
البيئي المسؤول الميثاق 
كونوا فاعلين في التنمية المستدامة""
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تمهيد

  والرئاس��ة الفعلي��ةلص��احب الجلل��ة المل��ك محم��د الس��ادستح��ت الرعاي��ة الس��امية 
 ، رئيس��ة مؤسس��ة محم��د الس��ادسلصاحبة السمو الملكي الميرة الجليلة لل حس��ناء

 ) بقص��رWEEC 2013لحماية البيئة، ينعقد الم��ؤتمر الع��المي الراب��ع للتربي��ة البيئي��ة (
.2013 يونيو 14 إلى 9المؤتمرات بمدينة مراكش من 

 م��عوتص��بو مؤسس��ة محم��د الس��ادس لحماي��ة ال��بيئة، راعي��ة المش��روع، وبش��راكة 
 المانة الدائمة للمؤتمر العالمي الرابع للتربية البيئية، الكائن مق��ره بمدين��ة طورين��و،
 عل��ى جع��ل ه��ذه ال��دورة المنعق��دة ب��المغرب نجاح��ا عل��ى الص��عيد الع��المي ومرجع��ا

إقليميا.

 ت���وخى بالتحس���يس وبالتربي���ة عل���ى حماي���ة ال���بيئةوعمل بمبادئه���ا الساس���ية ال���تي ت
 وبالتنمية المستدامة، تطم��ح المؤسس��ة، تبني�ا لمنهجي��ة مبتك��رة ونموذجي��ة، إل��ى جع�ل
 المؤتمر السابع العالمي ه��ذا ح�دثا مس�ؤول م��ن الناحي�ة البيئي�ة، إذ س�يتم الخ�ذ بعي�ن
العتبار الرهانات البيئية، على قدم المساواة مع الرهانات الجتماعية والقتصادية.

 وبالتالي، ي[لزم هذا الميثاق مجموع الفاعلين المعنيين بالمر (م��ن منظمي��ن وش��ركاء
 حترام القواع���د والمب���ادئ ال���تي تح���ددها ه���ذهوعارض���ين ومش���اركين وغيره���م) ب���ا

 الوثيقة، إذ عليهم إدماج البعد البيئي ضمن سلوكياتهم، سواء قب��ل الم��ؤتمر أو خلل��ه
 أو بع��ده، بغي��ة تقلي��ص ت��أثير ه��ذا الح��دث البيئي��ة، أي تخفي��ض انبعاث��ات الغ��ازات
 المس��اهمة ف��ي الحتب��اس الح��راري والح��د م��ا أمك��ن م��ن مص��ادر التل��وث وتقلي��ص

استهلك الموارد الطبيعية.
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التزامات عامة

المادة الولى
 فهوم المؤتمر المسؤولية البيئي��ة إرادة مؤسس��ة محم��د الس��ادس لحماي��ة ال��بيئةيجسد م

 وش��ركائها (المان��ة الدائم��ة للم��ؤتمر الع��المي والمنظمي��ن والس��لطات والجماع��ات
 المحلي����ة) ف����ي الجم����ع بي����ن تنظي����م الم����ؤتمر المخص����ص للتحس����يس بالش����كاليات

والرهانات البيئية والتقليص ما أمكن من البصمة البيئية للحدث في حد ذاته.

 مراكش، المدين��ة ال��تي تحتض��ن الم��ؤتمر، مدين��ة عريق��ة ض��اربة ف��ي تاري��خ المملك��ة
 مش��هورة بغن��ى موروثه��ا الثق��افي والت��اريخي وح��تى بالحساس��يةالمغربي��ة، معروف��ة 

 البيئي����ة لمنطقته����ا. فه����ي منقس����مة م����ا بي����ن ف����اعلين مختلفي����ن للحي����اة القتص����ادية
والجتماعية.

لما يلي:وعلى كل واحد أن يلتزم تبعا 

إبراز القيم وأخلقيات التواجد الجماعي خلل مدة انعقاد المؤتمر؛ 
.احترام الوسط الطبيعي الذي يحتضن المؤتمر وأنشطته الموازية 

ثانيةالمادة ال
 ق����در المس����تطاع عل����ى تط����بيق المب����ادئيل����تزم المنظم����ون والمش����اركون العم����ل 

 والتوصيات ال��تي ترم��ي إل��ى التنمي��ة المس��ؤولة والمحافuظ��ة البيئي��ة للم��ؤتمر الع��المي
 ) م��ن خلل أعم��ال ملموس��ة، كم��ا تعرض��ها اللئح��ةWEEC 2013للتربي��ة البيئي��ة (

أدناه، في شكل التزامات مسؤولة بيئيا.

