
  
  الجهة الشرقية تراثآونسورسيوم بيئة و 
   مبادئميثاق

  :ديباجة
 تتهدد  أضحتالمخاطر المستفحلة التيمواجهة   ميدان المحافظة على البيئة وساسيا فيأ دورا  المجتمع المدنيمكوناتتلعب 

 ل البيئية و التراث الطبيعي في مجاالناشطةالجمعيات ،حيث أصبحت كل المؤسسات والهيآت و على كوكب األرضالتوازنات البيئية
على المستوى المحلي، بالقدر نفسه الذي هي مطالبة فيه بالفعل والتدخلعلى المستوى العالمي في قضايا البيئة  الجديريكفطالبة بالتم . 

 بالمسؤولية للقيام اليوم  مدعو بالجهة المتفاقمة، فإن النسيج الجمعوي البيئية المشاكلى عنأ بمنتليسلمغرب ولئن كانت الجهة الشرقية ل
لتعاطي مع القضايا في ا منفردةبأشكال  الجمعيات لتدخلونظرا للوقع المحدود  .في كل بقاع العالم على غرار ما يقع هالمنوطة ب

ل  وإرساء سبالجمعيات بين  تعزيز التواصل منإنه لم يعد ثمة مناص، فالمنجزة م التجاربظعم عن ذلك تكشف كما والمشاكل البيئية
  . بشكل جماعي و تكثيف الجهود في مواجهة التحديات البيئية و اندثار التراث الطبيعيالعمل التشاركي

  
  و التراث الطبيعيالعاملة في مجال البيئيةاألول للجمعيات   إلى تنظيم اللقاء الجهوي"جمعية طبيعة و تراث"بادرت  في هذا األفق،

اقتناعا باألهمية و. الشرقيةالحاملة لالنشغال البيئي بالجهة تجمع للجمعيات شاءإنلتدارس مشروع   بوجدة2006 ابريل 30يوم 
 تعبر،قضايا البيئة للكفاءات وقوة ضاغطة فيما يتعلق باخزانبوصفه  بجدوى االتحاد  من الجميعيماناإ للمشروع المقترح واإلستراتيجية

 في صيغة  للعمل المشتركإطارة في إحداث بتها األكيد عن رغ) جمعية22 (بريل بوجدةأ 30الجمعيات المشاركة في ملتقى 
 لجنة على إثر ذلك تشكلتف ، الشرقية الجمعيات العاملة في المجال البيئي والتراث الطبيعي بالجهة لوائهكونسورسيوم تنضوي تحت

رسم وي ،كونسورسيومنضمام لللال لوبةط المتزاماتل واالوالشروط  اإلطار يوضحمشروع ميثاق إعداد مهمة لهاسندت أوالتتبع  للتنسيق
  . التنسيق وميكانيزمات التواصلآليات يحدد، و توجهات وأهداف العمل المشترك

  
 24يوم  "جمعية طبيعة وتراث"  لجنة التنسيق والتتبع باحتضان مندعت ، ومناقشة بنودهيثاق المقترحمال مشروع  لتداول فيلو 
كما تمت  لميثاق،لتم االتفاق على الصيغة النهائية حيث   المنخرطة في المشروع،جمعياتل ل الثانيجهويالملتقى ال ، لعقد2007نونبر 

  :المكونة للكونسورسيوم، وفقا لما تنص عليه البنود التاليةالجمعيات من لدن  عليه ةصادقمال
  

   التعريف:البند األول
الجمعيات العاملة في مجالي البيئة و التراث الطبيعي  هيكل تنظيمي للعمل المشترك بين ية الشرقالجهة كونسورسيوم بيئة و تراث 

  : أطلق عليه بالفرنسية .بالجهة الشرقية
Consortium Environnement et Patrimoine de l’Oriental   (CEPO) 

مع احتفاظ  تشاور اطار للعمل الجاد المبني على ال بل و ال اتحادا تنصهر فيه الجمعيات الئحة جمعيات أو سجل عناوينليس هذا التجمع
و كذا ثارها آ من للحد المخاطر البيئية مواجهةل و تكثيف الجهود  في قضايا البيئة برؤية جهوية شموليةلتفكير و اباستقالليتهاالجمعيات 

  . المستدامةو تحقيق التنمية لمساهمة في المحافظة على التوازن بين تدبير التراث الطبيعيا
  

   األهداف:البند الثاني
  :في" يةالشرقالجهة كونسورسيوم بيئة و تراث "هداف أ تتحدد
  ؛و التجاربالخبرات المعلومات وانفتاح الجمعيات على بعضها البعض قصد التشاور و تبادل   .1
  ؛ مشتركة ومشاريعبأنشطة لقياممن خالل ا ة نسج عالقات ميدانيوتأصيل العمل التشاركي  .2
 ارتكازه على بواسطةالجهة الشرقية واالرتقاء به إلى مجال االحترافية تأهيل العمل الجمعوي ب  وياتن أداء الجمعيتحس .3

؛ته للتصورات الحالية والمستقبليةمساير و منهجية تأخذ بعين االعتبار المعطيات المعرفية و العلمية



؛ربوع الجهة في شعاعيةندوات و معارض و خرجات ميدانية و مختلف األنشطة اإلتنظيم  التقنية بنشر الثقافة العلمية و .4
تنظيم ورشات تكوينية و رحالت استكشافية حول البيئة و التراث الطبيعي لفائدة الجمعيات المنخرطة في الكونسورسيوم؛ .5
؛ بوسطه البيئيلالهتمامبذل الجهود الممكنة وإعمال اإلمكانات المتاحة من أجل تعبئة الرأي العام الجهوي وتوعيته  .6
التحسيس بالدور الذي تضطلع به جمعيات المجتمع المدني و نبل الرسالة التي تتحمل مسؤوليتها و حث المواطنين على  .7

