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محمد  �سة �مؤس �ت �شرع الذي  �ة“، �اليكولوجي ”المدارس  �ج  �برنام إطار  �ي  �ف
من�ذ  إنجازه  ف�ي  البيئ�ة   لحماي�ة  التربية 2006الس�ادس  م�ع وزارة  ،  بشراك�ة 

تقوم المدارس المنخرط�ة في�ه بتنفيذ الوطنية، لفائدة  مدارس التعلي�م البتدائي، 
المشاري�ع ، تتناول   مواضي�ع أس�اسية، تتمث�ل ف�ي القتص�اد في 5العدي�د م�ن 

والتنوع  النفايات  وتدبير  الطاق��ة  اس��تهلك  ف��ي  القتص��اد  و  الماء  اس��تهلك 
البيولوجي والتغذية السليمة.

�يقوم�س �ياق، �الس هذا  �ي �و  32وف تلميذة  و    مدارسلثمانمؤطر16 تلميذ 
إيكولوجي�ة بإ�براز قيم�ة إبداع التلمي�ذ وعرضه�ا، م�ن خلل تقدي�م أعماله�م في 

مجال ”تدبير النفايات“ لسيما إعادة التدوير:
تشارك في هذا النشاط، من أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز، كل من:

 ورشة إعداد السماد الطبيعي من  النفايات الخضراءمدرسة الطيب المريني:

ل:  ورشة  تدبيرالنفايات الطبيعيةمدرسة أولد جل>

 ورشة تدبير النفايات الورقيةمدرسة أبي هريرة:

 ورشة إعادة تدوير بقايا اللدائن (البلستيك)مدرسة بلل:

 ورشة تدبير نفايات العجلت المطاطيةمدرسة أبي موسى الشعري:

م للكتبية وحدائقهامدرسة سبت مزوضة - شيشاوة: Kس LجMورشة تقديم م 

تشارك في النشاط، من أكاديمية طنجة - تطوان، كل من:

 ورشة صناعة الصابون من الزيوت المستعملةالوحدة التعليمية للبنك الشعبي بطنجة:

لل التقليدية مدرسة الزميج: Oورشة صناعة الس
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المدارس اليكولوجية

إعادة التدوير: معهد الفردوس - تمارة

مدرسة أولد جلل - مراكش

إلى السابعة بعد الزوال  انطلقا من الثالثة2013 يونيو 10الCثنين 
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) المختارة في مسابقة المدارس اليكولوجيةlogosعرض مجسمات المدارس و علمات المؤتمر (

علمات المؤتمر: المنارة3-

أشغال 16قوم توس�� خلل  والعموم،  الشباب  لفئة  المنجزة  أعماله��ا  بتقدي��م  الفائزة   المدارس 

.المؤتمر

 أكاديمية إقليمية للتربية والتكوين بالمملكة المغربية16 مدرسة تمثل 16
قامت بابتكار و من مواد مستعملة أو/و قابلة للتدوير، وبشكل إبداعي

 20 و2012 دجنبر 25الكاديمية في هذه المسابقة المنظمة في الفترة ما بين 16مدرسة من 58وقد شاركت 
2013مارس 

ر لمدرستهم اليكولوجية13- Sغ TصUمجسم م

.

إلى السابعة بعد الزوال  من الثالثة2013 يونيو 10الCثنين 
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الصحفيون الشباب من أجل البيئة

ومؤطرته�م م�ن الثانوي�ة التأهيلي�ة الكتبي�ة بمراكش  يقوم ص�حفيون شباب
” عنوان  �ت �تح الورش  هذا  �ط �النباتات بتنشي عالم  لكتشاف  تعالوا 

“ يقوم خلله بعرض قدراتهم التقنية  من العطرية بحاستي البصر والشم
خلل تشجي�ع العموم عل�ى المشارك�ة ف�ي عملي�ة تطبيقي�ة لتقطير النباتات 

العطرية.

