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التخطيط المستدام في :  المن الغذائي والتغيرات المناخية
منطقة البحر المتوسط

/)http://www.unito.it(تنظيم: جامعة توران 

   

13 إلى 10 من الساعة 2013 يونيو 9الحد 
2القاعة: كرم 

يجمع هذا النشاط عدة خبراء أعضاء اليونيسكو وباحثين جامعيين من السودان وفرنسا وبلجيكا وروسيا 
وإيطاليا...

أعضاء اليونسكو من الحوض للتبادل وإقامة الشبكات بين ة قدم هذا النشاط الموازي فرصي•
ربية مهتمة بالتاللطراف وبين مختلف الوالتنمية المستدامة  البيئة المتوسطي العاملين في مجال

.البيئية في شبكة المؤتمر العالمي للتربية البيئية

ر وتقديم أراء من شأنها المساهمة في فهم اكلفإلى جمع البحوث والهذا النشاط أيضا يهدف •
.برامج العمل المرتبطة بهاوتبني التربية البيئية أحسن لمشكلت 

وخلل المؤتمر، سيتم تناول محاور مختلفة وهي:•
المن الغذائي؛.1
الماء والتصحر؛.2
التعمير؛.3
الحكامة الموحدة..4
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’MESA‘ادماج منظور البيئة والستدامة في الجامعات الفريقية 
 PNUEالهيئة المنظمة: برنامج المم المتحدة للبيئة

(http://www.unep.org/ecalendar/contents/e_details_view_admin.asp?EventID=2231(

   

17 إلى 14 من الساعة 2013 يونيو 10الثنين 
2القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
 هيل لوتز، جامعة رودز، جنوب إفريقيا-
“MESA  أعضاء ”-
 جمعية الجامعات الفريقية-
“ من إفريقياMESA  ممثلو ”-

) نداء 2012) المنعقد أوروشا (شتنبر CMAEأطلق المؤتمر الخير للوزراء الفارقة حول البيئة (•
. البيئةفي مجاللعداد برنامج عمل إقليمي حول التربية والتكوين 

كون هذا النشاط فرصة لتقديم ومناقشة مشروع برنامج العمل القليمي من أجل دراسته يس•
.وتبنيه من طرف المؤتمر الوزاري

“ للسنة الماضية، وبرنامج العمل MESAكما سيركز هذا النشاط على دراسة مدى تقدم برنامج ”•
2013.
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’GUPES‘الشراكة العالمية للجامعات حول البيئة والستدامة 
 PNUEالهيئة المنظمة: برنامج المم المتحدة للبيئة

(http://www.unep.org/training/programmes/gupes.asp)

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  10الثنين 

2القاعة: كرم 

• ‘GUPES’ هي برنامج أطلقته وحدة التكوين لبرنامج المم المتحدة للبيئة والتربية البيئية في 
. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المقاربات المبتكرة في مجال البيئة والتكوين 2012يونيو 

.واستدامة الممارسات والبرامج في الجامعات فيما يتعلق بالتربية البيئية

كون هذا النشاط مناسبة للتبادل وتقديم المعلومات حول هذه المبادرة لفائدة الجامعات يس•
. وأفاق التنمية ’GUPES‘ المشاركة ودراسة التقدم المنجز من طرف الشراكة 

ينشط هذا اللقاء:
 مهيش برادان، رئيس البيئة والتربية – وحدة التكوين، برنامج المم المتحدة للبيئة-
 هيل لوتز، جامعة رودز، جنوب إفريقيا-
 أرلندو ساييز، جامعة العلوم والتطبيقات، كولومبيا-
 رولف بور، جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا-
 بروفسور وانغ-تونجي من جامعة لي، الصين-
 مشاركون من أمريكا الشمالية وشرق أسيا-
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التربية على التدبير المستدام للنفايات
(الشبكة القليمية لتبادل المعلومات والخبرات لبلدان المشرق والمغرب حول النفايات الصلبة)SWEEP NET-GIZالهيئة المنظمة: 

(http://www.sweep-net.org) 

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  10الثنين 

3القاعة: كرم 

:، خصوصا وأشغالهاSWEEP-Netسيكون هذا النشاط ورشة للنقاش ومناسبة لتقديم شبكة •
  أشغال مجموعة العمل الجهوية حول تحسيس الجمهور والتربية والمشاركة الجماعية

في مجال النفايات الصلبة
وكذلك الدوات والدعائم المعلوماتية التي تم تطويرها في هذا المجال.

