىل 

من قبل اإحدى تلك الدول اجلزرية ال�شغرية التي 

تعترب اأوىل �شحايا الحتبا�س احلراري العاملي 

بينما ل ت�شاهم فيه اإل ب�شكل طفيف فقط. 

وتلخ�شت الأهداف الرئي�شية لهذا امل�ؤمتر يف 

التفاو�س ب�شاأن ق�اعد تطبيق اتفاق باري�س التي 

�شتعتمد خالل الدورة 24 مل�ؤمتر الأطراف، ويف 

العمل ب�شكل جماعي من اأجل الرفع من م�شت�ى 

ك�ب 23 - ب�ن 15 ن�نرب 

 :2017
�ساحبة ال�سم� امللكي 

المرية لال ح�سناء متثل 

جاللة امللك يف مرا�شم 

اإفتتاح ال�شق الرفيع 

امل�شت�ى مل�ؤمتر ك�ب 23

ك�ب 23 - ب�ن 

 16 ن�نرب 2017 

خطاب �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لال ح�سناء يف الدورة 

الرفيعة امل�شت�ى املخ�ش�شة 

لي�م الرتبية

احداث بارزة

طم�ح اللتزامات التي تعهدت بها الدول، على 

الرغم من ان�شحاب ال�ليات املتحدة الأمريكية.

وا�شتجابة ملهمتها الأ�شا�شية يف الرتبية على 

التنمية امل�شتدامة، تعباأت م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة من اأجل تنفيذ املادة 12 من 

اتفاقية باري�س ب�شاأن الرتبية والتك�ين، واملادة 

6 من اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 
املناخ، التي يطلق عليها الآن “العمل من اأجل 

.)ACE( ”التمكني املناخي

ب�ن، املانيا

6-17 ن�فمرب 2017

ك�ب 23 - ب�ن 

 16 ن�نرب 2017 

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء ت�شارك 

يف رئا�شة الدورة الرفيعة امل�شت�ى املخ�ش�شة 

لي�م الرتبية
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امل�ؤمتر العاملي التا�شع للرتبية البيئية - فانك�فر، 09 �شتنرب 

�ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء من  2017:ا�شتقبال 
طرف ال�شيدة ج�ديث غ�يت�ش�ن، نائبة حاكم ك�ل�مبيا الربيطانية 

و ممثلة امللكة بفانك�فر

الرباط - 25 اأكت�بر 2017: �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لال ح�سناء ترتاأ�س بالرباط افتتاح اأ�شغال امل�ؤمتر الإ�شالمي 

ال�شابع ل�زراء البيئة

مار�س2017 : �ساحبة ال�سم� امللكي  ال�شخريات -  6 

الأمرية لال ح�سناء ترتاأ�س حفل ت�زيع ج�ائز لال ح�شناء » ال�شاحل 

امل�شتدام” الدورة الثانية 

ج�ائز لال ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام

تراأ�شت �ساحبة ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء، رئي�شة م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة، ي�م 6 مار�س2017، حفل ت�شليم ج�ائز لال ح�شناء لل�شاحل 

امل�شتدام يف ن�شختها الثانية، باملركز الدويل للم�ؤمترات حممد ال�شاد�س 

بال�شخريات.

وتكافئ هذه اجل�ائز الأعمال املميزة املنجزة لفائدة ال�شاحل حيث اأن خم�س 

فئات من هذه اجل�ائز تفتح اأمام جميع الفاعلني الذين ينخرط�ن يف احلماية 

واحلفاظ واملعرفة والتح�شي�س بال�شاحل مبا يف ذلك جمعيات املجتمع املدين 

واجلماعات ال�شاحلية واملقاولت اخلا�شة اأو العم�مية والإدارات والطلبة 

والأ�شاتذة الباحثني، اإلخ...

عرفت امل�شاركة يف الن�شخة الثانية من ج�ائز لال ح�سناء لل�ساحل امل�ستدام 

ارتفاعا جد ملح�ظ حيث مت تقدمي 109 ملف. ويعك�س هذا الهتمام الكبري 

انخرطا حقيقيا يف حماية البيئة من طرف كافة العم�م الذين من اأجلهم تق�م 

امل�ؤ�ش�شة بالعمل التح�شي�شي والرتب�ي  

 وقعت م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة، بح�ش�ر رئي�شتها �ساحبة

 ال�سم� امللكي الأمرية لال ح�سناء، على برنامج تعاون مع الإي�شي�شك� بالن�شبة 

ل�شنتي 2018و2019، وذلك بالرباط ي�م الأربعاء 25 اأكت�بر 2017، على 

هام�س امل�ؤمتر الإ�شالمي ال�شابع ل�زراء البيئة.

ويهدف الربنامج الذي مت ت�شطريه ل�شنتي 2018 و2019 اإىل اإعطاء دفعة 

جديدة للتعاون بني الهيئتني. بذلك، �شت�اكب الإي�شي�شك� امل�ؤ�ش�شة يف جميع 

الدول التي تق�م فيها مببادرات، من اأجل تقا�شم خربتها يف جمال تدبري 

ال�شاحل وج�دة اله�اء والرتبية على التنمية امل�شتدامة، ل�شيما عن طريق 

براجمها “املدار�س لإيك�ل�جية” و”ال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة”، 

بغية تقا�شم ممار�شاتها اجليدة وتط�ير الأدوات البيداغ�جية وتك�ين 

املك�نني وال�شحفيني ال�شباب من اأجل البيئة . 

 األقت �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية لالح�شناء، رئي�شة م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة خطابا مبنا�شبة اإطالق اأ�شغال الن�شخة التا�شعة من امل�ؤمتر 

العاملي للرتبية على البيئة )WEEC( مبركز امل�ؤمترات بفانك�فر، كندا، وذلك 

ي�م 9 �شتنرب 2017 ، حيث يقيم هذا امل�ؤمتر كل �شنتني و�شعية تط�ر الرتبية 

على التنمية امل�شتدامة يف العامل.

يف هذا اخلطاب، ذكرت �ساحبة ال�سم� امللكي باللتزام الفعال والرا�شخ 

بالن�شبة للبيئة باملغرب، الذي احت�شن ك�ب 22 مبراك�س، وكذلك دعمها للدول 

الأكرث تاأثرا بالحرتار املناخي، خا�شة اإفريقيا والدول اجلزرية ال�شغرية. 

» اإن بلدي املغرب، العريق يف التعاي�س واحل�ار، يظل ملتزما بالدفاع عن 

منهجية الت�شامن الدويل من هذا القبيل «، تق�ل �ساحبة ال�سم� امللكي.

�شاركت امل�ؤ�ش�شة يف اجلل�شات العامة وال�ر�شات و اجلل�شات امل�ازية يف هذه 

الن�شخة التا�شعة من امل�ؤمتر العاملي للرتبية على البيئة

�رشاكة جديدة مع الإي�سي�سك�

م�ساركة �ساحبة ال�سم� امللكي المرية اجلليلة لال ح�سناء 

)WEEC( يف امل�ؤمتر العاملي للرتبية على البيئة
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احداث بارزة

م�ساركة امل�ؤ�س�سة يف اجلل�سات امل�ازية 

يف منطقة ب�ن

م�ساركة امل�ؤ�س�سة يف اجلل�سات 

امل�ازية يف منطقة ب�ن

خالل الدورة 23 مل�ؤمتر الأطراف، وبالت�ازي مع 

اجلل�شات امل�ازية التي نظمتها الأمانة العامة 

لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ، متت برجمة فعاليات م�ازية لتقا�شم 

املعارف والتجارب وعر�س املمار�شات الف�شلى 

وت�طيد اأو اإطالق اأن�شطة لفائدة املناخ.

القمة العاملية لأرباب العمل

الثالثاء 14 ن�نرب 2017 

نظمت الدورة الثالثة للقمة العاملية لأرباب العمل 

مببادرة من الحتاد العام ملقاولت املغرب بدعم 

من اأرباب العمل يف جزر فيجي ومنتدى بيزميف 

 BizMEF“ )Major Economies Business“
 Forum on Energy Security and Climate

Change(. وت�شعى هذه القمة التي افتتحها ال�شيد 
�شالح الدين مزوار، رئي�س الدورة 22 مل�ؤمتر 

الأطراف، اإىل امل�شاهمة يف اإ�رشاك القطاع اخلا�س 

يف مكافحة تغري املناخ، من خالل تنفيذ اتفاق 

باري�س. حيث عرَبرّ القطاع اخلا�س عن وعيه 

املتزايد بالرهانات املناخية وعلى عزمه على 

العمل عرب اأن�شطة ملم��شة من اأجل رفع هذه 

التحديات.

واأكدت خم�ش�ن من منظمات اأرباب العمل، التي 

اجتمعت خالل الدورة 22 مل�ؤمتر الأطراف “ك�ب 

22”يف “منتدى الأعمال التجارية ملراك�س من 
اأجل املناخ” )MBA 4 Climate(،التزامها بدعم 

الدول يف رفع هذا التحدي الك�ين، واأو�شحت اأنها 

بداأت بتبني تدابري �شديقة للمناخ.

وقد نقلت ال�شيدة مرمي بن�شالح �شقرون،التي 

تراأ�شت” MBA 4 Climate”منذ اإن�شائه 

 Leonard( يف مراك�س،امل�شعل لي�نارد�شان

Chan(،ع�ش� جمل�س الإدارة التنفيذي لحتاد 
.)FCEF( التجارة واأرباب العمل يف فيجي

ي�م الرتبية

اخلمي�س 16 ن�فمرب

» املقاربات املبتكرة للرتبية على 

تغري املناخ ومتكني ال�سباب من اأجل 

العمل املناخي«.

على هام�س ي�م الرتبية مل�ؤمتر ك�ب  . 

اجلل�شة  تنظيم هذه  امل�ؤ�ش�شة يف  23،�شاركت 
امل�ازية حتت عن�ان “ال�رشيك الر�شمي للمناخ” 

)Official climate partner(مع �شبكة ي�م 

الأر�س )EDN( التي تنظم الي�م العاملي 

لالأر�س منذ �شنة 1970، والبنك الدويل الذي 

ي�شاعد الدول على ال�فاء بالتزاماتها ذات ال�شلة 

مبكافحة التغريات املناخية، واجلمعية الدولية 

للنه��س مبقاربات مبتكرة مل�اجهة التحديات 

العاملية )IAAI - النم�شا( التي ت�شتك�شف 

طرقا جديدة لتعبئة املجتمع املدين، وجمم�عة 

ي�نغ�)YOUNGO( ، وهي املندوبية 

الر�شمية ل�شباب التفاقية الإطار لالأمم املتحدة 

ح�ل التغري املناخي، وجمعية املبادرات 

احلي�ية من اأجل التنمية امل�شتدامة )الكامريون(، 

وهي منظمة لت�عية ال�شغار و الكبار ح�ل 

التنمية امل�شتدامة وتغيري �شل�كياتهم.

وتقا�شمت امل�ؤ�ش�شة و هذه املنظمات مقارباتها  . 

واأدواتها البيداغ�جية، والبتكارات التكن�ل�جية 

واملمار�شات اجليدة بغية ت�عية ال�شاكنة 
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بالتنمية امل�شتدامة، وكذلك تغيري �شل�كياتها 

ب�شكل عميق، عالوة على مكافحة ظاهرة 

الحتبا�س احلراري.

ومن جانبها، عر�شت امل�ؤ�ش�شة اأدواتها  . 

البيداغ�جية املتاحة على الإنرتنت و ذات 

ال�شلة بالتغريات املناخية، وبرنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية من خالل �شهادة من�شق املدر�شة 

الإيك�ل�جية القروية “حجر النحل” بالقرب 

من مدينة طنجة. وت�شكل هذه املدر�شة، 

املنخرطة ب�شكل خا�س �شمن 1636 مدر�شة 

اإيك�ل�جية م�شجلة يف برنامج امل�ؤ�ش�شة، 

من�ذجا ملخترب التنمية امل�شتدامة ومثال عن 

املنهج البيداغ�جي املتبع من طرف العديد 

من املدار�س باململكة.

وعر�شت امل�ؤ�ش�شة اأي�شا دينامية برنامج  . 

التع�ي�س الط�عي للكرب�ن، الذي �شاعد على 

كهربة 412 مدر�شة قروية و زرع اأكرث من 

مراك�س. نخلة �شغرية يف   12.000

 من�سة يف منطقة ب�ل 

)منطقة الأمم املتحدة(

كان للم�ؤ�ش�شة من�شة من 4 مرت مربع يف املنطقة 

ب�ل، و�شعتها الأمانة العامة لالتفاقية الإطار 

رهن اإ�شارة امل�ؤ�ش�شة باعتبارها ع�ش� مراقب. 

و�شاعدت هذه املن�شة يف التعريف بامل�ؤ�ش�شة 

ب�شكل اأكرب لدى زوار هذه املنطقة الهامة ذات 

ال�ل�ج املقيد.

اجلل�سة امل�ازية للي�ن�سك� ح�ل تغري 

املناخ – اإىل اأي مدى و �سلنا؟

�شاركت م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة  . 

يف 16 ن�فمرب 2017 على ال�شاعة 10 �شباحا 

يف  منطقة ب�ن، يف جل�شة م�ازية نظمتها 

الي�ن�شك� لفائدة ال�شبكات ال�رشيكة يف برنامج 

العمل العاملي )GAP(،حتت عن�ان: “الرتبية 

على التغري املناخي – اإىل اأميد ىو�شلنا؟”.

وعر�س خمتلف املتدخلني، مبايف ذلك ممثلني  . 

 )ECM( عن مركز الرتبية على امل�اطنة العاملية

للي�ن�شك�، وعن جامعة ي�رك يف كندا، وم�ؤطر 

 عن مدر�شة اأملانية �رشيكة يف �شبكة 

)ASPnet( التابعة للي�ن�شك�، و�شباب 

من املرا�شلني ال�شباب الأملانيني من اأجل 

البيئة، مقارباتهم ومنهجياتهم و اأمثلة على 

املمار�شات الف�شلى لتمكني اجلمه�ر من فهم 

كيف ميكن للرتبية على تغري املناخ اأن ت�ؤثر 

على ال�شل�كيات ،ومن التفكري يف الطريقة التي 

ميكننا من خاللها ت�شافر اجله�د من اأجل العمل 

املناخي يف اإ�شارة اإىل عن�ان ي�م الرتبية 

لتفاقية تغري املناخ – ك�ب 23: “�رشاكات 

عاملية من اأجل مكافحة تغري املناخ عرب 

الرتبية.”

الأربعاء 8 ن�فمرب: “ورقة الطريق من 

اأجل حركية م�ستدامة”

عر�شت امل�ؤ�ش�شة م�شاريع اعتماد التنقل  . 

بالطاقة الكهربائية واملخطط اجله�ي حلماية 

البيئة على �شعيد مدينة مراك�س.

يف اطار ك�ب 23، 

نظمت امل�ؤ�ش�شة جل�شة 

م�ازية تهم الرتبية 

ح�ل التغريات املناخية
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اجتماع املن�سقني الدوليني 

ال�سحفيني ال�سباب من اأجل البيئة .

16 - 18 فرباير 2017
غيماراي�س، الربتغال

�شاركت ح�ايل ثالث�ن دولة يف اأكرب اجتماع 

للمن�شقني الدوليني منذ اإطالق برنامج املرا�شلني/

ال�شحفيني ال�شباب من اأجل البيئة. وقد التحقت 

دول اأخرى ب�شبكة املرا�شلني/ال�شحفيني ال�شباب 

من اأجل البيئة التابعة مل�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة 

)FEE(: اإيرلندا، الربازيل، منغ�ليا، غانا وك�ريا 

اجلن�بية.