ورش تقطير النباتات العطرية•

 إلى السابعة بعد الزوال من الثالثة  يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الCثنين 
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Jeunes Reporters pour l’Environnement  ‘JRE’ 

انطلقت�ه مؤس�سة محمد  الذي أعط�ت  البيئ�ة“،  الشباب م�ن أج�ل  انس�جاما م�ع روح برنام�ج ”الص�حفيون 
، وبغي�ة تحس�يس تلمذة الثانويات التأهيلي�ة م�ن الصحفيين الشباب 2002الس�ادس لحماي�ة البيئ�ة من�ذ س�نة 

من أج�ل البيئ�ة، وتعزي�ز قدراته�م في مجال تقنيات التحريات الص�حفية ورف�ع التحدي ليص�بحوا صحفيين، 
والصخور يشارك س��ينا  وإب��ن  الضح��ى   : تأهيلي��ة  ثانويات  م��ن  مراك��ش  بأكاديمي��ة  شباب   ص��حفيين 

، في إعداد صحيفة إلكترونية طيلة مدة المؤتمر،الرحامنة

حيث يقوم الصحفيون الشباب، من خلل التقاط الصور وإنجاز لقاءات صحفية، بإنجاز تحقيقاتهم وتعزيز 
العلمية،  اللوحات  ف�ي  يومي�ا  المهتمي�ن  إشارة  وتكون ره�ن  للمؤتم�ر،  اللكتروني�ة   الص�حيفة  مكونات 
مص�احبين ف�ي ذل�ك م�ن طرف مؤطريهم وصحافيين محترفي�ن  ينتمون للجن�ة الوطني�ة ل�برنامج صحافيون 

الشباب من أجل البيئة.

صحفية , هدى مهين 

مريم الصافي، مديرة الداعة الوطنية بفاس

حسن بودغاغن، صحفي بالشركة الوطنية للذاعة والتلفزة

2013الجريدة اللكترونية للمؤتمر العالمي للتربية البيئية – دورة •

2013 يونيو 13 إلى الخميس 2013 يونيو 9الحد 

الصحفيون الشباب من أجل البيئة
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Jeunes Reporters pour l’Environnement ‘JRE’  

تلميذ   أعمال  �ع �جمي �ة“ �البيئ �ى �عل أخرى  ”نظرة  معرض  يقدم 
من  انطلق�ه   من�ذ  �ز، �الجوائ عل�ى  �ن �الحائزي �ة �التأهيلي الثانويات 

.2002طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة سنة 

تلميذ من وسيسهر على تنشيطه طيلة مدة انعقاد أشغال المؤتمر 
في  شاركوا  �ن �أ �بق �س �ن �الذي �ش �مراك �ة �لكاديمي �ة �تابع ثانويات 

،.مسابقة الصحفيون الشباب من أجل البيئة

 26بفضاء المعارض التابع لقصر المؤتمرات، من خلل عرض 
تحقيق مكتوب، من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء؛

عرض  خلل  من  عبدالس��لم،  مولي  عرص��ة   62وبحديق��ة 
صورة، من الساعة السابعة مساء إلى التاسعة ليل.

انطلق • على  مض��ت  س�نوات  عش��ر  م�ن خلل  البيئ�ة“  عل�ى  أخرى  ”نظرة  معرض 
برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة

2013 يونيو 10انطلقا من الثنين 

الصحفيون الشباب من أجل البيئة
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التعريف بالبيئة، نقط تقاطع بين فن إعادة استعمال الشياء ومسرح توظيفها

إلى السابعة بعد الزوال من الثالثة 2013 يونيو 12 يونيو والربعاء 11الثلثاء 

 15يرم�ي هذا الورش التعريف�ي تحوي�ل مختل�ف المواد إل�ى مس�رح توظيف�ي للشياء وس�يشارك فيه -
تلميذ من المدارس اليكولوجية.