ينشط هذا اللقاء:
Sweep-Netوليا كورنر، شبكة وجاسكندر ناكازي  -
رولف بور، جامعة دريسدن التقنية، ألمانيا GIZدومنيك تالي،  -
.، لبنانT.E.R.R.Eبول أبي رشيد، رئيس ومدير  -
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أداة نشر الممارسات البيئية السليمة
)UCA“   (http://www.uca.maالهيئة المنظمة: جامعة القاضي عياض ”

   

19:30 إلى 17:30 من الساعة 2013 يونيو 10الثنين 

4القاعة: كرم 

الوجه المختلفة لمساهمة جامعة القاضي عياض في نشر هذا النشاط يقدم 
الثقافة البيئية عن طريق:

التكوين من خلل تحضير شهادات الجازة والماجستير في هذا الموضوع؛•
البحث من خلل إدماج حوالي ثلثين هيئة للبحاث في المجالت المرتبطة بحماية البيئة؛•
المحلية والمدارس؛ مبادرات ملموسة لدى بعض الجماعات•
وأخيرا مد روابط متينة مع المجتمع المدني لنشر نتائج البحاث وتطبيقها على أرض الواقع.•

ينشط هذا اللقاء:
 طلبة جامعة القاضي عياض يمثلون مجموعة من شهاداة الجازة والماجستير في مجال البيئة-
البروفسور مصطفى عشان، أستاذ الجغرافيا-
الحوز البروفسور أحمد شهبوني، أستاذ بجامعة القاضي عياض، رئيس مركز تنمية جهة تانسيفت-
البروفسور محمد غميزي، أستاذ اليكولوجيا وهيدروبيولوجيا، رئيس المجلس العلمي لمتحف التاريخ الطبيعي-

الجمعيات: *
الحوز مركز تنمية جهة تانسيفت-
جمعية أساتذة علوم الحياة والرض-
جمعية أصدقاء المتحف-
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القتصاد الخضر: تجارب وآفاق للقطاع الخاص بالمغرب
 CGEM-CMPP الهيئة المنظمة: الكنفدرالية العامة لمقاولت المغرب والمركز المغربي للنتاج النظيف:

(http://www.cmpp.ma(

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 10الثنين 

5القاعة: كرم 

م الحصيلة وأفاق التنمية بالنسبة للقطاع الخاص سيكون هذا النشاط ورشة للنقاش ومناسبة لتقدي
في إطار تفعيل القتصاد الخضر.

وفي هذ الطار سيتم تقديم ما يلي:
؛CGEMعلمة ”المسؤولية الجتماعية“ للمقاولت أعضاء الكنفدرالية •
ومرافقة المقاولت؛ التكوين في CMPPتجربة المركز المغربي للنتاج النظيف •
مشاريع وتجارب ناجحة وشهادات من القطاع الخاص تتعلق بعلمة ”المسؤولية الجتماعية“ •

؛النظف لنتاجالوتطبيق 

ينشط هذا اللقاء:
CGEMلسيد سعيد مولين: رئيس لجنة القتصاد الخضر بالكنفدرالية ا -
 السيد رياض مزور: نائب رئيس لجنة القتصاد الخضر-
 السيد سعيد السقاط، رئيس لجنة علمة ”المسؤولبية الجتماعية“ -
CMPP السيدة حنان حنزاز، المديرة العامة للمركز المغربي للنتاج النظيف -
 السيدة فاطمة الزهراء القادري: المديرة العامة لجمعية ”الجسر“-
 السيد عبد الرحمان خليل: مدير التنمية المستدامة، قطاع المعادن الساسية والكوبالت، مناجم-
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الكاديمة السلمية للتنمية المستدامة بالمغرب
 – وزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة – مديرية البيئة  ISESCO الهيئة المنظمة: ايسيسكو

)http://www.isesco.gov.ma(

سيكون هذا اللقاء مناسبة لتقديم الكاديمية السلمية للبيئة والتنمية المستدامة بالمغرب.