ولعل النقطة احلا�شمة يف هذا الجتماع كان 

العر�س الذي قدمته ممثلة اللجنة ال�طنية 

الربتغالية للي�ن�شك� ب�شاأن اأهداف التنمية 

امل�شتدامة وعالقتها بربنامج املرا�شلني ال�شباب 

من اأجل البيئة.

الدورة الثالثة لأ�سب�ع الي�ني�سك� 

ح�ل امل�اطنة العاملية ومنتدى 

ا�ستعرا�س برنامج العمل العاملي 

للي�ني�سك�

6 - 10 مار�س2017
اأوتاوا، كندا

اجتمع اأزيد من 250 م�شاركا من اأكرث من 90 بلدا 

يف مدينة اأوتاوا مبنا�شبة انعقاد منتدى ا�شتعرا�س 

برنامج العمل العاملي للي�ن�شك� ح�ل م�رشوع 

البيئة والتنمية امل�شتدامة: تنفيذ وابتكار. وانعقدت 

هذه الفعاليات يف اإطار اأ�شب�ع الي�ن�شك� من اأجل 

ال�شالم والتنمية امل�شتدامة: دور الرتبية )6-10 

مار�س 2017(. وكان منتدى ال�شتعرا�س فر�شة 

لل�ق�ف على ح�شيلة التقدم املحرز منذ انطالق 

امل�رشوع.

وتدخلت امل�ؤ�ش�شة يف ي�م الثالثاء 7 مار�س 

 “ 2017 خالل اجتماع م�ازي حتت عن�ان: 
ال�قت يداهمنا! كيف ميكننا ت�رشيع حل م�شكلة 

تغري  املناخ يف الأق�شام” من تنظيم حتالف 

الأمم املتحدة للعمل من اأجل التمكني املناخي” 

)ACE( اإىل جانب ممثلني عن اتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري املناخ، ومقر 

الي�ن�شك� بكندا ومركز الرتبية على البيئة بالهند.

الجتماع ال�سن�ي للمفتاح الأخ�رش

27 - 29 مار�س 2017
ثينا، الي�نان.

انعقد امللتقى الدويل للفاعلني ال�طنيني لعالمة 

املفتاح الأخ�رش من 27 اإىل 29 مار�س يف مدينة 

اأثينا بالي�نان. و�شارك يف فعاليات هذا امل�ؤمتر 

31 من الفاعلني ال�طنيني يف البلدان التي ن�رشت 
العالمة، حيث تبادل�ا الآراء ب�شاأن الربنامج 

وتقدمه وت��شيع نطاقه لي�شمل اأن�اع اأخرى من 

امل�ؤ�ش�شات بالإ�شافة اإىل اأدوات التدبري اخلا�شة 

به )اجلدول البياين، امل�قع الإلكرتوين، الت�ا�شل(.

اأ�سب�ع املحيط

30 مار�س - 4 اأبريل 2017
 م�ناك�

�شاركت امل�ؤ�ش�شة يف اأ�شب�ع لتبادل التجارب 

والتعبئة من اأجل احلفاظ على املحيطات، انعقدت 

خالله 32 تظاهرة )م�ؤمترات �شحفية، ور�شات 

عمل، منتديات، معار�س...( يف اأماكن ذات دللة 

رمزية يف اإمارة م�ناك� )متحف علم املحيطات، 

نادي اليخ�ت يف م�ناك�(.

لقاءات دولية 

احداث بارزة
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دور املجتمع املدين يف ال�سياحة 

امل�س�ؤولة امل�ستدامة

25 - 27 ي�لي�ز 2017
عمان، الأردن

نظمت منظمة الإي�شي�شك� وم�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س 

حلماية البيئة ور�شة عمل يف عمان ح�ل دور 

املجتمع املدين يف ال�شياحة امل�ش�ؤولة وامل�شتدامة.

و�شارك يف هذا اللقاء ممثل�ن عن دول عربية 

اإ�شالمية اأع�شاء يف منظمة الإي�شي�شك� )فل�شطني، 

لبنان، املغرب، ت�ن�س، م�رش، ال�شع�دية، الك�يت، 

الأردن(، وخرباء وطني�ن ودولي�ن يف جمال 

ال�شياحة والبيئة من منظمات اأو جمعيات 

املجتمع املدين. وتبادل امل�شارك�ن الآراء ب�شاأن 

ال�شياحة امل�شتدامة والدور الهام الذي ي�شطلع 

به املجتمع املدين، ل �شيما يف ت�عية الفاعلني 

)م�ؤ�ش�شات الإي�اء، املر�شدين ال�شياحيني، �رشكات 

النقل ال�شياحي، ال�شياح( بغية التخفيف من اآثار 

ممار�شاتهم الي�مية على البيئة.

وقد عر�شت امل�ؤ�ش�شة جتربتها ذات ال�شلة بعالمة 

املفتاح الأخ�رش، والل�اء الأزرق، والتع�ي�س 

الط�عي للكرب�ن، و�ش�اطئ نظيفة، واملدار�س 

الإيك�ل�جية، وال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة.

الأدوات البيداغ�جية من اأجل 

البيئة

10 - 11 اأكت�بر 2017
 داكار، ال�سنغال.

�شاركت م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة 

اإىل جانب منظمة الإي�شي�شك� واللجنة ال�طنية 

ال�شينغالية للي�ني�شك� والإي�شي�شك� يف تن�شيط ندوة 

اإقليمية جن�ب/جن�ب ح�ل الأدوات البيداغ�جية 

للت�عية والرتبية على البيئة. وكان هذا اللقاء 

منا�شبة بالن�شبة للم�ؤ�ش�شة لتقا�شم خربتها 

والتزاماتها و�شبكتها من ال�رشكاء الدوليني من 

قبيل الإي�شي�شك�، وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة 

والي�ني�شك�.

اجتماع املن�سقني الدوليني 

للمدار�س الإيك�ل�جية

18 - 19 ن�فمرب 
2017 باري�س، فرن�سا

انعقد الجتماع الدويل للمن�شقني ال�طنيني يف 

باري�س ح�ل م��ش�ع “ التدابري الإيجابية من 

اأجل م�شتقبل الرتبية”، وح�رشه 60 ممثال عن 76 

دولة منخرطة يف برنامج املدار�س الإيك�ل�جية 

التابعة مل�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة.

واأطلقت م�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة ب�شكل ر�شمي 

�شبكة املدار�س الإيك�ل�جية لأفريقيا امل�ؤلفة من 

البلدان التالية: زنزبار، مدغ�شقر، تانزانيا، اأوغندا، 

جزر القمر، كينيا، جن�ب اأفريقيا، مالوي، غانا، 

جزر م�ري�شي��س وجلنة املحيط الهندي. وتهدف 

ال�شبكة اإىل تط�ير مقاربة ت�شاورية وتبادل 

املعارف واإعداد تاأطري يف عام 2018 لربامج 

املدار�س الإيك�ل�جية التي تط�رها الدول الأكرث 

تقدما يف الربنامج، ب�شاأن م��ش�ع الك�ارث 

الطبيعية وتاأثري التغريات املناخية.

احلل�ل العاملية للنجاعة

11 - 13 دجنرب  2017
باري�س، فرن�سا

�شارك وفد م�ؤلف من امل�ؤ�ش�شة، واملديرية العامة 

للجماعات املحلية وولية الدار البي�شاء يف م�ؤمتر 

 ،)World Efficiency( احلل�ل العاملية للنجاعة

الذي ُيعترب اأود م�عد دويل لالقت�شاد املت�شم 

بالكفاءة يف ا�شتخدام امل�ارد وانخفا�س الكرب�ن. 

ويرمي هذا امل�ؤمتر اإىل اإحداث من�شة فعالة للربط 

بني حاملي احلل�ل و�شانعي القرار يف ال�ش�ق من 

اأجل ن�رش البتكارات والتكن�ل�جيات التي تت�شم 

بالكفاءة يف ا�شتخدام امل�ارد.

اللقاء الإقليمي العربي الأفريقي 

ح�ل حمميات املحيط احلي�ي 

واملياه

17 - 19 اأكت�بر 2017  
اأكادير، املغرب.

ب�رشاكة مع منظمة الي�ن�شك�، ومنظمة الإي�شي�شك� 

واملندوبية ال�شـامية للميـاه والغابـات وحماربـة 

الت�شـحر، �شاهمت امل�ؤ�ش�شة يف تنظيم لقاء حتت 

عن�ان “ حمميات املحيط احلي�ي مر�شد لتغري 

املناخ وخمترب للتنمية امل�شتدامة يف املنطقة 

العربية الأفريقية”. واجتمع 40 �شخ�شا من 20 

دولة يف الأقاليم العربية والأفريقية يف جهة 

�ش��س.
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لقاء ح�ل احلركية امل�ستدامة: نح� 

اأمناط جديدة للحركية احل�رشية 

باملغرب

17 ماي 2017 
مراك�س، املغرب.

ب�رشاكة مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة وال�رشكاء 

ال�طنيني واملحليني، عر�شت امل�ؤ�ش�شة اخلط�ط 

العري�شة مل�رشوع التنقل بالطاقة الكهربائية يف 

مراك�س بالإ�شافة اإىل م�شاريع اأخرى تنفذ يف جهة 

مراك�س يف جمال ج�دة اله�اء.

 فر�سة املناخ 

)Climate Chance(

13-11�ستنرب 2017 
اأكادير، املغرب.

قدمت امل�ؤ�ش�شة يف اأكادير ميثاق ج�دة اله�اء 

)Qualit’air(، الذي يعترب ثمرة تعاون فعال 

بني امل�ؤ�ش�شة والحتاد العام ملقاولت املغرب 

لتعبئة اجله�د من اأجل املناخ وم�اكبة املقاولت 

املغربية يف جه�دها الرامية اإىل مكافحة اآثار 

التغريات املناخية.

لقاءات وطنية 

احداث بارزة
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تن�شم املدار�س باأعداد متزايدة اإىل الربنامج الذي 

�شجل يف عام 2017 دورته الثانية ع�رش. وبلغ 

عدد املدار�س امل�شاركة بر�شم امل��شم -2016

2017 ما يعادل 1636 مدر�شة مقابل 1375 
بالن�شبة للم��شم 2015-2016.

ول يزال جناح املقاربة التدريجية، املعتمدة منذ 

امل��شم 2014-2013، قائما حيث قدمت 164 

مدر�شة تر�شيحها ل�شارة الل�اء الأخ�رش اأو لإحدى 

حمطاته املرحلية بر�شم امل��شم 2016-2017. 

وكانت 67 مدر�شة من بينها حتمل العالمة مقابل 

62 مدر�شة يف ال�شنة ال�شابقة. وح�شلت 51 
مدر�شة على ال�شهادة النحا�شية و45 على ال�شهادة 

الف�شية.

وجددت 262 مدر�شة بيئية عالمتها من جمم�ع 

283 مدر�شة بيئية.

نتائج الدورة 2016-2017

اأجرت اللجان اجله�ية تقييما ملجم�ع م�شاريع 

املدار�س الإيك�ل�جية الـ164 عرب زيارات ميدانية. 

وقد و�شعت امل�ؤ�ش�شة بطاقات للتقييم من اأجل 

ت�حيد معايري هذه التقييمات، والتي وفرت للجنة 

ال�طنية قاعدة مت�شقة للعمل من اأجل تدار�س 

الرت�شيحات.

وعقدت اللجنة ال�طنية، يف مقر امل�ؤ�ش�شة، 

اجتماعاتها لتقييم م�شاريع املدار�س املر�شحة 

للح�ش�ل على �شارة الل�اء الأخ�رش بر�شم دورة 

2017-2016 بتاريخ 7 ي�ني� 2017. واأ�شفرت 
اأ�شغال التقييم عن حتديد املمار�شات الف�شلى 

ال�اجب ن�رشها كنم�ذج لدى املدار�س الأخرى.

وهكذا، حددت اللجنة العديد من احلالت التي 

ت�شكل ممار�شات ف�شلى. فعلى �شبيل املثال، نظم 

تالميذ املدار�س الإيك�ل�جية، مب�شاركة جمعية 

اآباء واأولياء اأم�ر التالميذ يف كل م�ؤ�ش�شة، ح�ش�شا 

ت�ع�ية لفائدة الأمهات لتعليمهن طريقة تقلي�س 

ا�شتهالك املاء والكهرباء. ومن خالل ا�شتخدام 

فات�رة الكهرباء واملاء ملدر�شتهم، اأثبت التالميذ 

اأنهم جنح�ا، بف�شل حركات وممار�شات ب�شيطة 

وتدبري جيد للبيئة، يف خف�س مبلغ الفات�رة الذي 

تدفعه املدر�شة يف نهاية كل �شهر.

ويف املدر�شة الإيك�ل�جية عبد امل�ؤمن بالرباط، 

ط�ر التالميذ البالغ�ن من العمر ما بني 5 و6 

�شن�ات لعبة لإعادة ا�شتخدام �شدادات الق�ارير. 

ومن خالل هذه اللعبة، ميكنهم تعلم الأرقام 

والريا�شيات. ويف ورزازات، ط�ر تالميذ املدر�شة 

الإيك�ل�جية النا�رشية، التي ت�جد على مقربة من 

حمطة الطاقة ال�شم�شية ب�رزازات، فرنا �شم�شيا.

وتطرق تالميذ املدار�س الإيك�ل�جية اإىل م�ا�شيع 

عديدة اأخرى: تدبري املياه، والطاقة، وال�شتفادة 

من النفايات، والتن�ع البي�ل�جي، والتغذية، 

والتغريات املناخية والت�شامن.

ومت تقا�شم اإجنازاتهم الرائعة مع تالميذ مدار�س 

بيئية اأخرى على امل�قع الإلكرتوين للمدار�س 

الإيك�ل�جية اإىل جانب اإجنازات مدار�س اأخرى.

املدار�س الإيك�ل�جية 

الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة

يف املدر�سة 

الإيك�ل�جية 

عبد امل�ؤمن 

بالرباط ، اأن�ساأ 

الأطفال لعبة 

ريا�سية ممتعة 

با�ستخدام 

املقاب�س 

امل�ستخدمة

1636
 مدر�سة �ساركت يف الربنامج 

بني عامي 2016 و 2017.

262
مدر�سة بيئية عالمتها من 

جمم�ع 283

9
 مدار�س حتمل �سارة 

الل�اء الأخ�رش
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م�ؤ�س�سة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية للرتبية 

والبيئة

مت ت�قيع اتفاقية مع م�ؤ�ش�شة البنك 

املغربي للتجارة اخلارجية للرتبية 

والبيئة يف اإطار برنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية ملدة ثالث �شن�ات 

.)2017-2020(

وتهدف هذه التفاقية بالن�شبة 

لعام 2017 اإىل اإحداث تناغم 

بني برنامج املدار�س الإيك�ل�جية 

وبرنامج م�ؤ�ش�شة البنك املغربي 

للتجارة اخلارجية للرتبية والبيئة 

 ) Medrasat.com( ”مدر�شة.ك�م“
لفائدة 9 مدار�س حتمل �شارة الل�اء 

 ) Medrasat.com( الأخ�رش ل�شبكة

، عالوة على التك�ين، والت�عية 

وتط�ير اأدوات بيداغ�جية.

اتفاقية �رشاكة مع الأمانة 

العامة لتفاقية الأمم 

املتحدة الإطارية ب�ساأن 

)CCNUCC( تغري املناخ

خالل م�ؤمتر الأمم املتحدة للمناخ 

“ك�ب 23”، ومبنا�شبة ي�م الرتبية 
واجلل�شة عالية امل�شت�ى التي 

تراأ�شتها 

 �ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية للة ح�سناء، حتت عن�ان “ 

ال�رشاكات العاملية من اأجل مكافحة 

تغري املناخ عرب الرتبية”، وقعت 

م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية 

البيئة والأمانة العامة لتفاقية 

الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ )CCNUCC( مذكرة تفاهم 

يف 16 ن�فمرب 2017 مبدينة ب�ن 

)اأملانيا(.