�ة“-�”مبادرة حضري جمعي�ة  اكتشفوه  أطفال  ما  المشاركي�ن  الطفال  م�ن  مجموع�ة  م�ع  سيشاطرون 
.وأنجزوه في حيهم

ونظرا لخبرتهم في هذا المجال الفن�ي، فسيشاركون بدورهم في الورش ويقدموا الدعم للطفال -
الخرين في إنجاز أعمالهم. 

لحظات غنية بالكتشافات والتبادل والتشارك الفني المواطن المحافظ على البيئة.-
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معرض ”طيور وأUناس“

  

     

   

ارتجالي�ة على  ، وأعمال  س�ينظم معرض لعمال منحوتات حديدي�ة تجس�د طيورا وأناس�ا 
مدى يومي�ن، الثلثاء والربعاء،  بتنس�يق م�ع مشارك�ي ف�ي أوراش التعريف بفنون إعادة 

الشياء ومسرح توظيفها.

زناتي وبريجيت شاديل فكران وجمعية مبادرة حضرية التنشيط: نور الدين•

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الCثنين 



9

والمخترعين الشباب.,المدارس اليكولوجية: ورشة التجديد والتعلم، حول الطاقات المتجددة و الماء 

ورشة عمل لمتعلقة بإالكتشاف والتعلم تقنيات التحويل والتخزين والستعمال •
ال للطاقة وتدبير المياه وآفاق التنمية. dالذكي والفع

 

أيام من أشغال الموضوعاتية من خلل إبراز قيمة المواد المعاد تدويرها أو  4
:القابلة لعادة التدوير لتتحول إلى أدوات بيداغوجية

ورشتان عمليتان حول الطاقة الشمسية يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء :  10
واستعمالها في المجالين القروي والحضري

ورشتان عمليتان حول الماء واستعماله في يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء :  11
المجالين القروي والحضري

ورشتان عمليتان حول الطاقة الريحية يونيو من الخامسة إلى السابعة مساء :  12
واستعمالها في المجالين القروي والحضري

ورشة عملية لفائدة المخترعين الشبابيونيو من الخامسة إلى السابعة مساء :  13 .

• سيتم ضم الدوات المحصل عليها من الورشات في مجسم تحت شعار 
”القرية اليكولوجية“، تمثل ماديا مختلف الحلول المتاحة في مجال الطاقات 

.المتجددة

     

بشراكة مع برنامج المدارس اليكولوجية   INTELLCAPالتنشيط: شركة 

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الCثنين 
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المدارس اليكولوجية: ورش إعادة التدوير العلمية

   

التنشيط: إسمنت المغرب

2013إلى السابعة بعد الزوال  من الثالثة يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الCثنين 

تتمثل ورشات للبداع اليكولوجي هذه في إنجاز أعمال فنية  
انطلقا من مواد التدوير ومن ثمة إنشاء فضاء للبتكار وتعلم 
للمواد  ثانية  حياة  إعطاء  خلل  �ن �م �ر، �التدوي إعادة  تقنيات 

المستعملة
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قاقة الخضراء) لتدبير النفايات اللكترونية وتوظيفها cب“ (الر dورشة ”غرين ش

     

   

)www. aljisr.maالتنشيط: جمعية الجسر (

2013 يونيو 12 يونيو والثلثاء 10الثنين 

توج�ه هذه الورش�ة العملي�ة لفائدة فئ�ة الشباب والعموم، ويسهر 
،  من خلل عملية تفكيك على تنشيطها شابان عينتهما جمعية الجسر

حاس�وب بالكام�ل وعرض متكرر لشري�ط يفس�ر العملي�ة الشامل�ة لمعالجة المعدات 
التي  بالهمي�ة  والتحس�يس  ب“  �oش برنام�ج ”غري�ن  المس�تعملة، ضم�ن  المعلوماتي�ة 

تكتسيها المعالجة المسؤولة بيئيا للنفايات اللكترونية.

