
 

 األنشطة الموازية

 

 واحات نخيل مراكش

 

 معيمكن المدار المقترح من اإلطالع بصفة ملموسة على اإلجراءات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة 

  مراكش نخيل واحة وتنمية حماية برنامج إطار في شركائها

 الناضج، النخيلتقليم و، وصيانة النخيل عملية زرع حضور -1

 "التعويض الطوعينموذجية في إطار  موقع مزرعة زيارة -2

مياه الصرف الصحي على  للكربون" حيث يعتمد السقي

وتتم  مراكش لمدينة محطات معالجة المياه العادمة في المعالجة

 ، الطاقة الشمسيةضخ المياه باعتماد عملية 

"المدارس  التي أنجزها أطفالاإلجراءات تفقد المشاريع و -3

 ،اإليكولوجية"

ألف شتلة   100 ينتج ما يصل إلىمتواجد خارج الواحة و  موقع :مراكش مدينة مشتل يارةز -4

 سنويا. 

 : يونيو 41الجمعة 

 بعد الزوال 3الساعة  و 9: الساعة ةمغادرال

 زيارة كل في شخصا 10

 محطة تصفية مياه الصرف الصحي بمراكش

 

 المستدامة التنمية خدمة في مبتكرة تحتية بنية

 

 التنميةخاص بآليات  مشروع وهي عبارة عن ،هكتارا 71 قدرها إجمالية مساحة علىتم بناء هذه المحطة 

 وتعزيز للمياه، متجدد كمصدر سنويا مليون متر مكعب 33وتقوم المحطة بمعالجة (. MDP) النظيفة

 االحتباس غازات من طن 66.000با التي تبلغ تقري االنبعاثات مكافحة في والمساهمة الحيوي الغازإنتاج 

 .لغولفل ملعبا 49 و نخيلال واحات لسقي ومتجددا بديال مصدرا المحطةكما تعتبر . سنة كل الحراري

 

 : يونيو 41الجمعة 

 والنصف بعد الزوال3 الساعة   النصف وو 9: الساعة ةمغادرال

 نصفو ساعتين 2مدة الزيارة : 

 زيارة كل في شخصا 30

 

 

 



  

  

 والنجاعة الطاقية الطاقات المتجددة التكنولوجية لوكالة الوطنية لتنمية القاعدة

 

. 7896في سنة  والنجاعة الطاقية الطاقات المتجددة التكنولوجية لوكالة الوطنية لتنمية القاعدةتمت إقامة 

بتجارب على األنظمة يقوم أحدهما بتطوير محورين متكاملين،  القاعدة، قامت هذه 4991ومنذ سنة 

الشمسية الكهربائية الضوئية والحرارية من خالل اختبارات األداء الكهربائي والطاقي والميكانيكي، الخ.  

بينما يتمثل المحور الثاني في مركز للتكوين المتخصص والمعتَمد من قبل معهد الطاقة المستدامة والجودة 

(ISPQ)مركزال تكنولوجيا الطاقات المتجددة. كما يقوم ال، والخاص بتكوين األطر والفنيين في مج 

 للتجهيزات. الوطنية العالمات ومنح الفني األداء اختباراتب

 

 41 يونيو الجمعة: الزيارة تاريخ

 والزيارة الفعلية للموقع نقلتال ذلك في بماساعتان : المدة

 15 الساعة على والثانيةصباحا  9:30 تبدأ إحداهما على الساعة جولتانهناك 

 .الزوال بعد

 جولة كل في شخصا 30سيستفيد 

 

 

 مراكش -جامعة القاضي عياض  - المركز الوطني للدراسات واألبحاث حول الماء والطاقة

التي تندرج في  التنميةو لبحثمؤسسة ل والطاقة الماء حول واألبحاث للدراسات الوطني المركزيعتبر 

. السوسيو اقتصادي للبالد الفضاء في الندماجل عياض القاضي جامعة تتبعها التي العامة السياسة إطار

 والتنمية التكنولوجي لالنفتاح أداة جامعةال وجعل المبذولة التنمية جهود دعم في رغبةال يعكس هذاو

 .السوسيو اقتصادية

 

 :والنجاعة الطاقية الطاقات المتجددة وكالة الوطنية لتنميةللالتكنولوجيتين القاعدتين وستهم الزيارات 

 والبيئة المياه علوم قاعدة •

 والنجاعة الطاقية المتجددة الطاقات قاعدة •

 

  41 يونيو الجمعة: الزيارة تاريخ

 نقلتال ذلك في بما ساعتان: المدة

 بعد الزوال. 30: 15 الساعة على والثانيةصباحا  9:30 تبدأ إحداهما على الساعة جولتانهناك 

 .شخصا 30: جولة كل في األشخاص عدد



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

 شارع محمد السادس، زنقة المدني بن الحسيني،

 المغرب –الرباط  618ص.ب. 

 

 )خط هاتفي مجتمع(   44 88 65 37 5(0) 212 +الهاتف: 

 31 55 65 37 5(0) 212 +الفاكس: 

 

infoweec2013@fm6e.org 

 

www.fm6e.org 

 

 

 للتربية البيئيةلمؤتمر العالمي لالكتابة الدائمة 
Via Bligny 15, 10122 Torino (Italy) 

 390114366522+الهاتف / الفاكس :  

 

secretariat@environmental-education.org 

info@weec2013.org 

 

www.environmental-education.org 

www.weec2013.org 
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