وتعزز هذه ال�رشاكة العالقة بني 

امل�ؤ�ش�شة والأمانة العامة لتفاقية 

الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ، التي تط�ر اأن�شطة ملم��شة 

للتعاون، والرتبية والتك�ين وت�عية 

اجلماهري بالتغريات املناخية 

لت�شجيعها على تغيري �شل�كياتها.

ويندرج هذا العمل يف اإطار التمكني 

املناخي الذي اأعدت من اأجله اتفاقية 

الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن تغري 

املناخ دليال �شرتوج له امل�ؤ�ش�شة 

وتن�رشه يف مناطق نف�ذها.

اتفاقية �رشاكة مع م�ؤ�س�سة 

 غ�ي لل�سالم 

)Goi Peace Foundation(

يف اأعقاب اأول لقاء مع ال�شيد هريو 

�شاي�جني، رئي�س م�ؤ�ش�شة غ�ي 

لل�شالم، خالل م�شاركة 

 �ساحبة ال�سم� امللكي

 الأمرية للة ح�سناء يف ن�فمرب 

2014 بناغ�يا )اليابان( ك�شيفة 
�رشف امل�ؤمتر العاملي ح�ل الرتبية 

على التنمية امل�شتدامة حتت رعاية 

منظمة الي�ن�شك�، اأ�شفرت النقا�شات 

ح�ل اإمكانية التفكري يف �شبل 

التعاون بني امل�ؤ�ش�شتني عن الت�قيع 

على مذكرة تفاهم يف 29 ن�فمرب 

.2017
وترمي مذكرة التفاهم اإىل خلق 

تاآزر بني برنامج اأطفال الأر�س 

مل�ؤ�ش�شة غ�ي لل�شالم وبرنامج 

املدار�س الإيك�ل�جية للم�ؤ�ش�شة 

عرب حتديد املمار�شات الف�شلى 

وت�شاركها عالوة على تقا�شم امل�اد 

البيداغ�جية للرتبية البيئية التي 

تط�رها امل�ؤ�ش�شة وت�شعها رهن 

اإ�شارة املدار�س الإيك�ل�جية.

ت�عية الأمهات من 

طرف التالميذ للحد 

من ا�ستهالك الطاقة 

) فات�رة للديل(
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امل�سابقة ال�طنية

ح�شلت �شتة تقارير مكت�بة لل�شحفيني ال�شباب 

من اأجل البيئة )JRE( و�شتة تقارير م�ش�رة على 

جائزة جلنة حتكيم الدورة الــ15 من امل�شابقة، 

التي اجتمعت للمداولت ي�مي 7 و12 اأبريل 

2017 يف مقر امل�ؤ�ش�شة مع اللجنة ال�طنية 
للربنامج. وكان على اللجنتني الختيار من 

بني 650 �ش�رة ف�ت�غرافية من 150 مدر�شة 

اإعدادية وثان�ية و170 تقريًرا من اإعداد 602 

تلميذ من 140 مدر�شة اإعدادية وثان�ية. 

و�شاركت يف هذه الدورة اثنتا ع�رشة اأكادميية 

تعباأ يف اإطارها 145 م�ؤطرا بالن�شبة للتقارير 

امل�ش�رة و107 م�ؤطر للتقارير املكت�بة. وكانت 

جلنة التحكيم قد اقرتحت على ال�شحفيني ال�شباب 

من اأجل البيئة العمل، يف هذا العام، على م��ش�ع 

“ال�شياحة امل�شتدامة: م�ش�ؤولية اجلميع”، الذي 
مت اختياره مبنا�شبة ال�شنة الدولية لل�شياحة 

امل�شتدامة من اأجل التنمية التي اأعلنتها الأمم 

املتحدة. 

وح�شل الفائزون وم�ؤطروهم على ج�ائزهم 

وعلى ل�حات رقمية م�زعة خالل مرا�شم اإقليمية 

وجه�ية يف جميع اأنحاء اململكة.

امل�سابقة الدولية

ح�شل تقريران مغربيان على جائزة جلنة التحكيم 

الدولية مل�شابقة ال�شحفيني ال�شباب من اأجل 

البيئة:

التقرير املكت�ب من املدر�شة الثان�ية يف تنغري، . 

ال�ش�رة من املدر�شة الثان�ية باحل�شيمة. . 

ومت الإعالن عن اأ�شماء الفائزين يف امل�شابقة 

الدولية كاملعتاد مبنا�شبة الي�م العاملي للبيئة، 

يف 5 ي�ني� 2017.

وتناف�س تالميذ املدار�س الثان�ية املغربية مع 

نظرائهم من 35 دولة ح�ل العامل. وتاألفت جلنة 

التحكيم الدولية مل�شابقة ال�شحفيني ال�شباب 

من اأجل البيئة من ممثلني عن برنامج الأمم 

املتحدة للبيئة، ومنظمة الي�ن�شك�، واملعهد 

 ،)IIEEE( الدويل لالقت�شادات ال�شناعية والبيئية

وم�ؤ�ش�شة وريغلي )Wrigley(، ومن �شحفي دويل، 

ومن فائز بجائزة الربنامج )1996( وم�ؤ�ش�شة 

.)FEE( الرتبية على البيئة

ويح�شل الفائزون يف امل�شابقة الدولية على 

�شهادة ويتم ن�رش تقاريرهم يف ن�شخة هافينغت�ن 

.)Huffington Post kids( ب��شت لالأطفال

وهذه هي اجل�ائز الدولية 25 و26 التي يف�ز بها 

برنامج “ال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة” يف 

املغرب منذ عام 2002، عندما بداأ العمل به يف 

اململكة.

ور�سات عمل للتك�ين والرتبية على 

التنمية امل�ستدامة:

نظمت ور�شات عمل تك�ينية منتظمة يف اجلهات 

ما بني دجنرب 2016 و يناير 2017. وتتيح هذه 

ال�ر�شات اإمكانية تبادل اخلربات واملمار�شات 

الف�شلى وت�جيه املدار�س اجلديدة يف م�شاراتها.

تفا�سيل النتائج

ال�سحفي�ن ال�سباب من اأجل البيئة

الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة

الأجنحة املك�س�رة: لن اأُن�سى بعد الآن !

"15 - 18 �سنة - جائزة الت�عية
 ثان�ية خديجة اأم امل�ؤمنني ، )�سيدي الربن��سي(

اأكادميية الدار البي�ساء - �سطات

تقم�س ال�شحفي�ن ال�شباب يف ثان�ية خديجة 

اأم امل�ؤمنني بالدار البي�شاء دور لقالق يبحث 

عن بيئة �شحية وبعيدة عن مكبات النفايات 

الع�ش�ائية. فاكت�شف�ا خالل هذه الرحلة املدينة 

الإيك�ل�جية زناتة التي قررت منذ ن�شاأتها العمل 

من اأجل تهيئة م�شتدامة و�شديقة للبيئة.

 مقهى احلافة الأ�سط�ري: ذاكرة

معر�سة لل�سياع

"11 - 14 �سنة - جائزة التباين
 اإعدادية احل�سن )طنجة( 

اأكادميية طنجة تط�ان احل�سيمة

تردد العديد من الفنانني وامل�شاهري على مقهى 

 Paul( احلافة يف طنجة، منهم: ب�ل باولز

 Jean( حممد �شكري، جان ج�نيه ،)Bowles
Genet(، وفرقة البيتلز )Beatles(، ورولينغ 

�شت�نز )Rolling Stones( وغريهم الكثري. لكن 

هذا املقهى الأ�شط�ري ما فتئ يتده�ر. اقرتح 

ال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة باإعدادية 

احل�شن يف طنجة التكفل بهذا املقهى عرب اإدراجه 

يف امل�شارات ال�شياحية من اأجل تثمني هذا الرتاث 

املعرتف به خارج حدود املغرب.

خزاف�ن من ال�جلة يف �سال: كيف نحافظ 

على هذا الرتاث؟

"15 - 18 �سنة - جائزة القرب
 ثان�ية احل�سن الثاين )�سال( 

اأكادميية الرباط - �سال - القنيطرة

�شال م�شه�رة ب�شناعة اخلزف منذ القدم. ويحظى 

جممع ال�شناعة التقليدية للخزفيات ب�شعبية كبرية، 

لكنه ي�شهد تراجعا يف عدد الزوار، مما جلب اهتمام 

تالميذ ثان�ية احل�شن الثاين. ولعل حل امل�شاكل 

البيئية من �شاأنه احلفاظ على هذا الن�شاط. وقد متت 

ال�شتعا�شة عن الأفران التقليدية باأفران حديثة 

تنبعث منها م�شت�يات اأقل من الغبار والدخان 

ني. عالوة على ذلك، ي�شتخدم احلرفي�ن  الأ�ش�د ال�شاَمرّ

تقنيات جديدة ت�شمح ملنتجاتهم بالمتثال للمعايري 

البيئية اجلديدة، ل �شيما فيما يتعلق بالر�شا�س يف 

الأحبار. وبالتايل، اأ�شبح من املمكن ا�شتخدام هذه 

الأواين الفخارية للطهي باأمان.
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قائمة الفائزين 2017 

نتائج امل�سابقة ال�طنية للت�س�ير الف�ت�غرايف 2017

ال�سقر الدكايل : تراث وطني

"15 - 18 �سنة - جائزة بني الأجيال
 اإعدادية اإح�سان 3 )اجلديدة( 

اأكادميية الدار البي�ساء �سطات

يعترب تدريب ال�شق�ر لل�شيد يف دكالة عادة 

ل حتظى بكثري من الهتمام والفخر. وتلقى 

ال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة �شهادات من 

مربي ال�شق�ر الذين �رشح�ا لهم اأهمية مهاراتهم 

التدريبية و�رشورة احلفاظ عليها عرب نقلها اإىل 

الأجيال ال�شابة.

ورود وادي داد�س: �سمعة تنطفئ حتى 

ت�س�ي مرتفعات داد�س

  19 - 21 �سنة - جائزة اللجنة ال�طنية

 ثان�ية عبدالكرمي اخلطابي )تنغري( 

اأكادميية درعة - تافياللت

عند �شفح الأطل�س يجري واد داد�س، الذي يعترب 

عا�شمة زراعة ال�رود التي ت�شتخدم منذ زمن 

بعيد من اأجل اإنتاج ماء ال�رد. وي�شعر ال�شحفي�ن 

ال�شباب من اأجل البيئة بالقلق اإزاء ال�شتغالل 

املفرط لهذا ال�ادي وتل�ث واد داد�س. واأ�شفر 

عملهم عن �رشورة ت�عية ال�شاكنة املحلية، 

بالعتماد على التعاونيات املحلية التي يرتكز 

ن�شاطها الرئي�شي يف التقطري التقليدي لبتالت 

ال�رود من اأجل ا�شتخراج الزي�ت الأ�شا�شية واإنتاج 

م�شتح�رشات التجميل. وح�شل هذا امل�رشوع على 

اإ�شادة �رشفية على ال�شعيد الدويل.

للجمال اإلهام  نفري” م�شدر  “ين مي 
اإعدادية م�لي اإ�شماعيل ) اأزيالل (

اأكادميية بني مالل خنيفرة

15 – 18 �سنة – جائزة مو�سوع ال�سنة

تازوطا

اإعدادية امل�شب ) اجلديدة (

اأكادميية الدار البي�شاء �شطات

15 – 18 �سنة – جائزة الرتاث املحلي

الت�شكيل 

ثان�ية ي��شف بن تا�شفني ) اأكادير (

اأكادميية �ش��س ما�شة

15 – 18 �سنة - جائزة الأ�سالة

ال�شجرة القدمية

ثان�ية عمر بن العزيز ) اإفران ( 

اأكادميية فا�س مكنا�س

15 - 18 �سنة – جائزة املقاومة

طرق ال�ج�د والطبيعة

ثان�ية اأب� يعق�ب الباد�شي ) احل�سيمة (

اأكادميية طنجة تط�ان احل�شيمة

19 – 21 �سنة – جائزة جلنة التحكيم واإ�سارة 
�رشفية على امل�ستوى الدويل

األف رائحة ورائحة 

ثان�ية ي��شف بن تا�شفني ) اأكادير ( 

اأكادميية �ش��س ما�شة

15 – 18 �سنة – جائزة الأ�سالة

تثمني ثفل الزيت�ن

"19 - 21 �سنة - جائزة البتكار
 ثان�ية ال�رشيف الإدري�سي، )وجدة( 

اأكادميية اجلهة ال�رشقية

كر�س ال�شحفي�ن ال�شباب من اأجل البيئة يف 

ثان�ية ال�رشيف الإدري�شي مبدينة وجدة تقريرهم 

اإىل تثمني نفايات ثفل الزيت�ن الناجتة عن ع�رش 

الزيت�ن. وميكن ا�شتخدام هذا الثفل لإنتاج ال�ق�د، 

كم�شدر للطاقة. وعمل تالميذ املدر�شة الثان�ية 

على ت�عية الفاعلني املحليني با�شتخدام هذا 

ال�ق�د لتقليل الب�شمة البيئية للمنطقة وتثمني 

نفاياتها.
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الدوات البيداغ�جية

 املن�سة الفرتا�سية للطاقة واملناخ 

)”Qualit’air“ ميثاق ج�دة اله�اء(

مت اإثراء املن�شة الفرتا�شية لله�اء واملناخ يف 

عام 2017 مب��ش�ع جديد: تغري املناخ. وياأتي 

ذلك كنتيجة لاللتزام الهام الذي تعهدت به 

امل�ؤ�ش�شة خالل الدورة 22 مل�ؤمتر الأمم املتحدة 

ب�شاأن املناخ يف مراك�س، ودورته 23 املنعقدة يف 

مدينة ب�ن الأملانية.

وتتيح هذه الأداة التعليمية اإمكانية تلقني معارف 

علمية وتقنية والنه��س بحماية البيئة لدى 

امل�اطنني ال�شباب واملراهقني والبالغني.

دليل فيدي� لربنامج املدار�س 

الإيك�ل�جية

مت حتديث الدليل الفيدي� اخلا�س بربنامج 

املدار�س الإيك�ل�جية من خالل اإدراج م��ش�ع 

تغري املناخ. وقد مت اإعادة ت�شجيله بالكامل ب�رشد 

�ش�تي �شبابي.

مل�سقات م��س�عاتية خا�سة 

بربنامج املدار�س الإيك�ل�جية

متت طباعة مل�شقات ت��شح امل�ا�شيع ال�شبعة 

لربنامج املدار�س الإيك�ل�جية لفائدة املدار�س 

الإيك�ل�جية. وتعر�س املل�شقات التاأثريات البيئية 

وال�شل�كيات البيئية التي يجب تبنيها بخ�ش��س 

كل م��ش�ع: النفايات، املياه، الطاقة، التن�ع 

احلي�ي، تغري املناخ، التغذية ال�شحية والت�شامن.

امل�سار الرتب�ي خلليج وادي الذهب

مت ت�شليم امل�شار الرتب�ي خلليج وادي الذهب، 

املنجز يف عام 2016، وتركيبه يف مدينة 

الداخلة. وتعمل وحداته على الت�عية باأهمية 

التن�ع البي�ل�جي خلليج وادي الذهب، واأح�ا�س 

املياه الأحف�رية، وندرة املياه العذبة، وفرز 

النفايات وحت�يلها اإىل اأ�شمدة ع�ش�ية، والطاقات 

املتجددة.