تتخصص هذه الكاديمية في البحث والتكوين في مجال البيئة، خصوصا عن طريق تحضير شهادات 
 والدكتوراه.الماجستير

   

19:30 إلى 17:30 من الساعة 2013 يونيو 10الثنين 

1القاعة: فاس 

ينشط هذا اللقاء:
 ممثلون عن اليسيسكو ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة – مديرية البيئة-
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البيئة والتخفيض من المخاطر الطبيعية“ ”
www.unep.org )PNUE(الهيئة المنظمة: برنامج المم المتحدة للبيئة 

الطبيعية  الكوارث  تدبي�ر  يخ�ص  فيم�ا  للبيئ�ة  المتحدة  الم�م  برنام�ج  به�ا  قام  الت��ي  الشغال  س�تقدم  الورش��ة  هذه  خلل 
) ومركز الموارد الطبيعية والتنمية PEDRRوالتخفيض من المخاطر بشراكة مع مديرية البيئة والتخفيض من المخاطر (

)CNRD.(

يقدم هذا التكوين في جامعات عديدة عبر العالم وهو موجه إلى أساتذة الجامعات وهيئة المدرسين والطلبة الذين يهتمون 
بإشكالية تدبير النظمة اليكولوجية الطبيعية.

   

13:00إلى  10:30من الساعة  2013 يونيو 11الثلثاء 

2القاعة: رضا 

ينشط هذا اللقاء:
 د/ لرس ريب، جامعة العلوم التطبيقية بكولون، ألمانيا، أستاذ التدبير المندمج للراضي والموارد المائية-
 دة/ كارين سيدماير، مستشارة لدى برنامج المم المتحدة للبيئة-
 د/ أودو نهرين، جامعة العلوم التطبيقية بكولون، ألمانيا، باحث وأستاذ محاضر في تدبير النظمة اليكولوجية-
 دة/ مروة أ. خليفة، جامعة عين شمس، القاهرة، مصر، أستاذة في التخطيط ودراسة أثر التعمير على البيئة-
و رفاهية النسانالمخاطر في المناطق الحضرية  سيمون ساندوز، جامعة إنسبروك، النمسا، باحث وأستاذ في -
 د/ دانانغ سري هادموكو، جامعة كادجاه مادا، يوكياكارتا، أندونسيا، باحث وأستاذ تدبير المخاطر الجغرافية-
 أجاي شاندرا لل، جامعة تريبوفان كاتماندو، نيبال، أستاذ مساعد وباحث في التعمير والمخاطر الطبيعية والتغيرات المناخية-
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البيئة “ التربية ”وسائل العلم والبيئة: مناسبة للجميع من أجل
  الهيئة المنظمة: الجمعية الثقافية مقهى الصحافيين بتوران، إيطاليا / برنامج الصحفيون الشباب من أجل البيئة

)www.jeunesreporters.org.ma (  “و برنامج“تقوية قدرات الشباب مهنيي التواصل في مجال البيئة)www.rcmdd.ma(

سيركز هذا اللقاء على  دور وسائل العلم في التحسيس والتواصل من أجل التربية البيئية.

وس�يكون مناس�بة للنقاش بي�ن الص�حفيين عل�ى المس�توى الدول�ي م�ن مختل�ف الدول والمشارب، وكذل�ك عل�ى المستوى  
الوطني عن طريق مشاركة تلميذ الثانويات الصحافيين الشباب من أجل البيئة ومهنيي الصحافة والتواصل.

   

14:00 إلى 13:00 من الساعة 2013 يونيو 11الثلثاء 

3القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
 الجمعة الثقافية مقهى الصحافيين بتوران، إيطاليا

 تي في1هدى مهين، ميدي 
حسن بوعدرارن، الشركة الوطنية للراديو والتلفزة

خديجة رضوان، صحفية حرة
الصحفيون الشباب من أجل البيئة
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تحديات التفاعلت العمرانية على الساحل والمحافظة على المجال البحري 
 برنامج تبادل ومشاركة الموارد في الحوض المتوسطي من أجل إنجاز مشاريع مشتركة ECOREMالهيئة المنظمة: إكوريم 

)http://ecorem.fr(

 كل�م من الشريط  الس�احلي كما تمتد أكبر المدن  العالمية 60% من س�كان العال�م يقطنون عل�ى امتداد 60أزيد م�ن •
على مسافات كبيرة على شاطئ البحر.

