
 

 

 

 

 0202يناير  7املقدم يف امجلع العام  التقرير الأديب

لساحة امجلعيات الأعضاء متكن املنتدى من تأأكيد حضوره املمتزي عىل ا عدد منأأعضاء املكتب و  أأغلبيةبفضل مشاركة والزتام 

والتأأثري يف عو  امجلامجلعوية مبرتيل وعىل الساحة الإعالمية هجواي ووطنيا وحتقيق ماكسب هممة عىل مس توى التنش يط 

غناء جتربته اخلاصة  غنالتس يري الإدار  واملايل كام سبتطوير وسائل وأأساليب الشأأن احمليل واإ اء جتارب امجلعيات امه يف اإ

 يف خدمة قضااي التمنية احمللية.الأعضاء وهو ما يشجع عىل امليض قدما لتحقيق املزيد 

 الإشعاعيةالأنشطة 

ة أأيب مبكتبمبشاركة أأساتذة جامعيني ورجال العدل )حمام، رئيس غرفة مبحمكة النقض(  0222أأبريل  6يوم  ندوة العقار

 ضاقت به جنبات القاعةوحضور مجهور كبري من أأساتذة وطلبة ومجعيات احلسن الشاذيل 

حضور  .ختليدا لليوم العاملي للبحر بتعاون مع مجعية الصيد البحر  مبرتيل 0222مارس  26/27يويم  ندوة الصيد البحر 

يون يبا أأغلهبم ش باب. )مجعو ابلتساو  بني اجلنسني تقر  222ممتزي من لك الرشاحئ الاجامتعية والأاكدميية نساء ورجال فاق 

ية ملرتيل ترشيف حبضور رئيس امجلاعة الرتاب و مرموقون من مرتيل، طلبة من الآداب والعلوم، همنيون، هممتون وهمامتت( 

ةل للصيد البحر  ابلعرائش الس يد مصطفى الراييض ووحدة الإرشاد املتنق عنان ومدير معهد التقنولوجياو الس يد هشام ب

قامة معرض  مك فيه خاص ابلصيد التقليد  من تنظمي مجعية الصيد البحر  مبرتيل تالتابعة للمعهد. عروض قمية ومفيدة واإ

لفائدة شاركت  لعرائشلبحر  ابعهد التقنولوجيا للصيد االسمك. ويف اليوم املوايل متت تنظمي رحةل مل أأطباق تذوق تقدمي 

ماكنيات التكوين يف همن الصيد.  02فهيا أأزيد من   امرأأة للتعرف عىل اإ

صدار لفتة خاصة ابلنشاط حمار  دمع نشاط مجعية  بة الأمراض املتنقةل عرب احليوان عرب اإ

حداث الهيئة  املرافعةمحةل   أأنشطة: الاستشارية محلاية البيئة مبرتيل واش متلت عىل عدة من أأجل اإ

عالمية للمرشوع وتنظمي ورشة حول تقنيات  0222انطلقت امحلةل ابلفعل يف منتصف ش تنرب  صدار حوامل ورقية اإ ابإ

الرتافع شاركت فهيا مجعيات من املنتدى ومجعيات صديقة. أأواخر أأكتوبر مت توجيه مراسةل يف املوضوع لرئيس امجلاعة ويف 

لينا برساةل جوابية تؤكد هذا املوقف. يف متصف لقاء معه عرب عن اس تعداده لدلفاع عن مرشو حداث الهيئة وبعث اإ ع اإ

جناز التشخيص البييئ من طرف طالب ابحث من لكية العلوم بتطوان بتأأطري من أأس تاذه ورئيس املكتب  دجنرب مت اإ

من خمتلف  احثنيدجنرب مت تنظمي ندوة حول احلاكمة البيئية شارك فهيا ثةل من الأساتذة والب 02الصحي ابمجلاعة. يف 

صدار كراس يضم أأشغال الندوة ورشيط فيديو بعنوان "البيئة مبرتيل،  قبال همام. أأواسط يناير مت اإ التخصصات وعرفت اإ

حداث الهيئة محلاية البيئة مبرتيل يف  لكنا معنيون" حول الواقع البييئ مبرتيل والتحدايت. منتصف يناير متت برجمة نقطة اإ

 



بضعة أأايم قبل ادلورة مت تقدمي مذكرة توضيحية يف املوضوع للجنة الشؤون الاجامتعية  .0202ير فربا 7جدول أأعامل دورة 

ابمجلاعة كام مت تنظمي ورشة تقنية لإعداد تصور حول هيلكة الهيئة وطريقة تشكيلها. دعوة رئيس املنتدى للحضور يف دورة 

حداث الهيئة الاستشارية  201/0202عىل املقرر اجمللس امجلاعي لتقدمي مرشوع الهيئة. اجمللس يصوت ابلإجامع  القايض ابإ

بعد توقف بسبب احلجر الصحي، مت اس تئناف التصال ابلس يد رئيس امجلاعة لإعالن طلبات الرتحش  محلاية البيئة مبرتيل.