ل�حة دائرية 

ح�ل الطاقة 

املتجددة

من�سة معل�ماتية ح�ل التغريات املناخية

الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة
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تق�ية قدرات املتخ�س�سني يف جمال 

الإت�سال : التعليم الإلكرتوين

اأطلق هذا الربنامج يف عام 2011 بف�شل �رشاكة 

IUC N-( مع مركز التعاون من اأجل املت��شط

Med( ومنظمة الإي�شي�شك� وبرنامج الأمم املتحدة 
للبيئة )PNUE(، بهدف ت�عية ال�شحفيني ال�شباب 

يف اإفريقيا بالرهانات البيئية حتى يت�شنى لهم 

تغطية الأخبار البيئية ب�شكل اأف�شل يف و�شائل 

الإعالم التي ي�شتغل�ن بها. وحتقيقا لهذه الغاية، 

خ�ش�شت لهم من�شة اإلكرتونية للتك�ين عن بعد.

وتركز وحدات التدريب امل��ش�عاتية على ما يلي:

التغريات املناخية؛ . 

مكافحة الت�شحر؛ . 

تدبري النفايات؛ . 

ا�شتخدام امل�ارد: التن�ع البي�ل�جي، املياه ،  . 

الطاقات املتجددة...

تدبري النظم البيئية: ال�ش�احل، الغابات،  . 

الأرا�شي الرطبة...

ن هذه املن�شة ال�شحفيني  وف�شال عن التك�ين، متِكرّ

من تقا�شم جتاربهم وتبادل خرباتهم وتط�ير 

�شبكتهم. كما ت�شاعد يف بناء وتعبئة جمتمع 

متجاوب من اأجل التنمية امل�شتدامة يف املنطقة 

الأفريقية.

وقد مت حتى الآن تنظيم ثالث دورات من برنامج 

التك�ين عن بعد مب�شاركة اأكرث من 68 �شحفًيا 

من 11 دولة يف �شمال وغرب اإفريقيا.

عالوة على ذلك، نظمت ور�شة عمل يف عام 2017 

بالتعاون مع منظمة الإي�شي�شك� بغية عر�س 

نتائج الدورة الثالثة من برنامج تعزيز قدرات 

املحرتفني يف جمال الت�شالت.

3
"3 دورات 

)2012 و2014 و2016(.

68
�سحفًيا م�سجلني يف 

الدورة الأخرية.

11
دولة ممثلة: املغرب ، 

اجلزائر ، ت�ن�س ، م�ريتانيا 

، بنني، غينيا ، ال�سنغال، 

وب�ركينا فا�س�، بالإ�سافة 

اإىل ثالثة بلدان اأخرى 

من الدول املن�سمة للمرة 

الأوىل، وهي ك�ت ديف�ار 

والك�نغ� والكامريون.

الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة
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5
جامعات

15
كلية

3
مدار�س كربى

GREENING UNIVERSITIES 
TOOLKIT V2.0
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�سبكة اجلامعات املغربية من اأجل البيئة وال�ستدامة 

ال�رشاكة العاملية للجامعات ب�شاأن البيئة من  . 

اأجل ال�شتدامة، املعروفة بالخت�شار الإجنليزي 

)GUPES(، هي �شبكة اأطلقها يف عام 2010، 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة – وحدة الرتبية 

 .)PNUE-EETU( والتك�ين يف جمال البيئة

وت�شعى هذه ال�شبكة اإىل النه��س باإدماج 

البيئة يف التعليم، والبحث، واللتزام املجتمعي 

وتدبري اجلامعات. وقد وقعت امل�ؤ�ش�شة يف 

فرباير 2013 مذكرة تفاهم )MoU( من اأجل 

اللتحاق بهذه ال�شبكة.

وكانت خم�س جامعات، وخم�شة ع�رش كلية  . 

وثالث مدار�س كربى من خم�س جهات يف 

اململكة قد ان�شمت اإىل ال�رشاكة العاملية 

للجامعات ب�شاأن البيئة من اأجل ال�شتدامة:

جامعة القا�شي عيا�س يف مراك�س، مع 14 . 

كلية معنية.

جامعة احل�شن الثاين يف الدار البي�شاء. . 

كلية العل�م والتكن�ل�جيا يف املحمدية. . 

اجلامعة الدولية للرباط. . 

املدر�شة ال�طنية للهند�شة املعمارية بالرباط. . 

املدر�شة العليا للمعادن واملعهد ال�طني للربيد  . 

وامل�ا�شالت يف الرباط.

جامعة �شيدي حممد بن عبد اهلل يف فا�س. . 

جامعة ابن زهر يف اأكادير. . 

�شاهم م�ؤمتر الأمم املتحدة ح�ل املناخ “ك�ب 

اإطالق  22” املنعقد يف ن�فمرب 2016 يف 
دينامية حقيقية. ويف اإطار اجتماع م�ازي 

نظمته امل�ؤ�ش�شة وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة 

ح�ل اأهمية �شبكات اجلامعات اخل�رشاء من 

اأجل م�شتقبل م�شتدام، تقرر تنظيم ور�شة لإ�شفاء 

الطابع الر�شمي على اإن�شاء �شبكة وطنية يف عام 

2017 واإعداد الن�شخة الفرن�شية ملجم�عة اأدوات 
اجلامعات اخل�رشاء.

واعتباًرا من �شهر يناير 2017، مت الت�قيع على 

اتفاقية مت�يل �شغري النطاق )SSFA( مع برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة بغية متكني امل�ؤ�ش�شة من 

مرافقة اجلامعات فنيا وماليا.

ومتت ترجمة دليل “جمم�عة اأدوات اجلامعات 

اخل�رشاء 2.0” من الإجنليزية اإىل الفرن�شية. 

و�شاعد هذا العمل يف حتديد 301 ممار�شة من 

املمار�شات الف�شلى داخل امل�ؤ�ش�شات املغربية، 

و�شيجري ت�شمني تلك املمار�شات يف جمم�عة 

الأدوات.

ويف الأخري، ُبرمج م�عد انعقاد ور�شة العمل 

ال�طنية لإطالق ال�شبكة ال�طنية للجامعات 

اخل�رشاء يف عام 2

دليل دعم اجلامعات 

اخل�رشاء يف املغرب

الرتبية من اجل التنمية امل�ستدامة
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يف اإطار دينامية برنامج “�ش�اطئ نظيفة” الذي 

اأطلقته م�ؤ�ش�شة حممد ال�شاد�س حلماية البيئة، 

تتعباأ البلديات والإدارات املعنية بتدبري ال�شاحل 

وال�رشكاء القت�شادي�ن يف كل �شنة وب�شكل متزايد 

من اأجل �ش�اطئ اململكة.

وي�شعى برنامج امل�ؤ�ش�شة اإىل الرتقاء بال�ش�اطئ 

اإىل امل�شت�يات الدولية، ول �شيما معايري عالمة 

“الل�اء الأزرق”، وهي عالمة بيئية ذات الإ�شعاع 
الدويل.

تعبئة متزايدة

يف عام 2017، انخرطت 98 �ش�اطئ من 

61 بلدية �شاحلية، بدعم من 25 من الفاعلني 
القت�شاديني يف القطاعني العام واخلا�س، يف 

برنامج �ش�اطئ نظيفة، فقدمت للم�شطافني 

�ش�اطئ ذات ج�دة عالية. ويعمل ه�ؤلء ال�رشكاء 

ب�شكل متزايد على اإدماج ال�ش�اطئ يف التنمية 

امل�شتدامة.

وتعزز الربنامج يف 2017 بالتحاق �رشيك جديد: 

�رشكة �شمال اأفريقيا للتبغ، التي تدعم �شاطئ واد 

املر�شى.

كما ان�شافت �شبعة م�اقع جديدة لل�ش�اطئ ال�فية 

للربنامج:

تارغة )بلدية تزكان، اإقليم �شف�شاون(، . 

كاب� نغرو )اإقليم مارتيل، عمالة امل�شيق -  . 

الفنيدق(؛

اآزل )بلدية اآزل، اإقليم تط�ان(؛ . 

الق�شبة 1 )روز ماري( والق�شبة 2 . )ج�هرة( 

)بلدية ال�شخريات، عمالة ال�شخريات – متارة(؛

تاماري�س 1 . )بلدية دار ب�عزة، اإقليم الن�ا�رش(؛

كازامار )بلدية طرفاية، اإقليم طرفاية(. . 

جتديد اتفاقيات ال�رشاكة “�س�اطئ 

نظيفة”

انتهت مدة اتفاقيات ال�رشاكة املتعلقة ب�شاطئ 

�شيدي م��شى اأغل�، برعاية املكتب ال�طني للماء 

والكهرباء فرع الكهرباء، و�شاطئ واد ل�، برعاية 

لفارج تط�ان، و�شاطئ اأم�شا برعاية اأميندي�س 

تط�ان، و�شاطئ مريلفت برعاية جمم�عة اأك�ا، 

و�شاطئ با قا�شم برعاية اأميندي�س طنجة، يف عام 

2016 ومت جتديدها جميعا يف عام 2017.

الأن�سطة املنجزة يف عام 2017

عملت برامج �ش�اطئ نظيفة والل�اء الأزرق، خالل 

م��شم 2017، على ت�طيد املكت�شبات وم�ا�شلة 

جه�د التح�شني امل�شتمر لل��شع البيئي لل�ش�اطئ 

امل�شجلة.

وقد برزت الأن�شطة التالية خالل م��شم عام  : 

2017

تعزيز اآليات التدبري امل�ستدام لل�س�اطئ

يف اأعقاب اتفاقية ال�رشاكة ثالثية ال�شن�ات 

)2018-2016( امل�قعة يف عام 2016 بني 

�س�اطئ نظيفة

حماية ال�ساحل

98
�ساطئ انخرطت يف برنامج 

�س�اطئ نظيفة

120
م�س�ؤول فنيا جديدا مكلفا 

بتدبري ال�س�اطئ 
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امل�ؤ�ش�شة واملديرية العامة للجماعات املحلية 

بغية تعزيز قدرات اجلماعات الرتابية ال�شاحلية 

ومتكينها من حت�شني تدبري ال�ش�اطئ، بداأ الدليل 

امل��ش�ع رهن اإ�شارتهم من اأجل التدبري امل�شتدام 

لل�ش�اطئ ي�ؤتي اأكله. وي�شهل هذا الدليل عمل 

الفاعلني املحليني ميدانيا عرب تقدمي منهجية 

للتح�شري مل��شم ال�شيف م�زعة على اأربعة اأق�شام 

كربى، وهي:

التخطيط، . 

التنفيذ، . 

الر�شد والتتبع، . 

احل�شيلة والتدابري الت�شحيحية. . 

وي�شاهم الق�شم القان�ين وامل�ؤ�ش�شاتي يف ت��شيح 

امل�ش�ؤوليات وتاأطري ال�رشاكات وتقدمي احلل�ل 

القان�نية لتاأطري امل�شطافني.

ويعد هذا الدليل الي�م اأداة ل ميكن ال�شتغناء عنها 

بالن�شبة للم�ش�ؤولني املحليني املكلفني بتدبري 

ال�ش�اطئ يف اإدارات ال�شاحل والبلديات ال�شاحلية.

تعزيز قدرات الفاعلني املحليني يف جمال 

التدبري امل�ستدام لل�س�اطئ

يف �شهري اأبريل وماي 2017، ح�شل 120 

م�ش�ؤول فنيا جديدا مكلفا بتدبري ال�ش�اطئ من 25 

ولية وعمالة واأزيد من 55 بلدية �شاحلية على 

دورة تك�ينية يف جمال تدبري ال�ش�اطئ. وتعترب 

هذه الدورة ثاين تك�ين على الدليل بعد �شابقتها 

يف عام 2016.

وانعقدت اجلل�شات الثالث على مدى ثالثة اأيام يف 

ثالث مدن خمتلفة:

من 26 اإىل 28 اأبريل 2016 . يف اأكادير،

من 17 اإىل 19 ماي 2016 . يف طنجة،

من 31 ماي اإىل 2 ي�ني� 2016 . يف الدار 

البي�شاء.

ومكنت هذه الدورة من الرفع من عدد امل�ش�ؤولني 

الفنيني احلا�شلني على تك�ين يف جمال ا�شتخدام 

الأدوات التقنية التي ط�رتها امل�ؤ�ش�شة لتدبري 

ال�ش�اطئ.

ف�شال عن ذلك، تعترب هذه الدورة منا�شبة لتح�شني 

الدليل من خالل مقارنة املقاربة التي اعتمدتها 

امل�ؤ�ش�شة، والقائمة على دورة امل�رشوع والتح�شني 

امل�شتمر، مع احتياجات امل�شريين املحليني. 

وي�شاعد هذا التح�شني امل�شتمر يف �شمان ات�شاق 

الدليل مع احتياجات الفاعلني.

ويرمي تعزيز املهارات من جهة اإىل تي�شري 

العمل امليداين للفاعلني من اأجل الرتقاء بج�دة 

ال�ش�اطئ، ومن جهة اأخرى اإىل دعم ال�شتثمارات 

وحتفيز الن�اجت القت�شادية والجتماعية.

تعيني جلنة حملية م�سغرة مكلفة مبراقبة 

ور�سد ال�س�اطئ احلا�سلة على العالمة

يتطلب الحتفاظ بعالمة “الل�اء الأزرق” طيلة 

فرتة ال�شيف المتثال ال�شارم ملعايري هذه 

العالمة. لذلك، �شكلت ال�ليات والأقاليم املعنية 

جلنة حملية م�شغرة مكلفة بالتتبع واملراقبة 

ب�شكل ي�مي لل�ش�اطئ احلاملة للعالمة. وتعد هذه 

اللجنة تقارير �شهرية لرفعها اإىل امل�ؤ�ش�شة واإىل 

املديرية العامة للجماعات املحلية.

حماية ال�ساحل



23 تقرير الأن�شطة 2017

حماية ال�ساحل

اإعداد دليل حل�س�ل املرا�سي وم�انئ 

اليخ�ت على عالمة “الل�اء الأزرق”

ملرافقة م�شريي م�انئ اليخ�ت وامل�انئ الرتفيهية 

املغربية يف المتثال ملعايري عالمة “الل�اء 

الأزرق”، مت اإعداد دليل فني للح�ش�ل على هذه 

العالمة. وي�شتلهم هذا الدليل من جتربة م�انئ 

اليخ�ت وامل�انئ الرتفيهية الإ�شبانية احلاملة 

لعالمة “الل�اء الأزرق”. وياأتي اإ�شدار هذا الدليل 

يف اأعقاب رحلة درا�شية نظمتها امل�ؤ�ش�شة يف عام 

A 2016 بالتعاون مع اجلمعية الإ�شبانية )-
EAC( م�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة )FEE( فرع 

اإ�شبانيا. وهكذا، متكن ثالثة م�ش�ؤولني مغاربة عن 

م�انئ ترفيهية وم�انئ اليخ�ت من الطالع على 

�شبع من�شاآت يف جن�ب اإ�شبانيا وتدار�شها.

تعزيز اآلية اإخبار العم�م ح�ل ج�دة مياه 

ال�سباحة

اأحدث املخترب ال�طني للبيئة التابع لكتابة الدولة 

املكلفة بالتنمية امل�شتدامة م�قعا اإلكرتونيا على 

العن�ان

 )https://labo.environnement.gov.ma( 

وتطبيقا على اله�اتف الذكية ي�شمح للجمه�ر 

املهتم بج�دة مياه ال�شباحة باحل�ش�ل على 

املعل�مات الالزمة. وت�شمل املعل�مات املتاحة 

ال�ش�اطئ املن�شمة للربنامج ال�طني ملراقبة ج�دة 

مياه ال�شباحة.

بالإ�شافة اإىل ذلك، مت اإحداث ف�شاء لل�رشكاء 

حتى يتمكن كافة امل�ش�ؤولني املحليني عن 

ال�ش�اطئ )الأقاليم والبلديات( من حتميل ن�رشاتهم 

الإخبارية املحينة ب�شكل �رشيع، مع دع�تهم اإىل 

عر�شها على ال�ش�اطئ املكلفني بها.