يس�اهم التعمي�ر عل�ى الشري�ط الس�احلي ف�ي عملي�ة “تدمي�ر الس�احل البحري“  وم�ن نتائج�ه تدمي�ر المجال الطبيعي  •
للحياء البحري�ة الص�غيرة. وإذا ل�م يت�م التحك�م ف�ي التمرك�ز العمران�ي فس�يكون ل�ه عواق�ب مهم�ة جدا  عل�ى الوسط 
البحري عن طريق تدمير المجالت الطبيعية للحياء البحرية والتلوث بمختل�ف أنواع�ه بواسطة التص�ريف المباشر 
أو الرشح خلل المطار، ينضاف إلى ذلك أيضا تأثير محطات تحلية مياه البحر بالنسبة للبلدان التي تشكو من قلة 

المطار.
ستمكن هذه الورشة جميع الفاعلين المعنيين بالتبادل ومناقش�ة تحديات التفاعلت العمرانية على الساحل والمحافظة •

على المجال البحري.

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  11الثلثاء 

5القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
CPIE CP، مدير مركز ECOREMجون لوي بود، منسق مشروع وبرنامج إكوريم  -

.ميلني ميشيل، منشطة الشبكة المكلفة بمشروع إكوريم ومكان المشروع- 
مكلفة بالتنظيم الفعلي للقاء والطاولت المستديرة والبحث عن التمويل.) ليزا بيرناردان مكلفة بمهمة (المراصد المواطنة

 إريك جوردان مكلف بمهمة ومنشط الجتماعات.
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  التنمية اليكولوجية الحضرية: المدينة الخضراء
  (SADV) وشركة التهيئة والتنمية الخضراء (OCPالهيئة المنظمة: المكتب الشريف للفوسفاط (

(http://www.ocpgroup.ma(/

رائدي�ن تابعي�ن لمجموع�ة المكت�ب الشري�ف للفوس�فاط وهما:  تقوم حالي�ا شرك�ة التهيئ�ة والتنمي�ة الخضراء بمرافق�ة مشروعي�ن •
”مدينة محمد السادس الخضراء“ بمدينة بن جرير التي يحتوي على قطب للمتياز الكاديمي ”جامعة  محمد السادس متعددة 

التقنيات“ و“المنجم الخضر“ بمدينة خريبكة.

وموازاة مع المشاريع الكبرى للمدن اليكولوجية عبر العالم وبفضل الرادة القوية للمكتب الشريف للفوسفاط، يدخل المغرب •
بدوره في دينامية مدن المستقبل  من خلل هذين القطبين الحضريين الجديدين.

سفاط وشركة التهيئ�ة والتنمية الخضراء موازاة مع المؤتمر العالمي للتربية وويتمحور اللقاء الذي ينظمه المكتب الشري�ف للف•
البيئ��ة“. عل��ى  و“التربي��ة  الخضراء“   الس��ادس  محم��د  ”مدين��ة  ف��ي  المس��تدامة  التنمي��ة  أس��اسين:  عنواني��ن  حول  البيئي��ة 

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  11الثلثاء 

2القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
SADV السيد يوسف سفيان، مسؤول على مشروع ”المدينة الخضراء“، ممثل شركة التهيئة والتنمية الخضراء -
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ينشط هذا اللقاء:

فضيلة بنعصمان، مديرة التطهير والبيئة.-

يقترح هذا الحدث الموازي عرض أهم المشاريع في مجال الطاقات المتجددة والتطهير السائل 
التي يسهر عليها المكتب الوطني للماء والكهرباء، في إطار التنمية المستدامة.

السيد طارق التاقي رئيس شعبة الهندسة الهيدروليكية والمتجددة

- ‘Pro Energie’   محمد جواد صالحي، رئيس مشروع «برو انرجي»

الطاقات المتجددة وتطهير السائل  التنمية المستدامة: مشاريع المكتب الوطني للماء والكهرباء في مجال
)www.onee.gov.ma(الهيئة المنظمة: المكتب الوطني للماء والكهرباء 

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  11الثلثاء 

3القاعة: كرم 
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مشاريع في مجال المحافظة على البيئة
)http://www.mhu.gov.ma( الهيئة المنظمة: وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 

تمثل هذه الورشة مناسبة لتقديم المعطيات التالية والتعريف بها لجمهور العموم :

الشغال المنجزة  فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والتشجيع على النمو الخضر في قطاع السكان والتعمير.•