ثالثةالمادة ال
يقترح المؤتمر مجموعة مساحات مخصصة للعمال التالية:

تشجيع مشاريع ومنتوجات تحترم البيئة ومسؤولة بيئيا؛ 
وتش���جيع الجمعي���ات والمؤسس���ات والمق���اولت والهيئات العمومي���ة والخ���واص  

 العاملة في حماية ال��بيئة والتنمي��ة المس��تدامة؛ وع��رض التج��ارب والعم��ال الناجح��ة
في مجال التحسيس بحماية البيئة والتنمية المستدامة؛

تنظي����م م����ؤتمرات وط����اولت مس����تديرة ومش����اغل تتن����اول موض����وع التنمي����ة  
المستدامة.



2

 يلتزم كل من مؤسسة محمد الس��ادس لحماي��ة ال��بيئة والمنظمي��ن بإدم��اج المش��اركينو
والعارضين والشركاء والعموم وإشراكهم في الدفاع عن القضية البيئية.

يكون على كافة المتدخلين في المؤتمر العمل بهذا الميثاق واحترامه.وبالتالي، 

خامسةالمادة ال
 ) العمل الضمني به��ذاWEEC 2013لمؤتمر العالمي للتربية البيئية (يعني التسجيل با

الميثاق وباحترام مقتضياته.

 وبالت��الي، يتعي��ن عل��ى مجم��وع الم��وقعين والمش��اركين أن يطبق��وا، ك��ل ف��ي مج��اله
الواردة في المادتين السابعة والثامنة من هذا الميثاق.وميدانه، المبادئ والتوصيات 

 ) ملزم��ا لك��لWEEC 2013البيئي��ة (كما يعتبر التسجيل في المؤتمر الع��المي للتربي��ة 
موقع بأن يعتمد سلوكا بيئيا مسؤول خلل فعاليات المؤتمر.

المادة السادسة
 ) (المش��اركونWEEC 2013يلتزم المشاركون في المؤتمر العالمي للتربي��ة البيئي��ة (

 منهم والعارضون والمنظمون) بعيش هذا الحدث بروح يسودها التسامح والنسانية
وباحترام المبادئ الخلقية والمعنوية.

ؤولة بيئياالتزامات مس

المادة السابعة
 يلتزم المشاركون بالحد من التأثير على البيئة الناتج عن تنظيم المؤتمر م��ن خلل

اعتماد المبادرات التالية، ما أمكن ذلك:العمل على 

والعلموسائل التصال 

تحسيس المشاركين بالهمية التي يكتسيها احترام تدابير التدبير البيئي المس��ؤول  
المتوفر؛

التقليص إلى أكبر حد ممكن من استعمال الورق (العم��ل عل��ى بل��وغ نس��بة ص��فر  
ورقة)؛
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إعداد الوثائق، قدر المكان، مطبوعة من الجهتين؛ 
تفضيل وسائل التصال اللكتروني��ة (الرس��ائل اللكتروني��ة) ال��تي تس��مح بتنزي��ل  

 التس��جيلت والوث��ائق الخ��رى انطلق��ا م��ن موق��ع الن��ترنت المخص��ص للم��ؤتمر
؛WEEC 2013): ww.weec2013.orgالعالمي للتربية البيئية (

عرض أكبر قدر من المعلومات مباش��رة عل��ى الموق��ع، م��ن تص��اميم وتس��جيلت  
ومذكرات عن المؤتمرات وعلمات التشوير وغيرها؛

.إقامة وسيلة أداء مباشرة على النترنت، بواسطة البطاقات أو التحويل البنكي 

المشتريات والتغذية

الخ��ذ بعي���ن العتب��ار المع���ايير البيئي��ة والجتماعي���ة ض��من اختي��ار المزودي���ن  
والمنتجين المحليين والقليميين؛

اقتراح هدايا ومنتوجات دعائية من منتوجات الصناعة التقليدية والمصنوعة من  
مواد قابلة لعادة التدوير ولعادة الستعمال؛

تفضيل استعمال المواد المحلية والموسمية عند المكان؛ 
تفادي المنتوجات الملففة أكثر من اللزم (المتسببة في نفايات غير نافعة)؛ 
التقييم الجيد لكميات المواد الغذائية لتفادي التبذير؛ 
ضمان تغذية صحية والتفكير في تقديم بقايا أطباق صحية وصالحة للكل لف��ائدة  

الجمعيات الخيرية المحلية؛
تفادي الواني وحي�دة الس�تعمال ووض��ع نظ�ام الي�داع بمقاب�ل بالنس�بة للك��واب  

والواني القابلة لعادة الستعمال.