تعزيز دليل املمار�سات الف�سلى يف 

جمال الرتبية على التنمية امل�ستدامة يف 

ال�س�اطئ:

مت تعزيز دليل املمار�شات الف�شلى يف جمال 

الت�عية والرتبية على التنمية امل�شتدامة الذي 

اأعدته امل�ؤ�ش�شة يف عام 2016، عرب اإ�شافة اأن�شطة 

جديدة نفذت خالل م��شم �شيف عام 2016 

و2017.

ويقرتح الدليل، يف �شكل بطاقات تطبيقية، 

جمم�عة خمتارة من اأف�شل اأن�شطة الت�عية 

والتثقيف البيئي املنجزة يف املغرب وعرب العامل. 

وهذا الدليل م�جه للبلديات، واجلمعيات املحلية 

وال�رشكاء القت�شاديني الراغبني يف حت�شني 

اأن�شطتهم التثقيفية والت�ع�ية وجعل �شل�كيات 

احلفاظ على البيئة طبيعية وتلقائية.

نظرة عامة عن و�سع “�س�اطئ 

نظيفة” بر�سم عام 2017

اأ�شفرت خمتلف جل�شات عمل اللجنة ال�طنية 

والزيارات املباغتة املنجزة خالل حملة 2017 

عن املعاينات التالية:

مراقبة ج�دة مياه ال�سباحة

متت مراقبة ج�دة مياه ال�شباحة يف 162 �شاطئا 

وفقا ملعايري 200-7-03 و03-7-199.

اأي %97،90 من  اأ�شل 530،  421 حمطة من 
املياه املراقبة هي ذات ج�دة من �شنف “�أ” �أو 

“ب”، وبالتايل، فهي مطابقة ل�رشوط ال�شباحة 

وفقا للمعيار 03-7-200.

بينما كانت مياه ال�شباحة يف ت�شع حمطات غري 

مطابقة، اأي بن�شبة %2،1 من املحطات اخلا�شعة 

للمراقبة، وهي �ش�اطئ جبيلة، ميامي وواد مرزق.

حتديد �سمات ال�س�اطئ

يتطلب املعيار 199-7-03 اإجناز حتديد ل�شمات 

ال�ش�اطئ، ي�شف مياه ال�شباحة وكذلك الع�امل 

التي من �شاأنها اأن ت�ؤثر على ج�دتها اأو تهددها. 

وي�شتخدم حتديد ال�شمات على حد �ش�اء كم�شدر 

للمعل�مات بالن�شبة للم�اطنني وكاأداة للتدبري 

بالن�شبة لل�شلطات امل�ش�ؤولة عن التطهري. كما يربز 

حتديد �شمات مياه ال�شباحة الأن�شطة التي تنجزها 

املقاولت وم�شريو ال�ش�اطئ يف جمال التطهري.

ويف نهاية عام 2017، مت اإجناز 104 حتديد 

ل�شمات ال�ش�اطئ.

اإخبار اجلمه�ر:

يجب اإل�شاق النتائج املتعلقة بج�دة مياه ال�شباحة 

)QEB( كل اأ�شب�عني على ال�ش�اطئ التي حتمل 

عالمة “الل�اء الأزرق”. اإل اأنه وعلى الرغم من 

اإحداث كتابة الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة 

مل�قع اإلكرتوين خم�ش�س جل�دة مياه ال�شباحة  

)https://labo.environnement.gov.ma( ميكن 

من خالله مل�شريي ال�ش�اطئ التي حددتها ال�ليات 

والأقاليم والبلديات حتميل بيانات نتائج التحليل 

كل 15 ي�م، فاإن اأزيد من 70 من ال�ش�اطئ ل 

تعر�س نتائجها.
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اأمن امل�سطافني:

و�سع الرم�ز والعالمات الإر�سادية

�شاعد برنامج و�شع الرم�ز والعالمات 

الإر�شادية الذي تنفذه مديرية امل�انئ وامللك 

العم�مي البحري التابعة ل�زارة التجهيز والنقل 

والل�ج�شتيك واملاء، على جتهيز 76 �شاطئا 

يف عام 2017، اأي بزيادة 3 �ش�اطئ عن عام 

.2016
الإنقاذ والإغاثة:

عباأت املديرية العامة لل�قاية املدنية يف هذه  . 

ال�شنة م�ارد ب�رشية ومادية هامة، متثلت يف:

 . 60 ال�ش�اطئ:  املدنية يف  لل�قاية  107 مركز 
ثابتا، و24 متنقال، و19 خيمة، ومرفقني 

جاهزين م�شبقا، وحاويتني.

املجندين  املدنية  ال�قاية  204 . من مهنيي 
على ال�ش�اطئ.

ال�قاية  مديرية  منقذ وظفتهم  �شباح   . 2188
املدنية.

ال�طنية  ال�كالة  قامت  منقذ  �شباح   . 1963
لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات بتك�ينهم يف 

جمال الت�ا�شل وتدبري الت�تر، منهم 132 

معلم �شباح منقذ مهني.

تابعة   . 17( ال�ش�اطئ  على  اإ�شعاف  �شيارة   31
لل�قاية املدنية و13 للبلدية و�شيارة ل�زارة 

ال�شحة(

النجاة. 1512 . ط�ق 
النجاة. �شرتة   . 370

ال�شباحة. زعانف   . 1082
ل�حة.  . 119

ال�ش�ت. 15 . مكرب 

للمراقبة. اأبراج   . 320
73 . منظارا.

�شم�شية. 288 . مظلة 
مائية. دراجة   . 17

زودياك. زورق   . 69
)ك�اد(. الدفع  رباعية  نارية  دراجات   . 6

ومع ذلك، ل تزال هنالك بع�س اجل�انب التي  . 

حتتاج اإىل حت�شينات:

تعزيز معدات الإنقاذ )دراجات مائية وزوارق  . 

زودياك( ل يزال حمدودا يف بع�س ال�ش�اطئ.

عدد ال�شباحني املنقذين امل��شميني غري كاف  . 

على ال�ش�اطئ التي اأ�شبح الرتدد عليها اأكرب.

ميار�س ال�شباح�ن املنقذون امل��شمي�ن اأن�شطة  . 

اأخرى غري املراقبة، من قبيل تاأجري املظالت 

ال�شم�شية.

التجهيز والتدبري:

اأ( اإعداد خطط ا�ستعمال ال�س�اطئ وتدبريها 

)PUGP(

ت�ا�شل مديرية امل�انئ وامللك العم�مي البحري 

م�اكبة برنامج “�ش�اطئ نظيفة” عرب اإعداد خطط 

ا�شتعمال ال�ش�اطئ وتدبريها )PUGP(، التي 

ت�شاعد يف تط�ير ال�ش�اطئ مع احلفاظ على بيئتها.

ويف نهاية عام 2017، كان 42 من ال�ش�اطئ 

يت�فرون على خطة ا�شتعمال ال�ش�اطئ وتدبريها 

وثمة 27 قيد الإجناز، اأي مبا جمم�عه 70 خطة 

)انظر اجلدول اأدناه(.

وللتذكري، اأ�شبحت خطة ا�شتعمال ال�ش�اطئ 

وتدبريها )PUGP( اإلزامية بالن�شبة لكل �شاطئ، 

اعتبارا من عام 2015 طبقا لتفاقية ال�رشاكة 

اجلديدة “�ش�اطئ نظيفة”.

ال�سباح�ن 

املنقذون مكلف�ن 

بحرا�سة ال�س�اطئ 

التابعة لربنامج 

�س�اطئ نظيفة

حماية ال�ساحل
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حماية ال�ساحل

ت( تدبري ال�س�اطئ

خالل هذه الدورة، مت ت�شجيل العديد من نقاط 

ال�شعف:

ت�شليم تراخي�س الحتالل امل�ؤقت بعدد كبري مما  . 

اأ�شفر عن اكتظاظ اأن�شطة كراء املظالت ال�شم�شية، 

والكرا�شي، والطاولت، واملركبات املائية 

ال�شغرية بالبدالت، اإلخ. وقد جرت معاينة هذا 

الإفراط يف ت�شليم الرتاخي�س يف %75 من 

زيارات املراقبة.

ثمة العديد من الباعة املتج�لني اأو الأن�شطة  . 

غري النظامية الأخرى يف %90 من ال�ش�اطئ 

اخلا�شعة للمراقبة.

ل حترتم اأن�شطة الدراجات النارية املائية  . 

املناطق املحددة لها يف %23 من ال�ش�اطئ.

متت معاينة ت�اجد حي�انات على الرمل يف  . 

ال�ش�اطئ.  %62 من 
�سيانة ال�س�اطئ

�شيانة وتنظيف املراحي�س منعدمة يف 33% 

من ال�ش�اطئ.

ل تتالءم خدمة النظافة مع عدد الأ�شخا�س الذين 

يرتددون على ال�ش�اطئ. كما تنامت ظاهرة ارتياد 

ال�ش�اطئ ليال.

التجهيز: املراحي�س، مراكز الإ�سعافات الأولية 

ومراكز ال�قاية املدنية

ا�شتفادت ال�ش�اطئ املن�شمة اإىل برنامج “�ش�اطئ 

نظيفة” من التهيئة والتجهيزات التالية يف عام 

:2017
دو�شات،  تت�فر على  ال�ش�اطئ  %66 . من 

ذوي  لالأ�شخا�س  %30 منها خم�ش�شة 
الحتياجات اخلا�شة؛

مراحي�س  تت�فر على  ال�ش�اطئ  %85 . من 
خ�ش�س %53 منها لالأ�شخا�س ذوي 

الحتياجات اخلا�شة؛

تت�فر على مركز  ال�ش�اطئ  %52 . من 
لالإ�شعافات الأولية؛ 

اأر�شية خ�شبية  على  تت�فر  ال�ش�اطئ  %87 . من 
لل�ل�ج اإىل ال�شاطئ. 

التغطية ال�سحية

يت�فر 51 �شاطئا على مراكز الإ�شعافات الأولية 

للقرب. يدير %70 منها اأزيد من 385 اإطارا طبيا 

)اأطباء وممر�شني(. اأما باقي املراكز، في�شريها اإما 

اأع�شاء يف الهالل الأحمر املغربي اأو هي وحدات 

طبية خا�شة و�شعها ال�رشكاء القت�شادي�ن.

التن�سيط والرتبية على البيئة:

ات�شمت هذه الدورة بتعبئة متزايدة للمنظمات غري 

احلك�مية املحلية، التي اأجنزت العديد من الأن�شطة 

الت�ع�ية املبا�رشة وغري املبا�رشة لفائدة الأطفال.

ونذكر على �شبيل املثال، ما يلي:

اأن�شطة للت�عية بحماية ال�شاحل عرب اأن�شطة  . 

بيداغ�جية وترفيهية.

التكفل بالأ�شخا�س ذوي احلركة املحدودة على  . 

بع�س ال�ش�اطئ بغية متكينهم من ال�شتمتاع 

ب�شكل كامل من اخلدمات والأن�شطة الرتفيهية 

املتاحة.

ح�ش�س تن�شيطية وترفيهية لفائدة الأطفال يف  . 

و�شعية �شعبة.

تن�شيط مراكز الرتبية على البيئة. . 

�شاعدت الزيارات املنجزة يف معاينة ما ط�ره 

خمتلف �رشكاء برنامج “�ش�اطئ نظيفة” من 

اأدوات، ور�شات ومن�شات للرتبية والت�عية 

والتن�شيط. وقد اأجنزت اأكرث من 60 جمعية حملية 

اأن�شطة ت�ع�ية وتثقيفية ح�ل التنمية امل�شتدامة 

على ال�ش�اطئ النظيفة.
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التتبع والتن�سيق

ُنظمت اجتماعات للتن�شيق مع اللجان املحلية 

و�شاعدت يف ت�جيه خطط العمل لل�ش�اطئ.

ف�شال عن ذلك، قام اأع�شاء اللجنة ال�طنية “�ش�اطئ 

نظيفة” بزيارات للم�اقع خالل م��شم ال�شيف، 

�شاعدت يف التاأكد من التنفيذ اجليد ميدانيا 

لالأن�شطة املربجمة واإجناز تقييم لل��شع للك�شف 

عن النقاط التي ينبغي العمل على حت�شينها.

وعلى الرغم من اجله�د املت�ا�شلة الذي يبذلها 

خمتلف ال�رشكاء، ل �شيما من حيث النظافة، 

والتجهيز وال�شيانة، فقد �شعب عليهم العمل نظرا 

لالرتياد املتزايد ب�شكل كبري على ال�ش�اطئ. و�شجل 

�شاطئ اآ�شفي املدينة رقما قيا�شيا من حيث عدد 

امل�شطافني حيث بلغ 20.000 �شخ�س ي�ميا.

وواجه امل�شريون اأي�شا امل�شاكل التالية:

تكاثر اأن�شطة كراء املظالت ال�شم�شية، والكرا�شي  . 

والطاولت.

ارتفاع عدد الباعة املتج�لني على ال�ش�اطئ. . 

منحت البلديات ووزارة التجهيز وال�ليات  . 

عددا كبريا تراخي�س الحتالل )المتيازات(.

كانت الدراجات النارية املائية، والدراجات  . 

رباعية الدفع واحلي�انات مت�اجدة على بع�س 

ال�ش�اطئ على الرغم من وج�د قان�ن حملي 

مينع ذلك.

الت��سيات

اأ�شفرت املناق�شات خالل اجتماع التن�شيق عن 

الت��شيات التالية:

تعزيز حت�شي�س اجلماعات املحلية من اأجل  . 

حتديث عر�س نتائج ج�دة مياه ال�شباحة على 

ال�ش�اطئ. ويجدر التذكري اأنه من املمكن حتميل 

نتائج ج�دة مياه ال�شياحة اعتبارا من امل�قع 

الإلكرتوين لكتابة الدولة املكلفة بالبيئة.

زيادة عدد املعلمني ال�شباحني املنقذين وتعزيز  . 

معدات الإنقاذ يف بع�س ال�ش�اطئ التي ت�شجل 

م�شت�يات عالية من الرتياد.

مراعاة الطاقة ال�شتيعابية لل�ش�اطئ عند منح  . 

الرتاخي�س.

حت�شني مراقبة اأن�شطة الدراجات النارية املائية  . 

على �ش�اطئ ال�شباحة.

ت�عية العم�م ب�شكل متزايد طيلة ال�شنة، مع  . 

تركيز اجله�د على ال�ش�اطئ خالل م��شم 

ال�شطياف.

اإعادة تن�شيط التك�ين الذي تقدمه ال�كالة  . 

ال�طنية لإنعا�س الت�شغيل والكفاءات للمعلمني 

ال�شباحني املنقذين عرب التطرق اإىل ج�انب 

�شل�كية اأخرى.

اإعادة تن�شيط التن�شيق بني وزارة ال�شحة والهالل  . 

الأحمر املغربي واملديرية العامة لل�قاية 

املدنية من اأجل تغطية اأكرب قدر ممكن من 

ال�ش�اطئ من الناحية ال�شحية.

ت�عية وزارة التجهيز حتى تراقب ب�شكل اأكرب  . 

المتيازات املمن�حة.

حت�شني تنظيم الأن�شطة التجارية على ال�ش�اطئ. . 

66%
من ال�س�اطئ تت�فر على دو�سات، 

%30 منها خم�س�سة لالأ�سخا�س 
ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

85%
من ال�س�اطئ تت�فر على 

مراحي�س خ�س�س %53 منها 

لالأ�سخا�س ذوي الحتياجات 

اخلا�سة.

52%
من ال�س�اطئ تت�فر على مركز 

لالإ�سعافات الأولية.

87%
من ال�س�اطئ تت�فر على اأر�سية 

خ�سبية لل�ل�ج اإىل ال�ساطئ. 