المقاربة الترابية وتحديات التنمية المستدامة في المجالت الترابية.•

برازها في وثائق التخطيط الترابي.إحماية البيئة و•

النجاعة الطاقية في مشاريع السكان.•

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  11الثلثاء 

4القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
 المسؤولون المركزيون بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة-
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التخطيط لمستقبل التربية من أجل التنمية المستدامة
)http://www.unesco.org(: اليونسكو الهيئة المنظمة

ري�و+• مؤتم�ر  نتائ�ج  عل�ى  وآفاق 20اعتمادا  الحالية  المخططات  الموازي  النشاط  هذا  س�يتناول   ،
، 2014-2005التربية على التنمية المستدامة الموالية للعقد الممي للتربية على التنمية المستدامة 

والذي تعتبر فيه اليونسكو الهيئة المسؤولة.

كما سيشكل فرصة إدماج مختلف الفاعلين في شبكة المؤتمر العالمي للتربية البيئية في تفعيل إطار •
مستقبلي لبرنامج التربية على التنمية المستدامة.

   

 19:30إلى  17:30من الساعة  2013يونيو  11الثلثاء 

1القاعة: فاس 

ينشط هذا اللقاء:
“لمؤتمر العالمي لليونسكو حول steeringميشيل ريكار، بروفسور، أستاذ عضو اليونسكو، جامعة بوردو، فرنسا، عضو في لجنة ”

.2014التربية على التنمية المستدامة في 
دانييل تيلبوري، أستاذة، جامعة كلوسيسترشر، المملكة المتحدة، رئيسة مجموعة اليونسكو لخبراء التقييم  والرشاد من أجل عقد 

التربية على التنمية المستدامة.
ماريو صالومون، الكاتب العام للمؤتمر العالمي للتربية البيئية.

ألكسندر ليشت، رئيس قطاع التربية على التنمية المستدامة، اليونسكو.
ممثل برنامج المم المتحدة للتربية

ممثل اليونسكو
رئيس الجلسة:  هايل لوتز-سيسيتكا، أستاذة جامعة رودز، جنوب إفريقيا، عضو المجموعة المرجعية لعقد التربية على التنمية 

المستدامة
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ينشط هذا اللقاء:
)CMED(السيد محمد فتوحي، أستاذ بكلية علوم التربية ورئيس النادي المغربي من أجل البيئة والتنمية 

الدكتور مجدي محمد علم، أستاذ، حاصل على دكتوراه الصحة العمومية من جامعة العلوم البيئية بعين شمس
UNCSD-Rio+20: SDPIالسيد علي شهباز، البعثة الباكستانية للشباب، سفير الشباب، 

في تدبير البيئة والتنمية المستدامة، أستاذ بجامعة محمد الخامس GNالدكتور عبدا النووي لعوينة، أستاذ عضو اليونسكو، 
مشاركة متدخلين من الصحفيين الشباب من أجل البيئة في إطار برنامج ”صحفيون شباب من أجل البيئة“

منظمة  بي�ن  الموقع��ة  الشراك�ة  إطار  ف�ي  الشباب  لفئ�ة  البيئي��ة  التربي��ة  وس��ائل  حول  والعلم  للتبادل  الورش�ة  هذه  أشغال  تجري 
اليسيسكو ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، وترمي إلى ما  يلي:

تشجيع برامج التربية البيئية في البلدان العضاء في اليسيسكو؛•

تبادل التجارب والنماذج الناجحة في مجالت التربية البيئية على الصعيد الوطني والقليمي والدولي؛•

التربية • الفاعلي�ن المنخرطي�ن ف�ي القضي�ة البيئي�ة حول مشاري�ع مشترك�ة ذات طاب�ع جهوي، لس�يما تل�ك الموجه�ة لفائدة  وتوحي�د 
البيئية لفئة الشباب.

•

تبادل التجارب والمعارف بشأن وسائل تربية الشباب على البيئة و التنمية المستدامة وآلياتها
)www.fm6e.org( بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة )http://www.isesco.gov.ma(الهيئة المنظمة: منظمة اليسيسكو 

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 12الربعاء 

3القاعة: كرم 
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Le Mercredi 12 Juin 2013 de 17h30 à 19h30 
Salle: Karam 3  

ينشط هذا اللقاء:
شعيب بنقليلو، أستاذ المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، ومدير في ”هندسة المناهج والبيئة“ وليتكنيك كاتالونيا، منسق وطني لنقطة 

التواصل للدورة الثانية من البرنامج الوروبي المؤطر للحث والتنمية الساع للحث والتطوير.
 والسلمة الصناعة“ المدرسةالبيئةأستاذ المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، وم�طلق ومنسق مسلك ”عبدالهادي غزاوي، أستاذ مد 

سعيد كاتان، أستاذ المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، مسؤول عن مركز الحتضان واستقبال حاضنة المبتكرين ومسؤول عن مختبر 
حث المناجم والبيئة والطاقة.

