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  2018ینایر  27  في   البیضاء
  

يــــصحف الغــــــب  
ئتالف المغربي من أجل اال ینظمفي إطار تقویة تنظیم وقدرات تأثیر المجتمع المدني البیئي المغربي، 

من   ت البیئیة من أجل للجمعیا ةالجھوی ةع العاموالجم ، AMCDD المناخ والتنمیة المستدامة
بثالت جھات وھي جھة العیون ، ةتب الجھویاوالمك ةلس الجھویالمجاتشكیل مأسسة ھیاكلھ الجھویة، و

فبرایر  04یوم األحد  ، وجھة مراكش آسفيبدارالثقافة أم السعد  2018فبرایر  3الساقیة الحمراء یوم 
                                 ابتداء من الساعة    2018فبرایر  18وجھة الدار البیضاء سطات یوم ،بدار المنتخب بمراكش 2018

العاشرة صباحا.  

 

 المجالیة أدوارھا الدستوریة في التأطیر والتنمیةلتفعیل  منظمات المجتمع المدني البیئي المغربي، ي إطار تنظیم وتقویةف
التنمیة ف المغربي من أجل المناخ واالئتال ممثلة في بالمغرب، أكبر شبكة بیئیة إحداثتم والدیمقراطیة التشاركیة، 

الوطني.على المستوى  جمعیة وشبكة 800الذي یضم ما یزید عن  ،AMCDD المستدامة  

لمجتمع المدني المغربي في مؤتمرات األطراف حول وقد كان االئتالف من بین أھم العاملین على إنجاح مشاركة ا 
م عدد من ورشات الحوار والترافع مع عدد من الوزارات ینظت، كما تم 23و  22و  21الكوبب التغیرات المناخیة 

ع عدد من االتفاقیات مع مؤسسات حیویة على رأسھا الھیئة العلیا للسمعي یوقوتالدولیة، الوطنیة و والمؤسسات
وتفعیل  ،2030للعمل على تحقیق أھداف التنمیة المستدامة  ،واقتصادیة وإدارایة إعالمیة مؤسسة 30البصري مع 

المندوبیة السامیة  اتفاقیتین مع قد، كما ع99ـ12مقتضیات االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة والقانون اإلطار 
انطالقة مشاریع كبرى  االئتالف وأعطى ووقع میثاق المنتدى العالمي للماء ببون...،للمیاه والغابات ومحاربة التصحر..،

حق الحصول على المعلومات من أجل الشعوب والبیئة والذي یمتد على خمس سنوات،   STRIPEعلى رأسھا مشروع 
.، كان آخرھا التقریر حول المناطق الرطبة من أجل حكامة أفضلبیئیة وترافعیة مھمةوثائق  وتقاریر كما أنتج   

والتي ستعطي للعمل الترابي كل القوة والتنظیم الالزمین الوطني  ووفقا لخارطة الطریق التي صادق علیھا المؤتمر
المؤسسات  باقي على منفتحو فعالي بیئ میلتنظإرساء ھیاكل جھویة من خالل ،  لمواكبة ورش الجھویة المتقدمة

تستمر الجھات اإلثنى عشر بالمغرب،  على غرار ما یتم حالیا  بباقي ویة والمحلیة، یتم حالیا الجھمیات نایلدوا
الجمع  ، والثقافة أم السعدبدار  2018فبرایر  3جھة العیون الساقیة الحمراء یوم بعقد الجمع العام الجھوي ل االستعدادات

جھة الدار البیضاء سطات بالجمع العام بدار المنتخب بمراكش،و 2018فبرایر  04ألحد جھة مراكش آسفي یوم ابالعام 
،  تحت شعار"مجتمع مدني بیئي جھوي فعال في بناء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا  2018فبرایر  18یوم 

 في كل جمع عام یة"، سیشارك الدیمقراطیة التشاركیة واالرتقاء بجودة الحیاة و حمایة الموارد واألوساط الطبیعیة الجھو
لیم وعماالت ائي من مختلف أقتم اختیارھم من طرف ممثلي  المجتمع المدني البی،  بكل جھة ما یزید عن ثمانین مشاركا

، ة للجھات الثالتتب الجھویاثم المك ةلس الجھویافرصة النتخاب أعضاء  المجالعامة  ع والجم الجھة، وستكون ھذه
، من أجل حمایة أفضل AMCDD تالف المغربي من أجل المناخ والتنمیة المستدامةومختلف اللجن الموضوعاتیة، لالئ

لصحة اإلنسان والمنظومات البیئیة والموارد الطبیعیة ببالدنا.  

 