حماية ال�ساحل
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املناطق املحمية

يف املناطق املحمية، ت�ا�شل امل�ؤ�ش�شة تط�ير 

خربتها وتنفيذ برامج ذات ال�شلة مبجال الرتبية 

البيئية وتعزيز القدرات لفائدة ال�شباب، وعامة 

النا�س والفاعلني، بغية تعزيز حماية تلك املناطق 

وتدبريها امل�شتدام من خالل م�رشوعني لالأرا�شي 

الرطبة يف بحرية مارت�شيكا وخليج وادي الذهب، 

وكذلك عرب دعمها لإبراز ُبعد التنمية امل�شتدامة 

يف امل�شاريع التي تنفذها على اأرا�شي حممية 

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

املت��شط.

بحرية مارت�سيكا )النا�س�ر(

يف بحرية من مارت�شيكا، مت ت�شميم وتنفيذ �شعاب 

مرجانية ا�شطناعية يف عام 2017 و�شيتم 

غمرها يف اأبريل 2018. وت�شتكمل هذه ال�شعاب 

التدابري التي بداأت برتكيب ح�شانات ا�شطناعية 

)50 قف�شا “Biohuts”( يف ميناء اأطالي�ن. 

وي�شاهم هذا امل�رشوع يف تط�ير هند�شة بيئية 

وتعزيز دور بحرية مارت�شيكا كح�شانة يف �شياق 

التغريات العاملية احلالية، ل �شيما املناخية منها.

ف�شال عن ذلك، ت�اكب امل�ؤ�ش�شة، يف هذه املنطقة، 

اخلرباء الدوليني وال�طنيني الذين متت تعبئتهم 

لت�شميم ور�شد التجهيزات وخيارات تدبري 

حديقة الطي�ر التي تعزز حماية الطي�ر وبيئاتها 

وت�فر يف ال�قت نف�شه مكانا لال�شرتخاء والرتبية 

على حماية البيئة.

حممية املحيط احلي�ي 

البيقاري للمت��سط

يف ال�شمال اأي�شا، ترافق امل�ؤ�ش�شة، من خالل 

براجمها، �رشكاءها من اأجل التنمية امل�شتدامة 

ملحمية املحيط احلي�ي ما بني القارات يف البحر 

الأبي�س املت��شط )RBIM(، ل �شيما عرب تنفيذ 

مبادرات “برنامج عمل ليما باري�س” واأهداف 

اأجندة التنمية امل�شتدامة لعام 2030.

خليج وادي الذهب )الداخلة(

ويف الداخلة، مت ت�شليم م�شار ترب�ي يف عام 

2017 خلليج وادي الذهب، حيث تهدف وحدات 
هذا امل�شار اإىل الت�عية باأهمية التن�ع البي�ل�جي 

يف هذا اخلليج، واأح�ا�س املياه الأحف�رية يف 

املنطقة وندرة املياه العذبة، وفرز النفايات 

وحت�يلها اإىل اأ�شمدة ع�ش�ية، والطاقات املتجددة.

بحرية مارت�سيكا 

)النا�س�ر( :

ت�اكب امل�ؤ�س�سة 

تدبري منتزه الطي�ر 

من اجل تعزيز 

حماية الطي�ر و 

بيئتهم.

حماية ال�ساحل
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اله�اء واملناخ

ميثاق ج�دة اله�اء 

ا�شتمر الزخم الذي اأطلقه ت�قيع ميثاق ج�دة اله�اء 

يف ال�شخريات يف فرباير 2016 مع املقاولت يف 

عام 2017.

وقد �رشعت ال�رشكات الـــ22 املنخرطة يف الحتاد 

العام ملقاولت املغرب )CGEM( التي وقعت 

على امليثاق، يف ت�ازن غازات الدفيئة اخلا�شة 

بها عرب ا�شتخدام اأدوات امل�ؤ�ش�شة. وتت�اجد هذه 

ال�رشكات يف الرباط والدار البي�شاء وطنجة.

يف نهاية عام 2017، كانت اإحدى ع�رشة �رشكة 

قد اأجنزت ت�ازن غازات الدفيئة وو�شعت خطة 

خلف�س انبعاثات الغازات امل�شببة لالحتبا�س 

احلراري. 

اخلطط الإقليمية املناخية

ين�رش برنامج ج�دة اله�اء )Qualit’air( اأي�شا يف 

الأقاليم. وتهدف ال�رشاكة املربمة اإىل غاية عام 

2020 مع املديرية العامة للجماعات املحلية 
اإىل م�اكبة جهات اململكة يف تط�ير خططها 

املناخية، بداأً بثالث جهات من�ذجية )مراك�س – 

اآ�شفي، الرباط – �شال – القنيطرة، الدار البي�شاء 

- �شطات(.

واأطلقت اأول خطة اإقليمية مناخية يف جهة 

مراك�س، و�شت�شاعد يف حتقيق ت�ازن غاز الدفيئة 

يف املدينة وو�شع خطة عمل لفائدة الفاعلني 

املحليني.

وقد مت اإجناز ت�ازن الكرب�ن ل�لية مراك�س بينما 

ت��شع اللم�شات الأخرية مع الفاعلني املحليني 

على خطة العمل للتخفيف من انبعاثات غاز 

الدفيئة والتكيف معها.

ويف الإطار نف�شه، زار وفد مغربي اإقليم اإيل دو 

فران�س )Ile de France( واإقليم برف�ن�س اآلب 

 )Provence-Alpes-Côte d’Azur( ك�ت دازور

بغية تدار�س الأنظمة امل�ؤ�ش�شاتية ملراقبة 

وحت�شني ج�دة اله�اء امل�شتخدمة، وتنظيم 

العالقات بني اخت�شا�شات الأقاليم، والتعرف 

على التكن�ل�جيات احلديثة املط�رة يف هذا 

املجال. وتاألف ال�فد اإىل جانب املديرية العامة 

للجماعات املحلية من م�ش�ؤولني يف جهة الرباط 

– القنيطرة.
ويف الأخري، نظمت ور�شات عمل اإقليمية لتعزيز 

القدرات املرتبطة بج�دة اله�اء لفائدة الأطر 

وامل�ش�ؤولني عن امل�شالح البيئية يف اجلماعات 

املحلية وال�ليات يف كل من جهة اأكادير، وفا�س 

والدار البي�شاء.

عامة النا�س

مت ت��شيع نطاق ال�رشاكة مع الطرق ال�شيارة 

للمغرب لي�شمل ت�عية ال�شباب وعامة النا�س والتي 

اأجنزت خالل عام 2017 عرب بث ر�شائل ت�ع�ية 

على ل�حات �شبكة الطرق ال�شيارة يف املغرب، 

اعتبارا من 1 ي�لي�ز اإىل غاية 31 غ�شت 2017.

التك�ين

مل�اكبة امل�ؤ�ش�شة يف تنفيذ برناجمها اخلا�س 

باله�اء واملناخ، يجري ا�شتكمال اتفاقية �رشاكة 

مع جمعية ت�ازن الكرب�ن )ABC( التي تاأ�ش�شت 

يف عام 2011 واختارتها ال�كالة الفرن�شية 

للبيئة واإدارة الطاقة )ADEME( ال�رشيك القدمي 

للم�ؤ�ش�شة، لتك�ن هذه اجلمعية البنية التي حتمل 

ت�شخي�س انبعاثات غازات الدفيئة الذي ترتكز 

عليه امل�ؤ�ش�شة لتط�ير الت�شخي�س اخلا�س بها. 

و�شت�فر جمعية ت�ازن الكرب�ن خربتها يف جمايل 

الت�عية والتك�ين.

11
�رشكة قد اأجنزت ت�ازن 

غازات الدفيئة وو�سعت 

خطة خلف�س انبعاثات 

الغازات امل�سببة لالحتبا�س 

احلراري، يف نهاية عام 2017
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التنقل بالطاقة الكهربائية

اأُطلقت درا�شة جدوى ح�ل التنقل بالطاقة 

الكهربائية ب�رشاكة مع برنامج الأمم املتحدة 

للبيئة، وال�كالة املغربية للنجاعة الطاقية 

)AMEE(، وولية مراك�س واملديرية العامة 

للجماعات املحلية، بغية اإدخال ا�شتعمال 

الدراجات النارية الكهربائية يف املدينة. وجتري 

حاليا درا�شة ال�ش�ق لت�شخي�س و�شع حظرية 

الدراجات النارية يف مراك�س وت�شميم مقاربة 

للتط�ير الفعلي لهذا امل�رشوع النم�ذجي.

التع�ي�س الط�عي للكرب�ن

مت، يف عام 2017، غر�س 2000 نخلة للتم�ر يف 

اإطار برنامج التع�ي�س الط�عي للكرب�ن يف واحة 

نخيل مراك�س يف اأفق بل�غ 16.000 نخلة. ورافقت 

امل�ؤ�ش�شة وزارة ال�شياحة يف اإجناز ت�ازن غازات 

الدفيئة يف مدينة مراك�س عرب و�شع الأداة 

اخلا�شة بامل�ؤ�ش�شة رهن اإ�شارة ال�زارة. 

جهاز وبائي بيئي يف الدار البي�ساء

مت الت�قيع على اتفاقية ثالثية ال�شن�ات 

)2016 - 2019( يف 11 فرباير 2017 بني وزارة 

ال�شحة واملديرية العامة للجماعات املحلية، 

وكتابة الدولة املكلفة بالتنمية امل�شتدامة، 

واملديرية ال�طنية لالأر�شاد اجل�ية وولية وجهة 

الدار البي�شاء – �شطات. وتهدف هذه التفاقية اإىل 

و�شع اأول نظام وبائي بيئي من ن�عه يف املغرب، 

يف جهة الدار البي�شاء – �شطات.

و�شي�شاعد هذا اجلهاز على مراقبة املخاطر 

ال�شحية املرتبطة بتل�ث اله�اء و�شي�فر يف نهاية 

املطاف ل�شناع القرار اأداة عملياتية حلماية �شحة 

�شاكنة اجلهة.

ويدعم امل�قع�ن على هذه التفاقية، عالوة على 

�رشكاء وفاعلني جه�يني رئي�شيني اآخرين من 

القطاعني العام واخلا�س، و�شع هذا اجلهاز الذي 

تديره مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمرا�س 

على م�شت�ى وزارة ال�شحة.

ويعترب و�شع هذا اجلهاز ثمرة درا�شة بيئية وبائية 

من�ذجية اأجنزتها امل�ؤ�ش�شة لفائدة الدار البي�شاء 

الكربى يف الفرتة املمتدة ما بني 2012 و2014. 

وقد مكنت هذه الدرا�شة من حتديد حجم الآثار 

ال�شلبية لتل�ث اله�اء على �شاكنة اجلهة، خا�شة 

منها الأكرث ه�شا�شة مثل امل�شنني والأطفال.

2000
نخلة للتم�ر يف اإطار برنامج 

التع�ي�س الط�عي للكرب�ن يف 

واحة نخيل مراك�س يف عام 2017
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الل�اء الأزرق 

ال�سياحة امل�س�ؤولة

اعرتاف دويل

رفعت 25 �ش�اطئ مغربية الل�اء الأزرق، هذه العالمة 

الدولية جل�دة ال�ش�اطئ ذات املعايري ال�شارمة 

للغاية. وقد التحقت ثالثة �ش�اطئ جديدة بال�ش�اطئ 

�لــ22 احلا�شلة على هذه العالمة يف عام 2016، 

وهي: �شاطئ �شيدي قنق��س 1 بعمالة الفح�س اأجنرة، 

و�شاطئ �شيدي اإفني، و�شاطئ اإمينت�رغا يف اإقليم 

�شيدي اإفني، مما يدل على التط�ر الذي اأحرزه برنامج 

“�ش�اطئ نظيفة” )راجع القائمة اأدناه لل�ش�اطئ 
احلا�شلة على عالمة “الل�اء الأزرق 2017”(.

ويت�ج هذا التقدم اجله�د التي تبذلها امل�ؤ�ش�شة 

و�رشكاوؤها وت�ؤكد خيارها ال�شرتاتيجي لالرتقاء 

مب�شت�ى ال�ش�اطئ ليمتثل لهذه املعايري الدولية عالية 

امل�شت�ى.

ال�س�اطئ احلاملة لعالمة “الل�اء 

الأزرق” يف عام 2017

اأ�شيلة با قا�شم، طنجة –  .

اإزنيت تاغل�، �شيدي م��شى . 

اأرقمان، الناظ�ر . 

اأ�شيلة اأ�شقار، طنجة –  .

ب�زنيقة . 

ال�شخريات . 

امل�شافر، الداخلة . 

ال�ش�يرة . 

العي�ن، فم ال�اد . 

احل�زية . 

الدالية، الفح�س اأجنرة . 

واد عليان، الفح�س اأجنرة . 

ال�الدية . 

واد ل�، تط�ان . 

اأم الب�ير، الداخلة . 

اآ�شفي . 

ال�شعدية . 

�شيدي رحال . 

ال�ش�يرية القدمية، اآ�شفي . 

املحطة ال�شياحية بال�شعيدية . 

كاب بدوزة، اآ�شفي . 

اأكادير . 

، الفح�س اأجنرة �شيدي قنق��س 1 .

�شيدي اإيفني . 

اإمينت�رغا، مريلفت . 

وقد �شمحت اخلربة التي اكت�شبتها امل�ؤ�ش�شة يف 

تط�ير برنامج الل�اء الأزرق مبنح اأول عالمة “الل�اء 

الأزرق” مليناء ترفيهي، وه� ميناء حمطة ال�شعيدية 

املت��شط  يف اجلهة ال�رشقية.
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املفتاح الأخ�رش

م�ؤ�س�سة حا�سلة على 

الل�اء الخ�رش تعمل 

على تدوير اأجداع 

النخيل امليتة

ال�سياحة امل�س�ؤولة – املفتاح 

الأخ�رش

حملة 2017 للت�عية والت��سيم بعالمة « 

املفتاح الأخ�رش ».

قامت 138 م�ؤ�ش�شة لالإي�اء ال�شياحي بالت�شجيل 

على من�شة النخراط يف هذه العالمة لل�رشوع يف 

تطبيق مقاربة الإدارة البيئية: %65 من الفنادق 

اأو امل�ؤ�ش�شات املماثلة و%35 من امل�ؤ�ش�شات 

ال�شغرية )دار ال�شيافة، النزل، املاأوى، و�شيعات 

ال�شيافة...(.

وح�شلت 82 م�ؤ�ش�شة على العالمة الدولية 

“املفتاح الأخ�رش” بر�شم هذه ال�شنة، منها 72 
قامت بتجديد العالمة. اأما امل�ؤ�ش�شات الع�رشة 

الأخرى فكلها من الفائزين اجلدد.

وتت�شمن امل�ؤ�ش�شات احلا�شلة على العالمة 36 

فندًقا، مبا يف ذلك 8 فنادق فاخرة و9 فنادق 5 

جن�م و4 ن�ادي فندقية و2 اإقامتني �شياحيتني 

و38 م�ؤ�ش�شة �شغرية، منها 20 دور ال�شيافة 

و10 �شيعات ال�شيافة.

تعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات

و�شعت امل�ؤ�ش�شة، بغية دعم امل�ؤ�ش�شات ال�شياحية 

يف تنفيذ مقاربتها البيئية، ف�شاء على الب�ابة 

الإلكرتونية للمفتاح الأخ�رش لتبادل وتقا�شم 

املمار�شات الف�شلى. كما اأعدت دليال لتنفيذ 

معايري العالمة لفائدة امل�ؤ�ش�شات الكربى )الفنادق 

وامل�ؤ�ش�شات املماثلة(.