ترمي هذه الورشة إلى تشارك النماذج ومناقشتها، في مجال التربية البيئية انطلقا من التكوين في هندسة الدولة •
دة ،  والتكوي�ن عل�ى طول الحياة إل�ى غاي�ة تشجي�ع اقتص�اد مبن�ي عل�ى البيئ�ة م�ن خلل احتضان المشاريع المجد�

مرورا عبر تطوير البحث وتوظيفه.
وقد مكنت مجموعة مفاهيم جديدة وتقنيات التربية والتعلم المطورة لفائدة الطلبة المهندسين بالمدرسة، في إطار •

مشاري�ع وطني�ة ودولي�ة، م�ن إص�دار مؤلفات علمي�ة/براءات، والحص�ول عل�ى تقديرات فخري�ة، لس�يما جوائز 
دة، في مجال البيئة، من خلل : التجديد وإنشاء مقاولت متوسطة وصغيرة مجد�

”ومن خلل إنجاز أعمال تطبيقية نموذجية تجريبية  من أجل الندماج التام للنفايات المنزلية للمدرسة التعلم المبني على المشاريع “
(إنتاج السماد الطبيعي والغازوال البيولوجي والمعادن الممتزجة وغيرها)؛

” Eco-ENIM ” أول مدرسة عليا صديقة البيئة وتعزيز مفهوم التعلم بالتطبيق “Learning by Doing؛“
” مبدأReel Challenge Problem المعتمد من لدن الطلبة المهندسين وجماعة قروية ذات مدخول محدود (مثل تعاونيات تعمل في “

قطاع التنوع البيولوجي والمنتوجات المحلية الصيلة وإعادة التدوير وتوظيف النفايات إلى غير ذلك)؛
” ماعتماد مفاهي�مiم التعلiى البتكار“ و“تعلiبي�ن الطلب�ة المهندس�ين م�ن أج�ل تعزي�ز قدرات التأقل�م والتكي��ف م�ع بيئة شديدة القدرة عل “

التقلب والتغير.

 ENIMالوضعية الحالية وآفاق التكوين في الهندسة البيئية في المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية - 
)www.enim.ac.ma(الهيئة المنظمة: المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 12الربعاء 

2القاعة: كرم 
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ينشط هذا اللقاء:
المقيم – المغرب CTBمانولو دومور، ممثل  

APNAماري كريستين صاربوني، مشروع 
AEPلورون ديلوتشي، مشروع 
APMNEERفاطمة أيت بنعل، مشروع 

محمد فزاز، البيئة.

بحضور:
)AEP, APNA et APMNEER(الوطنيون والمحليون المرتبطون بثلثة مشاريع  CTBشركاء 

أعضاء الجمعيات غير الحكومية المرتبطين بالموضوع المتناول
 CTBالعاملون لدى 

 CTBخلل هذه الورش�ة، يت�م عرض مجموع المكونات البيئي�ة ضم�ن مشاري�ع 
التربية   – العلم   – ”التكوي��ن  جوان��ب  ثلث��ة  العتبار  بعي��ن  الخ��ذ  مع 

والتحسيس“.

”التكوين – العلم – التربية – التحسيس“
 )CTB ” (www.btcctb.orgالهيئة المنظمة: التعاون التقني البلجيكي 

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 12الربعاء 

5القاعة: كرم 
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التربية على البيئة في النسيج الجمعوي بورززات
بشراكة مع مؤسسة ورززات الكبيرة  ) MASEN“(www.masen.org.maالهيئة المنظمة: الوكالة المغربية للطاقة الشمسية ”

‘FGO’ (www.fgo.ma( 

ت وتس�هيل لقائه�ا م�ع الجمعيات والمنظمات غي�ر الحكومي�ة الدولية ايهدف هذا اللقاء إل�ى توحي�د جمعيات جه�ة ورزاز
التي تعمل في مجال التربية على البيئة من أجل تسهيل التبادل والتعاون على المستوى الدولي.