ادي البيئية بالمؤسسات التعليمية باعتبارها المشتل الطبيعي  للنوالضروريةهمية األإيالء  مع ،االنخراط فيها و خاصة الشباب
؛س قيم ومبادئ التربية البيئيةلغر

مد جسور التعاون مع كل الفاعلين في مجال البيئة و والموقعة على هذا الميثاق،هيل عمليات التواصل بين الجمعيات تس .8
التراث الطبيعي على الصعيد الجهوي و الوطني و الدولي؛

؛ والقيام بدراسات ميدانية .9
 و حسن تدبير الموارد الطبيعية في كل يلبيئ االبعد إدماج على والعمل الرأي إبداء السعي لبناء قوة اقتراحية قادرة على  .10

.المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة
  

  يةالتنظيم الهيكلة :البند الثالث
 الهياكل بواسطة  بالتوافقتتفق عليها الجمعياتواضحة على أسس " يةالشرقالجهة كونسورسيوم بيئة و تراث " العمل في إطاررتكز ي 

  :التنظيمية اآلتية
ليه مرة في السنة و يتم تنظيمه في مختلف أقاليم الجهة بالتناوب على أن تتولى إى الجهوي العادي الذي تتم الدعوة الملتق •

جراءات التنظيم؛إجمعيات كل اقليم 
.الكونسورسيومجمعيات أغلبية  موافقة بعدليه كلما دعت الضرورة الى ذلك إ الذي تتم الدعوة الملتقى الجهوي االستثنائي •
تعقد اجتماعات  ،المنتدبة من طرف الملتقى الجهوي العادي لمدة تمتد إلى الملتقى الجهوي العادي الموالي تبعتالتنسيق واللجنة  •

  : وتسهر على،دورية في أماكن مختلفة و تأخذ القرارات بالتوافق
و تسهيل عملية التواصل؛ القضايا المطروحة و تتبعالتنسيق بين الجمعيات  .1
مسطرة في الملتقيات الجهوية؛تنفيذ البرامج ال .2
 العادية و االستثنائية و تسييرها؛الدعوة الى الملتقيات الجهوية .3
 و؛ الكونسورسيومطارإيم األنشطة المنجزة في تقي .4
  تقرير عن فترة انتدابها؛تقديم  .5

  
  االنخراط: رابعالالبند 

 .عاملة في مجال البيئة أو التراث الطبيعي أو هما معاالالجهة الشرقية جمعيات مفتوح في وجه كل  الكونسورسيومالعمل في إطار 
يحتوي على مرفوقا بملف   للجنة التنسيق و التتبع،هوجهتم طلبا خطيا  تقدلكونسورسيوم أنراغبة في االنضمام ل ةجمعي  كليشترط فيو

.لها المسير و محضر آخر جمع عام هامكتبها األساسي و الئحة أعضاء قانون
  

  لتزاماتاال: البند الخامس
  : بما يلي" الجهة الشرقية بيئة و تراثكونسورسيوم"المنخرطة في الجمعيات تلتزم 

؛المصادقة على هذا الميثاق و االلتزام بمقتضيات بنوده .1
ة؛ األساسيانينهاو قحسب جموعاتهارية عقد احترام دومبادئ التسيير الديموقراطي و التدبير الشفاف و   .2
؛ضمن برامجها السنويةالتراث الطبيعي أو شطة البيئية إدراج األن .3
 وة في الكونسورسيوم؛طالمنخرت فاهم المتبادلين بين كل أعضاء الجمعياالحرص على توفير أجواء االحترام والت .4
 تبادل المعلومات الخاصة بكل ما من شأنه أن يساعد على ها و لتحقيق أهدافاركي التشاعتماد منهجية العمل الميداني .5

  لكونسورسيوم؛تحقيق أهداف ا



  
  تواصلاإلعالم و ال: سالسادالبند 
 الجمعيات رهن إشارة الموقع الذي تضعه جمعية طبيعة و تراث من االستفادةو أألنترنيت ل عقفتح موعلى  كل جمعية تعمل .1

.المنخرطة في الكونسورسيوم
 و يعمل تدريجيا على ،عالم و الالتصالعلى استعمال الوسائل الحديثة لال" يةالشرقالجهة كونسورسيوم بيئة و تراث "يشجع   .2

 ذه فضاءالبيئة و التراث الطبيعي وتتخب المتعلقةمن نشر المعلومات  الجمعياتتمكن من خالله تمتطور   جهوينشاء موقعإ
. وتوسيع قاعدة المشاركة في تدبير الملف البيئي بالجهة الشرقيةللتشاور والتناظرافتراضيا 

و تمد لجنة التنسيق و التتبع بالمعلومات ،مطويات و نشرها على أوسع نطاق داخليا و خارجيا نجاز إشارك الجمعيات في ت .3
  .بهاالخاصة بأنشطتها قصد االعالم 

  
   الميثاقعديلت: سابعالبند ال

كلما دعت  هعديليمكن ت، و"كونسورسيوم بيئة و تراث الجهة الشرقية"لـيعتبر هذا الميثاق وثيقة مرجعية لتطوير الصفة التنظيمية 
   .من أغلبية الجمعيات المنخرطةطلب ب ،الضرورة إلى ذلك

 