Photos des apprentis du CFA 

د لعادة إضفاء القيم�ة عل�ى المعدات المعلوماتية  fغري�ن ش�ب“: مشروع مجد”
من أجل تجهيز المدارس العمومية المغربية.

المقاولت  لدى  المستعملة  �ة �المعلوماتي المعدات  �ع �تجمي �ي �ف �برنامج �ال �ل �ويتمث
العمومية والخواص، لكي يتم:

إصلحها بغية تجهيز المدارس العمومية بها؛-
أ�و إعادة تدويره�ا عمل بالمعايير الدولية الجاري بها العمل، مع توفير -

غير  �ذ ��للتلمي �ة ��المعلوماتي �يانة ��الص �ي ��ف بشهادات  مشفوع  �ن ��تكوي
).CFAالمتمدرسين/ عبر مركز التكوين بالتعلم (
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) Maison des Contes du Marocالحكي: من تنشيط دار الحكايات بالمغرب (

   

التنشيط: دار الحكايات بالمغرب

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

اكتشاف • إعادة  أو  الكتشاف  لتشجي�ع  لتوعي�ة، فرص�ة  لكونه�ا حامل�ة  المبادرة،  تع�د هذه 
.القصة الشعبية المغربية

 عل�ى اتفاقي�ة اليونس�كو م�ن أج�ل حماية التراث 2006علم�ا بأ�ن المغرب ص�ادق في س�نة •
ر بذلك توص�ية اليونسكو ليوني�و  Oك Lا تذ�من مسؤولية  "1997الثقافي الغي�ر المادي، وكم

الجيال الحالية إزاء الجيال القادمة، أن تحافظ على التراث الشفوي للبشرية 
.الموجود حاليا"

ويتعلق المر بإبراز قيمة هذا التراث الشفوي التقليدي، والتشجيع على تدعيمه وإعادة •
احتوائه، وتسليمه للجيال الشابة بغية ضمان حمايته والحفاظ عليه.

وإضافة إلى وظيفة "القصة البيئية" الترفيهية، يقوم هذا الصنف من الحكي بدور ل يدع •
مجال للشك في تعريف الطفال بثقافة الجماعة، وتحسيسهم بالساس بحماية البيئة.

الحكاية" • "دار  م�ن  قاص�ين  أربع�ة  والعموم،  الشباب  فئ�ة  لفائدة  المؤتم�ر،  يحض�ر خلل 
بالمغرب، س�فيان ب�ن خص�الة ونادي�ة البلغيت�ي العلوي وادري�س بنعدادة وأحمد المدكوري، 
الطبيع�ة والثقاف�ة، من خلل  الرواب�ط بي�ن  الحاضري�ن وتجس�يد  العنان لخيال  لك�ي يطلقوا 

الصور والكلمات.

. دقيقة من تبادل الراء والمناقشة مع الحضور30وتتضمن كل حصة قصتين تليها 

فضاء المعرض بقصر المؤتمرات
 2013 يونيو 12 إلى الربعاء 10من الثنين 

إبتداء من الساعة الخامسة بعد 
الزوال

 يونيو إبتداء من الساعة  13الخميس 
العاشرة و النصف صباحا
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ورشة تحضير كريات السماد ”سيد بول“ من أجل تخضير المساحات الجماعية في المجال الحضري 
(النباتات والغراس)

     

   

)السيدة ماريون بريما، المكلفة بأعمال التنشيط( التنشيط: الضيعة التربوية – الدارالبيضاء

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

وهي • بول“  �يد �”س كريات  لكتشاف  والعموم،  الص�غار  دعوة  تت�م   
والبذور وعن  التراب والطي�ن  م�ن  تتكون  الت�ي  الحبوب  م�ن  كريات 

طريقها يتم تخضيرمساحات المجال الحضري (غير قابلة للغرس).