وسائل النقل

اختي��ار قص��ر الم��ؤتمرات، لك��ونه مكان��ا يس��هل الوص��ول إلي��ه ع��بر وس��ائل النق��ل  
الجماعية أو مشيا على القدام لتفادي استعمال السيارة الخاصة؛

خلل م��دة انعق��اد الم��ؤتمر، اق��تراح وس��ائل تنق��ل معقول��ة وأص��يلة، كال��دراجات  
الهوائية وعربات الخيل؛

،إجراء رحلت نقل دورية في الساعات المناسبة لنقل المشاركين، مجيئا وذهابا  
على مدارات مضبوطة (قصر المؤتمرات والفنادق و أماكن القامة)؛

عرض ونشر أوقات رحلت النقل خلل التظاهرة وبعدها؛ 
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إقام��ة رحلت نق��ل خاص��ة عل��ى م��دار يرب��ط م��ا بي��ن الفن��ادق والقام��ات وقص��ر  
 المؤتمرات، مع عرض أوقات المرور (باحة قصر المؤتمرات والفنادق والقام��ات

المعنية)؛
اعتم��اد أس��عار تفض��يلية لف��ائدة المش��اركين ف��ي الم��ؤتمر ال��ذين يس��تعملون النق��ل  

الجماعي؛
اق��تراح لج��وء المش��اركين للتع��ويض الرادي لص���داراتهم م��ن ث��اني أوكيس��يد  

 الكاربون المرتبطة بتنقلته��م عل��ى مت��ن الط��ائرة أو الس��يارة باس��تعمال مقي��اس ث��اني
 اوكس����يد الك����اربون الت����ابع لمؤسس����ة محم����د الس����ادس لل����بيئة م����ن خلل الراب����ط:

www.fm6e.org/co2/fr2.

النفايات والفضلتتدبير 

تقليص النفايات عند مصدرها؛ 
ترشيد المشتريات (المواد الغذائية والواني والتجهيزات وغيرها)؛ 

 تفض��يل الوان��ي المص��نوعة م��ن الم��واد القابل��ة لع��ادة الت��دوير أو-
الواني الممكن إعادة استعمالها في حالة استعمال الكواب؛القابلة للتحلل الذاتي أو 

نظام اليداع بالنسبة للواني القابلة لعادة الستعمال؛اعتماد -
 قنينات الماء البلس��تيكية بغي��ة الح��د م��ناستعمال قوارير للماء بدل -

إنتاج النفايات؛
اعتم��اد نظ��ام ف��رز النفاي��ات المعي��اري ف��ي المواق��ع ال��تي تع��رف أك��بر ع��دد م��ن  

 - الزج��اج2- ال��ورق وال��ورق المق��وى 1الزوار، يتكون من ثلثة أحواض للتجميع (
- النفايات)؛3والمعادن والبلستيك (اللدائن) 

تحس����يس الن����اس بموض����وع الف����رز (الع����رض والمت����دخلين والبلغ����ات عل����ى  
الميكروفون وغيرها)؛

استعمال قوارير الماء ب��دل م��ن قنين��ات الم��اء البلس��تيكية به��دف الح��د م��ن إنت��اج  
النفايات؛

تنظي��م جم��ع النفاي��ات القابل��ة للتحل��ل وتوجيهه��ا نح��و تجهي��زات إع��داد التس��ميد  
الطبيعي.

فضاء العروض

إخبار العارضين بالطابع المسؤول بيئيا للتظاهرة؛ 
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تسهيل ولوج الشخاص ذوي الحتياجات الخاصة؛ 
دعوة العارضين للتقليل من المطبوعات والوسائل الدعائية؛ 
تقليص كميات مواد التلفيف وإعادة استعمالها وإعادة تدويرها؛ 
التفكي��ر ف��ي إع��ادة ت��دوير ال��ديكورات والروق��ة ال��تي ل��ن يك��ون بالمك��ان إع��ادة  

استعمالها من أجل توجيهها للمدارس أو المنظمات التي ل تسعى إلى الربح؛
كاف��ة المع��دات ال��تي اس��تعملوها، عن��د اختت��ام فعالي��ات uمطالب��ة العارض��ين بجم��ع  

المؤتمر.

المادة الثامنة

احترام بعض القواعد والتقيد بها، ول سيما التالية منها:يلتزم المشاركون ب

احترام البيئة والقيم والتقاليد المحلية؛ 
التوفير في استهلك الماء؛ 
الت���وفير ف���ي اس���تهلك الطاق��ة (تف���ادي اس���تعمال وس��ائل التكيي���ف إل ف��ي حال��ة  

 الضرورة وإطفاء الضواء وغزال��ة وس��ائل ش��حن البطاري��ات وع��دم ت��رك المع��دات
)، إلى غير ذلك؛en veilleوالتجهيزات تعمل وهي منقوصة النشاط (

تقليص نفاياتكم ولسيما من الورق وقنينات البلستيك؛ 
الحرص على التقيد بفرز النفايات المعمول به؛ 
تقليص تأثير تنقلتنا من خلل تعويض إرادي لنبعاثات ثاني أوكس��يد الك��اربون  

  أو ب��رواقwww.fm6e.org/co2/fr2مباشرة على النترنيت من خلل موقع :  
التعويض الرادي للكاربون؛

 إخبار أق��اربكم وأص��دقائكم وتحسيس��هم بتنظي��م الم��ؤتمر وم��روره ب��التزام المس��ؤولية
البيئية.

الموقعين