وتعزز هذه الأدوات وتكمل م�اد الدعم التي تعدها 

امل�ؤ�ش�شة وت�شعها رهن اإ�شارة الفاعلني من اأجل 

ت�شهيل تنفيذ معايري العالمة ومن ثم النخراط يف 

مقاربة ال�شياحة امل�ش�ؤولة.

ال�سياحة امل�س�ؤولة
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حماية وتنمية واحة نخيل مراك�س

دخل برنامج حماية وتنمية واحة نخيل مراك�س يف عامه العا�رش. وت�سهر امل�ؤ�س�سة 

على زراعة اأ�سجار النخيل، ل �سيما الري وال�سيانة. كما اأنها ت�رشك ال�ساكنة املحلية 

يف اأ�سغال احلماية والتنمية.

ري الأ�سجار باملياه العادمة املعاجلة

بعد الت�قيع على اتفاقية �رشاكة مع ال�كالة 

امل�شتقلة لت�زيع املاء والكهرباء يف مراك�س 

)RADEEMA( يف ي�ني� 2015، بلغ الي�م 

م�رشوع ري اأ�شجار النخيل باملياه املعاجلة 

ملحطة التطهري مبراك�س مرحلة الن�شج الكامل. 

وينجز امل�رشوع على مرحلتني: اأولهما متتد 

لفرتة خم�س �شن�ات وتهم م�شاحة 570 هكتار 

مق�شمة بني اجلزء الغربي يف ال�جلة والقطاع 

الأبي�س و�شت�شمح بري 200.000 نخلة، من 

النخل ال�شغري والكبري. وقد اأطلقت ال�كالة 

امل�شتقلة لت�زيع املاء والكهرباء يف مراك�س 

)RADEEMA( اأ�شغال ت�ريد املياه املعاجلة 

اإىل واحة النخيل وبناء ح��س التخزين يف عام 

2015. ولئن مت النتهاء من اأ�شغال ت�ريد املياه 
نح� واحة النخيل ال�شمالية الغربية منذ عام 

2016، فاإن الأ�شغال اخلا�شة باملنطقة ال�شمالية 
ال�رشقية من واحة النخيل ل تزال تنتظر ت�ش�ية 

الإكراهات العقارية.

الت�عية وامل�س�ؤولية

ال�شاكنة املحلية هي املعنية يف املقام الأول 

بحماية واحة النخيل. لذلك، تعمل امل�ؤ�ش�شة 

على حت�شي�شهم حتى ي�شبح�ا واعني برتاثهم 

وم�ش�ؤولياتهم العامة. ويعترب اإدماج ال�شكان 

املحليني ل�احة النخيل يف حمايتها عاماًل رئي�شيًا 

يف جناح م�رشوع احلماية. فهذا الإدماج يعزز من 

مقاومتها. وحتقيقا لهذه الغاية، تن�رش امل�ؤ�ش�شة 

براجما يف هذا الجتاه:

املدار�س الإيك�ل�جية لت�عية تالميذ املدار�س:  . 

ان�شمت ثمانية مدار�س من واحة النخيل اإىل 

الربنامج وح�شلت اإحداها، وهي املدر�شة 

الإيك�ل�جية اأم الف�شل، على ال�شارة الدولية 

اأعلى  2017، وهي  عام  الأخ�رش” يف  “الل�اء 
و�شام يف الربنامج.

املفتاح الأخ�رش: نالت 40 . م�ؤ�ش�شة من مراك�س 

عالمة املفتاح الأخ�رش يف عام 2016، منها 5 

مدار�س يف واحة النخيل.

م�رشوع اإدماج املزارعني: يعزز هذا امل�رشوع  . 

الأن�شطة الزراعية ال�شغرية امل�شتدامة لفائدة 

ال�شاكنة التي تنفذها كم�شدر مدر للدخل 

ولفائدة ال��شط الطبيعي املجدد. وي�شاهم هذا 

امل�رشوع يف تثبيت ال�شاكنة على اأرا�شيها 

وجعلها حماة ل�احة النخيل.

وبداأت املرحلة التجريبية مل�رشوع الزراعة 

الإيك�ل�جية، املمتدة ل�شنتني، يف اأبريل 2015 

حتت رئا�شة وايل جهة مراك�س – اآ�شفي. وترتكز 

ال�شيعات التي يجري تتبعها يف اأربعة دواوير، 

يف اجلزء ال�شمايل الغربي من واحة النخيل، 

التي حافظت على الأن�شطة الزراعية وحمتها من 

التعمري. وي�شم هذا اجلزء اأي�شا بركة ال�جلة، 

التي ل تزال اإجراءات ت�شنيفها كم�قع ذي اأهمية 

بي�ل�جية وبيئية )SIBE( جارية. وتعترب هذه 

املنطقة حاليا مهددة من الناحية اجلن�بية ب�شبب 

التعمري الذي يتقدم ويف ال��شط ب�شبب في�شانات 

ال�اد التي تقر�س الأرا�شي على حافتي ال�اد.

40
م�ؤ�س�سة من مراك�س عالمة 

املفتاح الأخ�رش يف عام 

2016، منها 5 مدار�س يف 
واحة النخيل.
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ويجري تنفيذ اأربعة حماور للتدخل بغية حتقيق 

اأهداف امل�رشوع:

: تاأمني الأن�شطة الفالحية؛ املح�ر 1 .

التكثيف البيئي وحت�شني ت�رشيف  املح�ر 2:  .

وبيع املنت�جات؛

: الت�عية والإعالم بالرهانات املت�شلة  املح�ر 3 .

بالتنمية امل�شتدامة؛

ال�شتفادة من اأجل تعميم  املح�ر املتقاطع:  .

امل�رشوع على كافة واحة النخيل يف املنطقة 

ال�شمالية الغربية.

متت مرافقة 49 �شيعة عائلية. وركز التك�ين على 

التقنيات الفالحية من اأجل حت�شني الإنتاج والرفع 

منه وجعله اأكرث انتظاما، وكذلك على التدبري 

وخا�شة الت�ش�يق. وترتكز اأن�شطة تلك ال�شيعات 

ح�ل الب�شتنة ال�ش�قية، واأ�شجار الف�اكه، وتربية 

املا�شية من اأبقار وغنم.

ف�شال عن ذلك، مت تقدمي دعم اإداري، وجرد الآبار، 

وتاأ�شي�س مقاولة ذاتية لتدبري ت�رشيف وبيع 

املنت�جات للم�ؤ�ش�شات ال�شياحية، وجتميع م�شالح 

الفالحني يف منظمة مهنية.

وتركز املرافقة اأي�شا على حم� الأمية لدى 

الفالحني وعائالتهم، من اأجل حت�شني التدبري 

)املحا�شبة( وفهمهم لبيئتهم. ويف هذا الإطار، مت 

تقدمي الرهانات املرتبطة بالتنمية امل�شتدامة لهم.

ويف الأخري، يجري اإجناز اأجهزة لل�شخ بالطاقة 

ال�شم�شية.

النتائج

النتائج امل�شجلة الآن اإيجابية:

تاأهيل 147 . هكتارا عرب الزراعة الإيك�ل�جية؛

اإدخال 10 . اأن�اع من الزراعات ال�ش�قية بن�شبة 

جناح بلغت %70 واإدخال ن�عني جديدين من 

زراعة اأ�شجار الف�اكه بن�شبة جناح %100؛

اعتماد املمار�شات اجليدة بن�شبة %84 . يف 

الزراعات ال�ش�قية، و%93 يف اأ�شجار الف�اكه 

و%94 يف تربية املا�شية؛

تط�ر يف التمكن من مهارات القراءة والكتابة  . 

واحل�شاب: %75 من املتعلمني اكت�شب�ا 

املهارات الأ�شا�شية؛

الن�شاء مهتمات اأي�شا بتط�ير اأن�شطة مدرة  . 

للدخل )AGR( يف ال�شيعات الفالحية الأ�رشية؛

م�شاركة 7 . فنادق وريا�س يف بنية الت�ش�يق؛

تدبري املعدات ال�شغرية، مثل الر�شا�شات، ن�شاط  . 

جماعي؛

تقدمي 18 طلبًا جلرد الآبار واحل�ش�ل على 9 . 

تراخي�س يف نهاية عام 2017؛

تزايد املحا�شيل واحلفاظ عليها ما بني 17 . 

و20 طن/هكتار يف الزراعة والب�شتنة ال�ش�قية. 

زيادة اإيرادات زراعة اأ�شجار الف�اكه بن�شبة 

الألبان  واإنتاج  امل�ا�شي  تربية  واإيرادات   30%
بن�شبة %27؛

التخلي عن ا�شتخدام املدخالت الكيماوية  . 

الرتكيبية يف الزراعات ال�ش�قية، واأ�شبح الإنتاج 

الإيك�ل�جية؛ الزراعة  %100 من 
ت�شجيل 15.000 . درهم من املداخيل ال�شن�ية 

الإ�شافية يف الزراعة ال�ش�قية.

تاأثري بني�ي على املدى الط�يل

على املدى الط�يل، اأعطت هذه املرافقة زخما 

للمزارعني، الذين قرر بع�شهم تاأ�شي�س مقاولتهم 

اخلا�شة اأو تغيري نظام الإنتاج املعتمد من قبلهم. 

وترغب الن�شاء اأي�شا يف دخ�ل عامل املقاولت. 

كما ا�شتثمر املزارع�ن باأنف�شهم دون دعم من 

امل�رشوع )�رشاء مركبات حاملة )تريب�رت�ر( لبيع 

املنت�جات، وزراعات جديدة...(.

�شيخ�شع هذا امل�رشوع ملرحلة ت�طيد وترويج من 

قبل الفاعلني املحليني يف عام 2018.
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احلدائق العجيبة بب�قنادل )�سال(

ترميم املنتزهات واحلدائق التاريخية

احتفلت امل�ؤ�ش�شة بالذكرى الثانية ع�رشة لت�شلمها 

اإدارة احلدائق العجيبة ل�شيدي ب� القنادل منذ 

اإعادة تاأهيلها واإعادة فتح اأب�ابها للعم�م يف 

عام 2005. وحت�شل امل�ؤ�ش�شة على دعم للحفاظ 

على هذا الرتاث التاريخي من قبل املديرية العامة 

للجماعات املحلية، وجمل�س عمالة �شال وولية 

�شال.

يف عام 2017، جدد ه�ؤلء ال�رشكاء الثالثة للمرة 

اخلام�شة التفاقية ثالثية ال�شن�ات التي تربطهم 

منذ اإعادة فتح احلدائق. وتغطي هذه التفاقية 

الأخرية الفرتة املمتدة من 2018 اإىل 2020.

واختتم عام 2017 برتاجع طفيف لعدد الزوار، 

وهي نتيجة غري مفاجئة نظرا لختفاء م�قف 

ال�شيارات ب�شبب م�رشوع بناء مركز الرتبية 

على البيئة. وقد بلغ عدد زوار احلدائق العجيبة 

95.085 زائًرا، من بينهم 40.220 طفاًل. 
كما نظمت 437 ج�لة ب�شحبة مر�شد لفائدة 

جمم�عات، مبا يف ذلك 315 مدر�شة.

ال�سيانة والتجهيز

تنجز �شيانة البنى التحتية القائمة )�شبكة الري، 

و�شبكة الإنارة، واجل�ش�ر وج�ش�ر عب�ر الراجلني(، 

و�شيانة املباين والأك�اخ والباغ�دا، وم�شارات 

الزيارة، وقف�س الطي�ر والبيت الزجاجي، كل 

عام طبقا لدفرت ال�رشوط املحددة للحفاظ على 

الرتاث وتط�ير مهمة احلدائق. كما جرى ا�شتبدال 

اجل�ش�ر وج�ش�ر عب�ر الراجلني واأعمدتها املهددة 

بالتاآكل املائي بق�شبان عري�شة خ�شبية مقاومة 

للماء من اإهداء املكتب ال�طني لل�شكك احلديدية. 

ومت ت�طيد اجل�ش�ر املعلقة بكابالت جديدة يف 

كل من حدائق ب�لينيزيا، واليابان، وجن�ب اآ�شيا، 

وال�شني والربازيل. واأ�شيف ج�رشان جديدان لعب�ر 

الراجلني يف حديقة املك�شيك. ويف الأخري، ا�شتقبل 

الطاقم املكلف بال�شيانة �شابني مدربني يف مركز 

املنار لذوي الإعاقات الذهنية يف الرباط.

واجهة بيئية

تط�ر احلدائق �شن�يا دورها يف الت�عية والرتبية 

على للبيئة.

مت حتديث وجتديد املحطات التفاعلية اخلم�شة 

للم�شار الرتب�ي، واأ�شبحت تعر�س اأن�شطة ي�مية 

ب�شيطة للحد من تاأثري كل �شخ�س على البيئة 

ميكن ل�شباب املجم�عات املدر�شية الذين ي�شلك�ن 

هذا امل�شار قراءتها واعتمادها.

وقد مت جتديد الربنامج الرتب�ي املقدم 

للمجم�عات املدر�شية والبالغني مب�شاعدة جمعية 

احلدائق العجيبة ل�شيدي ب� القنادل. وتقَدرّم 

اأن�شطة اأكرث تن�عا للزوار: م�شابقات الت�ش�ير 

الف�ت�غرايف والر�شم، ودرو�س الب�شتنة، وعرو�س 

تطبيقية لتقطري الزي�ت الأ�شا�شية من الزه�ر 

والأع�شاب العطرية، والبحث عن الكنز، وج�لت 

برفقة مر�شد، وتع�ي�س الكرب�ن...

وتتيح حديقة اخل�رشوات الع�ش�ية، التي مت 

اإن�شاوؤها يف عام 2015، اإمكانية اإجناز اأن�شطة 

ترب�ية، وتقَدرّم اخل�رشوات التي يتم اإنتاجها 

للطاقم العامل يف جمعية اأ�شدقاء احلدائق 

واأع�شائها. وقد مت تركيب نظام جتريبي مطم�ر 

للري بالتقطري الدقيق حتت ال�شغط، م�شمم من 

العجالت املعاد تدويرها. كما ُجهزت احلديقة 

بخليتني زجاجيتني للنحل حتى يرى ال�شباب 

مدى حي�ية وتنظيم حياة النحل.

ويعترب اإنتاج الأ�شمدة الع�ش�ية من تدوير 

النفايات جزًءا من الدرو�س التمهيدية يف 

الب�شتنة. كما اأنه ي�شاعد احلدائق يف الكتفاء 

الذاتي من حيث منتجات الأ�شمدة التي تخ�شب 

الرتبة بالن�شبة ملختلف النباتات.

وتعر�س اأي�شا عمليات ا�شتعادة املياه العادمة 

والري بالتنقيط والطاقة ال�شم�شية، باعتبارها 

تقنيات مراعية للبيئة، كنماذج للعمل.

حياة احلدائق

يزخر �شجل ال�لدات باملدخالت بف�شل اخل�ش�بة 

املعتادة للبط، وطائر التدرج الذهبي، طي�ر 

البادجي )بريو�س(، وطي�ر احلب، وميام املا�س، 

وطي�ر الزيربا ونظرائهم من احلي�انات املائية، 

مثل �شمك ال�شب�ط الك�ي والأ�شماك الآكلة 

للنام��س مثل اجلامب�زي. وهذا الن�ع الأخري من 

الأ�شماك، وعددها كبري جدا، ي�شمن املحاربة 

البي�ل�جية للح�رشات ال�شارة، ل �شيما البع��س.

وت�شتفيد امل�شاحات اخل�رشاء يف املدار�س 

والبلديات املجاورة من وفرة اإنتاج ح�شانات 

احلدائق العجيبة، التي تتجاوز احتياجات 

ال�شيانة.