 توجد مختلف بذور البقليات ونباتات التزيين رهن الشارة.•

ع الزائر على التفكير في المكان الذي يرغب في إعادة غرسه • Kيشج 
البذور  كريات  وعل�ى صناعة  تنم�و  أ�ن  يود  �ي �الت النباتات  �ة �وطبيع

بنفسه.

 ويتم تلفيف كريات البذور في أكياس من القنب ليحملها كل مشارك •
معه.
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ورشة عرض استعمال أنواع النباتات العطرية والطبية

     

   

السيدة ماريون بريما، المكلفة بأعمال التنشيط( ة – الدارالبيضاءالتنشيط: الضيعة التربوي

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

تتم دعوة الصغار والعموم، لكتشاف النباتات العطرية والطبية بالمغرب  •
ومختلف أوجه استعمالها.

الجبل • �ل �وإكلي �ى �(الخزام �ة �العطري النباتات  �م �أه �تعمال �اس عرض  �م �يت  
والزعت�ر والنيس�ون والزعفران ومختل�ف أنواع النعناع المغرب�ي) لتمكين 
الغنية  والنباتي�ة  العطري�ة  النباتات  م�ن  ك�بيرة  تشكيل�ة  اكتشاف  م�ن  العموم 

 نوع.4200والمتنوعة التي يزخر بها المغرب، إذ يبلغ عددها 
 كم�ا س�يكتشف العموم مراح�ل تحضي�ر أنواع النق�ع: م�ن الجن�ي والحصاد •

وحصص  �ع �النق �ر �تحضي يليه�ا  �ف، �بالتجفي مرورا  �ة، �والتعبئ �ف �التلفي �ى �إل
للتذوق.

لLب يأخذها معه.• Mويقوم كل مشارك بتلفيف أكياسه في ع
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رفع قيمة المواد الناتجة عن صناعة السكر من خلل تحضير تخمير السماد الطبيعي

     

   

  جامعة القاضي عياض-التنشيط: الستاذ خالد فارس

تتوج�ه هذه الورش�ة لفئ�ة الشباب والعموم، وه�ي فرص�ة لتحس�يس العموم بأهمي�ة توظيف 
القاضي  �ة �جامع �ي �ف �ا �داخلي �ة �الجاري البحاث  �ع �بمشاري �م �وإخباره �كر �الس �ل �معام طفاوة 

عياض.

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

هذه  بين  المزج  ويمك�ن  العص�ائر.  تنقي�ة  دورة  م�ن  �كر �الس معام�ل  (رغوة)  طفاوة  وتنت�ج 
غني  �بيعي �ط �ماد �س لنتاج  �ا �تخميره �م �ث المنازل  ونفايات  الخضراء  والنفايات  الطفاوة 

بالكالسيوم.
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البيئة والفنون الجميلة من خلل إعادة التدوير الفنية

   

)بشراكة مع وكالة الجهة الشرقيةالتنشيط: فنان الديكور يوسف الشتاتي (

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

المنجزة  الفنية  العمال  وعروض  �ة �الفني الورشات  هذه  خلل  الفنان  يعرض 
إمكانية  والعموم،  الشباب  م�ن  الزوار  عل�ى  مختلف�ة،  ونفايات  بقاي�ا  م�ن  انطلق�ا 

تحويل أشياء مختلفة غير مستعملة إلى أعمال فنية تزيينية.

ويتعل�ق الم�ر بورش�ة تحوي�ل ميداني�ة م�ع تقدي�م العدي�د م�ن المواد والشياء سبق 
وأن خضعت للتحويل.
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معرض  للطوابع البريدية تتناول مواضيع بيئية مختلفة

     

   

التنشيط: بريد المغرب

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

يعرض ”بري�د المغرب“ مجموع�ة م�ن الطواب�ع البريدي�ة الص�ادرة س�لفا، على 
والعموم،  الشباب  فئة  لفائدة  البيئي�ة،  للتربي�ة  الس�ابع  العالم�ي  المؤتم�ر  هام�ش 

تتناول مواضيع بيئية مختلفة.