وس�يكون اللقاء بي�ن الفاعلي�ن الجتماعيي�ن الوطنيي�ن والدوليي�ن مناس�بة للتواص�ل بي�ن المجتم�ع المدن�ي لجهة ورززات 
حيث يمكن خلق شراكات أو مجرد تبادل من شأنه أن يساهم في التنمية المستدامة للنسيج الجمعوي للجهة.

زات. بع�د ذل�ك، س�يتم تقديم اقتص�ادي الذي تتمي�ز ب�ه جه�ة ورزال الجتماع�يس�يبدأ ال�برنامج الشام�ل بتقدي�م المحي�ط 
الجمعيات بشكل فردي وسيتم ربط التواصل المباشر بين الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة.

   

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 12الربعاء 

4: فاس القاعة: 

ينشط هذا اللقاء:
زاتا جمعيات من جهة ورز
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 التربية من أجل التنمية المستدامة في مؤسسات التعليم العالي
 ’MIO-ECSDE‘الهيئة المنظمة: مكتب العلم المتوسطي من أجل الثقافة البيئية والتنمية المستدامة 

(http://www.mio-ecsde.org(/

بالمبادرات التعري�ف  إل�ى  اللقاء  هذا  هذه  يهدف  استنساخ  ويمك�ن  الورومتوس�طية،  المنطق�ة  جامعات  به�ا  قام�ت  الت�ي 
المتطورة  والتكنولوجيا  والبيدغوجي�ا  البح�ث  مختل�ف شع�ب  ف�ي  المس�تدامة  التنمي�ة  مبادئ  تط�بيق  إطار  ف�ي  المبادرات  

والتواصل والروابط مع المجتمع والسوق الخضر والربط الشبكي.

   

19:30إلى  17:30من الساعة  يونيو 12الربعاء 

4القاعة: كرم 

ينشط هذا اللقاء:
MIO-ECSDE مكتب العلم المتوسطي من أجل الثقافة البيئية والتنمية المستدامة -

MEDIES المبادرة المتوسطية للتربية من أجل البيئة والستدامة-

، المغربالنادي المغربي للتربية في مجال السكان والبيئة -
شبكة الجامعات المتوسطية من أجل التنمية المستدامة والتربية على التنمية المستدامة -
رئيس اليونسكو والشبكة حول التدبير والتربية على التنمية المستدامة في الحوض المتوسطي، جامعة آثينا -
)دنييل تيلبوري اتحاد كوبرنيكوس أليانس (برئاسة -

)tbc (مؤسسة ماريو سالومون- 
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Un engagement durable pour un développement rural écologique
Groupe Crédit Agricole du Maroc (www.creditagricole.ma) : الهيئة المنظمة

   

Le Mercredi 12 Juin 2013 de 17h30 à 19h30
Salle: Fès  

ينشط هذا اللقاء:
السيد طارق السجلماسي ، رئيس المجلس المسير لمجموعة القرض الفلحي للمغرب-
)ADEREE(السيد سعيد مولين، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية -
سوس ماسة درعةالسيد ابراهيم  حافظي، نائب رئيس جمعية أغروتيك سوس ماسة درعة ورئيس جهة -
السيد لحسن كيني، الكاتب العام للجمعية المغربية لقطاع المنتوجات البيولوجية-
السيدة فطومة بنعبدالنبي، عضو مجلس إدارة تير إي هومانيزم (الرض والنسانية) - المغرب-

تشجيع • ف�ي  للمغرب  الفلح�ي  القرض  مس�اهمة مجموع�ة  لعرض  الحدث فرص�ة  هذا  يكون 
مة من خلل إجراء المبادرات التالية ودعمها:اتنمية قروية مستد

تشجيع النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة في الضيعات الفلحية؛

الحفاظ على الموارد الطبيعية والماء على وجه الخصوص في محور النشاط الزراعي؛

.تنمية الفلحة البيولوجية والفلحة البيئية

التزام مستدام من أجل تنمية قروية إيكولوجية
)www.creditagricole.ma(الهيئة المنظمة:  مجموعة القرض الفلحي للمغرب 

19:30إلى  17:30من الساعة  2013 يونيو 12الربعاء 

1القاعة: فاس
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