ح�س�س الب�ستانة 

لفائدة الأطفال

 و الكبار
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امل�اقع والب�ابات الإلكرتونية

www.plagespropres.org
مت اإغناء الب�ابة ب��شع التقرير 

ال�شن�ي لربنامج “�ش�اطئ 

نظيفة” على الإنرتنت واإجناز 

ن�شخة تفاعلية للب�ابة. كما جرى 

حتديث البطاقات التفاعلية 

“الل�اء الأزرق” و”�ش�اطئ 
نظيفة”.

اأ�شفر حتليل �شل�كيات زوار امل�قع امل�ؤ�ش�شاتي 

عن اإعادة هيكلته ب�شكل ي�شهل ا�شتخدامه.  وي�شعى 

حت�شني هند�شة امل�قع اإىل تي�شري الت�شفح وخلق 

تفاعل مع الزوار.

ومن حيث املحت�ى، يرفع امل�قع تقريرا عن 

الأن�شطة اإىل الرئي�سة وين�رش بانتظام بيانات 

�شحفية. ويف الأخري، مت حتديث بطاقات الربامج 

واأروقة ال�ش�ر والفيدي�هات.

www.jre.ma
�شمم رواق لل�ش�ر وو�شع على 

الإنرتنت بغية ت�شليط ال�ش�ء على 

حفالت ت�شليم اجل�ائز للفائزين 

يف اإطار الربنامج وعلى ور�شات 

العمل لتعزيز قدرات تالميذ 

املدار�س الإعدادية والثان�ية. 

وي�شتعر�س رواق ال�ش�ر 15 

�شنة من برنامج “�شحافي�ن 

�شباب من اأجل البيئة” انطالقا 

من عام 2002 اإىل غاية عام 

.2017
واأ�شبحت الب�ابة تت�شمن مر�ش�م 

الربنامج، وخطة العمل ال�شن�ية، 

وق�ائم اجل�ائز ال�شن�ية مل�شابقة 

التقارير املكت�بة وامل�ش�رة.

www.clefverte.ma 
تعززت الب�ابة بف�شاء لتبادل 

الآراء خم�ش�س للم�ؤ�ش�شات 

ال�شياحية، التي اأ�شبح باإمكانها 

تقا�شم وتبادل ممار�شاتها 

الف�شلى. ومت حتديث البطاقات 

التفاعلية وجداول املعايري 

يف فئة الفنادق وامل�ؤ�ش�شات 

ال�شغرى.

www.Ecoecoles.ma 
اأدخلت بع�س التح�شينات 

الدقيقة على الب�ابة الإلكرتونية 

للمدار�س الإيك�ل�جية. ويتعلق 

الأمر مبا يلي:

و�شع بطاقات تفاعلية  . 

للمدار�س امل�شجلة، 

واملدار�س احلا�شلة على 

العالمة )�شارة الل�اء الأخ�رش، 

ال�شهادة الف�شية، ال�شهادة 

الربونزية(، و خريطة خا�شة 

بالأيام ال�طنية لل�شاحل.

انتقلت الب�ابة اإىل ن�شخة  . 

تفاعلية للتاأقلم مع 

خمتلف دعامات الت�ا�شل: 

احل�ا�شيب، اله�اتف الذكية، 

الل�حات الإلكرتونية.

وانطلقت اأ�شغال اإعادة تن�شيط 

الب�ابة الإلكرتونية للمدار�س 

الإيك�ل�جية حتى ي�شبح 

ت�شفحها بديهيا وي�شمح 

بتحديث اأ�شهل للممار�شات 

الف�شلى للمدار�س.

 » www.fm6e.org « امل�قع امل�ؤ�س�ساتي الر�سمي

الب�ابات الإلكرتونية

www.jardinsexotiques.org

اأ�شبح امل�قع الي�م يف ن�شخة 

تفاعلية ومت اإدماج اأن�شطة 

الربنامج الرتب�ي للم��شم 

.2016-2017
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البيانات املالية

ال�شايفا�شتغماد و م�ؤونةاخلام

600,00 400,0021 000,0086 108ا�ستعقار يف قيم معدومة 

600,00 400,0021 000,0086 108تكاليف ت�زع على عدة �شن�ات مالية

404,20 663,60432 091 067,801 524 1م�ستعقرات غري جم�سمة

404,20 663,60432 091 067,801 524 1براءة، عالمات، حق�ق وقيم مماثلة

403,68 109 502,495 857 906,1729 966 34م�ستعقرات جم�سمة

127,71 028 616,153 586 743,862 614 5 بنايات

678,08 993,22852 957 671,3021 810 22من�شاآت تقنية، معدات و اأدوات

370,000,00 370,00691 691معدات النقل

169,72 126 344,041 420 513,764 546 5 مكاتب ومعدات مكتبية وتهيئة خمتلفة

428,17 179,08102 607,25201 303 م�شتعقرات جم�شمة اأخرى

000,00 000,0050 50م�ستعقرات مالية

000,00 000,0050 50حق�ق مالية اأخرى

582,55 544 000,0013 000 582,552 544 15حق�ق على الأ�س�ل املتداولة

688,94 688,94589 589املزودون واملدين�ن والت�شبيقات والتقدميات

048,61 554 000,0011 000 048,612 554 13مدينات اأخرى

845,00 400 845,001 400 1ح�شابات ت�ش�ية الأ�ش�ل

677,84 779 677,8478 779 78ال�سندات وقيم ال�ستثمار

461,93 115 461,93118 115 118خزينة بامل�ج�دات

0,000,00 ال�شيكات و القيم ال�اجب حت�شيلها

184,20 115 184,20118 115 118الأبناك

277,73277,73�شندوق دمانة  ت�شبيقات و اعتماد

130,20 053 566,09216 035 696,2933 088 249املجم�ع العام

ال�شايف

516,31 571 31ر�ساميل ذاتية

285,08 893 33اإرجاء من جديد

768,77 321 2-الفائ�س ال�شايف عن ال�شنة املالية 

678,08 852ر�ساميل ذاتية مثيلة

678,08 852اإعانات ال�شتثمار

935,81 628 183دين اخل�س�م املتداولة

357,20 962 3املم�ن�ن والدفعات املتعلقة بهم

000,00 9امل�ظف�ن

991,17 210امل�ؤ�ش�شات الجتماعية

772,31 553الدولة

525,61 232الدائن�ن الآخرون

289,52 660 178ح�شاب ت�ش�ية اخل�ش�م

130,20 053 216املجم�ع العام

ح�سيلة الأ�س�ل لغاية 31 دجنرب 2017

ح�سيلة العائدات والتكاليف لغاية 31 دجنرب 2017
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ال�شايف

عائدات ال�ستغالل

346,45 790 14امل�شاهمات

702,53 239 39الإعانات

048,98 030 54املجم�ع

تكاليف ال�ستغالل

689,09 330 24م�شرتيات م�شتهلكة من م�اد واأدوات

551,36 204 25حتمالت خارجية اأخرى

400,00 1�رشائب ور�ش�م

308,29 584 5تكاليف امل�شتخدمني

602,35 129 4املخ�ش�س لال�شتغالل

551,09 250 59املجم�ع

502,11 220 5-نتيجة ال�شتغالل

العائدات املالية

870,28 758 1الف�ائد و عائدات مالية اأخرى

870,28 758 1املجم�ع

التكاليف املالية

0,00م�شاريف الف�ائد

0,00املجم�ع

870,28 758 1النتيجة املالية

631,83 461 3-النتيجة اجلارية 

عائدات غري جارية

0,00منتجات تف�يت التثبيتات

162,25 116 1ا�شرتجاع من اإعانات ال�شتثمار

239,69 25عائدات غري جارية اأخرى

401,94 141 1املجم�ع

تكاليف غري جارية

538,88 1تكاليف اأخرى غري جارية

538,88 1املجم�ع

863,06 139 1النتيجة غري اجلارية 

768,77 321 2-الفائ�س ال�شايف 

321,20 930 56جمم�ع العائدات

089,97 252 59جمم�ع التكاليف

768,77 321 2-الفائ�س ال�شايف )جمم�ع العائدات – جمم�ع التكاليف(

ح�ساب العائدات و التكاليف لغاية 31 دجنرب 2017 
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جمل�س الإدارة

 املجل�س الإداري -

 29 ي�ني� 2017: 

�ساحبة ال�سم� امللكي 

الأمرية لال ح�سناء 

ترتاأ�س اجتماع 

املجل�س الإداري 

مل�ؤ�ش�شة حممد 

ال�شاد�س حلماية 

�لبيئة

الرئي�سة

 �ساحبة ال�سم� امللكي

 الأمرية لالح�سناء

الرئي�س املنتدب

احل�شني التجاين

الكاتبة العامة

نزهة العل�ي

الأع�ساء امل�ؤ�س�سني

الحتاد العام ملقاولت املغرب

املكتب ال�رشيف للف��شفاط

املكتب ال�طني للكهرباء و للماء ال�شالح لل�رشب

اخلط�ط امللكية املغربية

البنك املغربي للتجارة اخلارجية

املجم�عة املهنية لأبناك املغرب

جمم�عة اأك�ا

ات�شالت املغرب

ك�بري فارما

�رشكة �شم�س

م�ؤ�ش�شة اأونا

ال�كالة ال�طنية للم�انئ 

املكتب ال�طني املغربي لل�شياحة

البنك ال�شعبي املركزي

جمم�عة ه�ملارك�م

�شامري املحمدية

اجلمعية املهنية لالإ�شمنت باملغرب

الأع�ساء الدائمني

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية امل�شتدامة

املديرية العامة للجماعات املحلية 

الهيكلة
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�رشكاء امل�ؤ�س�سة

الحتاد العام ملقاولت املغرب . 
املكتب ال�رشيف للف��شفاط . 
املكتب ال�طني للكهرباء و  . 

للماء ال�شالح 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�شالت املغرب . 

ك�بري فارما . 
املغرب لري . 

�رشكة �شم�س . 
اأومني�م �شمال اإفريقيا )اأونا( . 

املكتب ال�طني املغربي لل�شياحة . 
البنك ال�شعبي املركزي . 

جمم�عة ه�ملارك�م . 
�شامري املحمدية . 

اجلمعية املهنية لالإ�شمنت باملغرب . 
الإدارة العامة للجماعات املحلية . 

وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة . 
في�ليا البيئة املغرب . 

جمم�عة اجلامعي . 
ال�كالة الفرن�شية للتنمية . 

ال�شندوق الفرن�شي للبيئة العاملية . 
ال�رشكة العامة للعقار . 

�شندوق الإيداع و التدبري . 
م�ؤ�ش�شة البنك ال�شعبي للرتبية و الثقافة . 

ال�كالة ال�طنية لإنعا�س ال�شغل والكفاءات . 
وزارة الرتبية ال�طنية . 

وكالة النعا�س والتنمية القت�شادية  . 
والجتماعية لعمالة واأقاليم اجلهة ال�رشقية 

وكالة النعا�س والتنمية القت�شادية  . 
والجتماعية لعمالة واأقاليم جن�ب اململكة.

برنامج الالأمم املتحدة للبيئة  . 
ليديك . 

ميد زد . 
وكالة تهيئة �شفة وادي اأبي رقراق . 

�ش�يز البيئة . 
وكالة طنجة اخلا�شة البحر الأبي�س املت��شط . 

العمران  . 
ن�شتلي املغرب . 

وكالة الإنعا�س والتنمية القت�شادية  . 
لأقاليم �شمال اململكة.

برنامج الأمم املتحدة للتنمية . 
اأماندي�س طنجة . 

اأماندي�س - تط�ان . 

املكتب ال�طني لل�شكك احلديدية . 
القر�س الفالحي للمغرب . 

م�ؤ�ش�شة الرتبية على البيئة . 
ال�كالة الفرن�شية للبيئة واإدارة  . 

 )ADEME( الطاقة

الطرق ال�شيارة باملغرب . 
بريد املغرب . 

اإ�شمنت املغرب . 
التعا�شدية الفالحية-التعا�شدية  . 

املركزية املغربية

املنظمة الإ�شالمية للرتبية والعل�م  . 
والثقافة ) الي�ش�شك�(

م�ؤ�ش�شة �شندوق الإيداع و التدبري . 
�رشكة مر�شيكا مد . 

ال�كالة الأملانية للتنمية . 
جمم�عة ال�شحى . 

املكتب ال�طني للمطارات . 
ال�رشكة ال�طنية للتحليل الكهربائي  . 

والبيرتوكيماويات

وكالة تنمية الطاقات املتجددة  . 
و الفعالية الطاقاتية 

اجلامعة ال�طنية للك�شفية املغربية . 
�رشكة اجلرف الأ�شفر للطاقة . 

م�ؤ�ش�شة اأنييلي . 
اإ�شمنت متارة . 

م�ؤ�ش�شة البنك املغربي للتجارة  . 
اخلارجية للرتبية و البيئة

مر�شى املغرب . 
م�ؤ�ش�شة الثقافة الإ �شالمية . 

املعهد ال�طني للبحث الزراعي . 
�شفارة اململكة اله�لندية  . 

اأمبرييال طباك� . 
ري�شال . 

لفارج املغرب . 
م�ؤ�ش�شة األبري دو م�ناك�  . 
جمعية النفطيني للمغرب . 

املندوبية ال�شامية للمياه  . 
والغابات وحماربة الت�شحر

م�ؤ�ش�شة ف�رت�  . 
ال�رشكة ال�طنية لالإذاعة والتلفزة . 

اجلامعة امللكية املغربية للزوارق ال�رشاعية . 
الحتاد املغربي ل�رشكات  . 

التاأمني واإعادة التاأمني

املعهد ال�طني للبحث يف ال�شيد البحري . 
مكتب التك�ين املهني و اإنعا�س ال�شغل . 

منظمة الأغذية والزراعة . 
ال�رشكة العامة املغربية لالأبناك . 

تي�ليا . 
البنك ال�شالمي للتنمية . 

الحتاد الدويل حلماية الطبيعة . 
برنامج المم املتحدة للرتبية و  . 

العل�م و الثقافة - الي�ن�شك�

مر�شد واحات النخيل مراك�س  . 
اجلمعية ال�طنية ملنتخبي ال�شاحل

�شفارة ه�لندا . 
ال�شكرتارية الدائمة مل�ؤمتر  . 

العاملي للرتبية البيئية

خطة العمل للبحر املت��شط . 
معهد ال�شاحل . 

وكالة ال�شبانية للتعاون الدويل  . 
�شكرتارية التفاقية الطار لالأمم  . 
املتحدة ح�ل التغريات املناخية 

جمل�س مدينة الت�شي. . 
املعهد الفرن�شي للبحث واإ�شتغالل البحر . 

اكري�ش�د الدولية . 
م�ؤ�ش�شة ن�ر�شي�س . 

مكتب معل�مات البحر املت��شط للبيئة  . 
و الثقافة و التنمية امل�شتدامة

وكالة التنمة بال�شعيدية . 
املجل�س الإجتماعي والإقت�شادي  . 

لالأمم املتحدة

�شيتي بنك  . 
الفدرالية ال�طنية لل�شناعة الفندقية . 

القر�س العقاري و ال�شياحي  . 
البنك املغربي للتجارة و ال�شناعة  . 

التجاري وفا بنك  . 
ه�ل�شيم  . 

معهد احل�شن الثاين للزراعة و البيطرة . 
وزارة التجهيز و النقل و الل�ج�شتيك . 

امللكية ال�طنية للتامني . 
ميديتل . 

جمم�عة جماين باك� . 
�شيل  . 

 . املر�شد ال�طني حلق�ق الطفل
جائزة »كرين ايبل« . 

 . جمعية مدر�شي عل�م احلياة و الر�س
) . RMC( وكالة املاء

ال�كالة امل�شتقلة لت�زيع املاء  . 
والكهرباء مبراك�س

�ش�ين اإرك�ش�ن . 
األكاطيل . 

م�ؤ�ش�شة اآل�شط�م . 
) . Goi Peace( م�ؤ�ش�شة غ�ى لل�شالم
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