، الذي يتتناول مواضيع بيئية مختلفة من خلل الطوابع البريدية هذا المعرض
كأداة بيداغوجية ووسيلة تشجيع على التعلم، ولتوعية الشباب والكبار بالبيئة.
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معالجة المياه العادمة لمدينة مراكش وإعادة استعمالها

   

التنشيط: شركة توزيع الماء والكهرباء بمراكش

يت�م تنظي�م حص�تين للتحس�يس مخص�صات لفئ�ة الشباب والعموم، مبني�ة عل�ى مس�جد لمحط�ة المعالج�ة ، بقصر 
م�ن  المؤتم�ر،  فعاليات  مدى  عل�ى  إلى 2013 يوني�و 13 إل�ى 10المؤتمرات،  والنص�ف عص�را  الرابع�ة  م�ن   ،

السادسة والنصف مساء.

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

يكمن الهدف من وراء هذا المشروع الذي تسهر عليه شركة توزيع الماء والكهرباء بمراكش في ما 
يلي:

أفضل  تقدي�م  م�ع  والس�ياحي  العمران�ي  نموه�ا  ومص�احبة  مراك�ش  مدين�ة  ازدهار  ف�ي  المس�اهمة   *
الخدمات لمواطنيها وزوارها وتحسيسهم بالتدبير المعقلن لمواردها المائية؛

ويترتك�ز مفهوم المعالج�ة عل�ى س�لسة م�ن التدابي�ر: تنشي�ط الوحال والتص�فية والتطهي�ر من الجراثيم 
بالشعة فوق البنفسجية؛

ك�ن توظي�ف الغاز ال�بيولوجي من  Lا يم�* تمك�ن محط�ة م�ن معالج�ة الوحال بالنق�ع وإزال�ة الماء، بينم
 في المائة من حاجيات المحطة من الطاقة 45خلل عملية التوليد المزدوجة من تغطية ما يزيد عن 

 طن من مقابل الغاز المتسبب في الحتباس الحراري.66000وتمنع تسرب أكثر من 
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الممر البيداغوجي لواحة النخيل

   

مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة

يقام الممر البيداغوجي لواحة النخيل، الموجه للعموم بشارع محمد السادس (قبالة قصر 
المؤتمرات)

 يونيو10انطلقا من الثنين 

محمد  �سة �مؤس �ه �أعدت الذي  �بيداغوجي، �ال �ر �المم �ي �يرم  *
الس�ادس لحماي�ة البيئ�ة وأقامت�ه بالحدائ�ق العجيب�ة ببوقنادل، إلى 
للتعلم  �ة �الولوي �ي ��يعط �ي ��بيداغوج �ل �بشك �ل �العم �ع �تشجي
حد  �ى �عل والعموم  للشباب  النشراح  �ن �م �و �ج �ي �ف والطلع 
التنوع  لدور  أفضل  إدراك  �ق �تحقي أج�ل  �ن �م �يما �لس �واء، �الس
ال�بيولوجي ف�ي التنمي�ة البشري�ة والهمي�ة الت�ي يكتسيها الحفاظ 

على تراثنا الطبيعي.

* وتكم�ن خص�وصيته ف�ي رب�ط علق�ة أفض�ل بالطبيع�ة لسيما 
لفائدة ساكنة حضرية تزداد بعدا عن المجال الطبيعي.

ويع�د المم�ر ال�بيداغوجي لواح�ة النخي�ل، الذي أعدت�ه المؤسسة •
الواحات،  ثقافة  �برز �ت �ة �تعريفي حلقات  �ن �م مدارا  مؤخرا، 
ارات) والس�ماد الطبيعي  Kط Lة (الخ�كالنخي�ل وطرق الري التقليدي

ودورة الماء والهرم اليكولوجي لواحة النخيل.

بشكل  تتخلله�ا  للتوق�ف  نق�ط  م�ن مجموع�ة  الحلقات  وتتكون   *
ترفيهي لوحات مرئية ومسالك تفاعلية.
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حافلة المعرض ”عالم الحيوانات العجيب“

   

)SPANAالتنشيط: جمعية حماية الحيوانات والطبيعة (

تحل ”حافلة المعرض“ الموجهة للشباب والعموم بساحة قصر المؤتمرات وتفتح في وجه العموم على طول مدة المؤتمر، من 
.2013 يونيو 13 إلى 10

ويتم بالمناسبة تنظيم حصص يومية لفائدة المشاركين في برنامج المدارس اليكولوجية:
من الثنين إلى الربعاء: من الثالثة بعد الزوال إلى السابعة مساء

الخميس: من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا.

: مرحبا في عالم الحيوانات العجيب1اللوحة •
: تطور صنف السنوريات2اللوحة •
: السنوريات اليوم3اللوحة •
: انقراض السنوريات4اللوحة •
: المغرب، تنوع نادر من المناظر الطبيعية والمنظومات البيئية5اللوحة •
: تنوع أصناف الحيوانات6اللوحة •
: الطيور المهاجرة7اللوحة •
: اختلل التوازن بالوساط الطبيعية8اللوحة •

: تدجين الحيوانات9اللوحة 
: كيف تساهم الحيوانات في حياة النسان؟10اللوحة 
: المعاملة السيئة للحيوانات11اللوحة 
: الحاجيات الخمس الساسية للحيوانات12اللوحة 
: وقائع خارقة عند الحيوانات13اللوحة 
: كيف نساهم في حماية الحيوانات؟14اللوحة 
: تعمل جمعية حماية الحيوانات والطبيعة من أجل راحة  الحيوانات15اللوحة 

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10الثنين 

؛" لكي تحل بمختلف المؤسسات المدرسية- في إطار برنامج جمعية حماية الحيوانات والطبيعة للتربية على حماية الحيوانات، أعدت "حافلة للمعارض
 لوحة موضوعاتية تفاعلية.15- ويتضمن هذا المعرض 
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الحافلة اليكولوجية لتدبير النفايات وتوظيفها

   

 (شركة لتدبير النفايات بمراكش) TEC MEDالتنشيط: تيك ميد

 يونيو 13 إلى 10تحل ”حافلة المعارض“ الموجهة للشباب والعموم بساحة قصر المؤتمرات على طول مدة المؤتمر، من 
2013.

ويتم تنشيطها يوميا لفائدة المشاركين في برنامج مدارس إيكولوجية:
من الثنين إلى الربعاء: من الثالثة بعد الزوال إلى السابعة مساء

الخميس: من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا.

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10من الثنين 

والعموم  بغي�ة تحسيس الطفال  بيداغوجي�ة  المعارض وتنظي�م حص�ص  بتقدي�م حافل�ة  �ط Oبهلوان منش يقوم 
بعمليات الفرز وتوظيف النفايات وتأثيرها على البيئة.
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تقديم المختبر المتنقل لقياس جودة الهواء

   

التنشيط: مديرية الرصاد الجوية الوطنية

يتم تنظيم حصص تحسيسية، موجهة للشباب والعموم، من خلل المختبر المتنقل، بساحة قصر 
.2013 يونيو 13 إلى 10المؤتمرات، من 

2013 يونيو 13 يونيو إلى الخميس 10من الثنين 

يكمن الهدف من المختبر في ما يلي:
- قياس المعايير المناخية البيئية قبل المؤتمر وخلله وبعده (تأثير المؤتمر على جودة الهواء)؛

-  تفسير تأثير تلوث الهواء على الصحة والبيئة .
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