ون مجعيات عضو من اجلنسني ميثل 22من للهيئة مت بعدها قبول الرتش يحات املقدمة. وهكذا أأصبحت الهيئة تتكون حاليا 

مت  0202ش تنرب  02يتوفرون عىل مؤهالت وختصصات متنوعة وممكةل بعضها البعض. ويف أأول اجامتع للهيئة يوم أأفراد و 

أأكتوبر اجامتعا عن بعد صادقت  02وانئبته واملقررة وانئهبا. وأأخريا عقدت الهيئة يوم يف شص رئيس املنتدى اختيار املنسق 

 ادلاخيل بعد التعديالت. فيه ابلإجامع عىل مرشوع النظام

 مرشوع مشاركة مواطنة

يسامه املنتدى يف برانمج مشاركة مواطنة من متويل الاحتاد الأورويب مبرشوع "تعزيز املشاركة املواطنة محلاية البيئة مبرتيل" 

يضم عدة از هو قيد الإجناذل  اكن مقررا أأن ينطلق بداية مارس مث تأأجل وأأدخلت عليه تعديالت بسبب جاحئة كوروان و 

نتاجات هممة  أأنشطة واإ

  صدار دليل البيئة مبرتيل يتضمن اخلطوط العريضة للتشخيص البييئ صدار رشيط واثئقو اإ ي قصري يربز املعامل اإ

 البيئية للمدينة وأأساليب معاجلة الاختاللت واحلفاظ عىل املمزيات

  صدار حقيبة تربوية لتنظمي أأنشطة بيئية لفائدة ق تقنية ئبطا: ش متل عىلت  ملؤسسات التعلمييةالبيئية اب الأنديةاإ

، حركةأأرشطة قصرية لرسوم مت، لوحات لأرشطة مرسومة، لوحات رسومات مرافقة، لأنشطة تربوية يف البيئة

 بييئمطبوعة للحقيبة الرتبوية مصحوبة بقرص مدمج يضم مواد التنش يط ال ، نسخ احلقيبة اس تعاملدليل كيفية 

 صدار املرشد ا عداد مرشوع ب مجلعو  يف جمال احملافظة عىل البيئة اإ ييئ، ويتضمن: قيادة محةل ترافعية، مهنجية اإ

 حول البيئة ومشاريعج من الأنشطة الرتافعية ذمنا، نصوص قانونية، معطيات عامة عن الوضع البييئ مبرتيل

  لفائدة امجلعيات لالس تعامل يف الأنشطة التحسيس ية متنقلبييئ معرض 

  حداث  ة امجلعيات احمللية وتعزيز التنس يق يف ما بيهناموقع انرتنيت للتعريف بأأنشطاإ

 عادة التدوير واحملافظة عىل البيئة  ورشة تكوينية يف تقنيات اإ

 ،بداعات نسائية وش بابية يف جمال احملافظة عىل البيئة نشاء بنك معطيات يضم اإ  اإ

 جناز قامة  بتعاون مع املعهد الوطين للفنون امجليةل يلصور ولوحات عن البيئة وجوانب احلياة اليومية مبرت  اإ بتطوان واإ

 معارض تعرض فهيا الأعامل املنجزة يف خمتلف الأروقة واملراكز الثقافية

 

 : العالقات اخلارجية

  0222مارس  00حول المنوذج التمنو  اليت نظمهتا امجلعية ندوة ال املشاركة مبداخةل يف بدعوة من مجعية احلياة 

ة يف موضوع أأس باب اليت نظمهتا امجلعي ندوةال املشاركة مبداخةل يف التنس يقية احمللية لنظافة واد مرتيل وحميطه بدعوة من 

 02.20.0222يوم تلوث اذلراع امليت 

 2.6.0222احلضور وتدخل يف اللقاء التواصيل مع رئيس امجلاعة 

 21.20.0222وتسمل شهادة تقدير  املشاركة يف ورشة بيئية من تنظمي مجعية الأم للرعاية الاجامتعية



عاقة شارك رئيس املنتدى يف اللقاء التواصيل اذل  نظمته  بدعوة من مجعية امحلامة البيضاء محلاية الأشخاص يف وضعية اإ

صالح املنظومة القانونية لعمل امجلعيات ابملغرب" بتطوان يوم امجلعة  طار "حركة مبادرات من أأجل اإ  ش تنرب 21امجلعية يف اإ

عاقة  ، امحلامة البيضاء حلقوق الأشخاص يف وضعية اإ

لأايد  دورتني ابنتداب ممثالت شاابت من مجعية الأمل للتمنية واملس تقبل ومجعية ا يفالقدرات برانمج تقوية يف املشاركة 

 املتضامنة بلك من شفشاون وطنجة. 

 لنا هبا مؤخرا املنجز يف هذا الإطار توص توصيات التشخيص التنظميي الثاين  تنظمي لقاءات للتشخيص اذلايت، وهذه

 فتح العضوية أأمام الأشخاص املورد 

  ن اقتىض احلال بعدد حمدود من امجلعيات لكهنا يف نفس عادة بناء رؤية اسرتاتيجية مشرتكة وتوثيقها واإ العمل عىل اإ

 درجة متكل هذه الرؤية

  ، لغاء اجمللس الإدار  وتعويضه ابمجلع العام الس نو عادة هيلكة املنتدى ابإ  اإ

  عاقة  حتسني متثيلية النساء والش باب والأشخاص يف وضعية اإ

 حتديد فرتة انتداب املكتب املسري يف ثالث س نوات 

 وضع خمطط الاسرتاتيجي يالمئ الوضع احلايل للمنتدى 

 وضع برانمج داخيل لتقوية القدرات 
 

جناز : التنس يق بني املدرسة ومجعيات يح ادليزة ملرافقة الطلبة املهندسني يفبتطوان لوطنية للهندسة املعامريةادرسة امل  اإ

 مشاريع هتيئة ابحلي ومت تقدميها أأمام عامل الإقلمي 

 الش بكة املغربية ملؤسسة أأان ليند

آسفي مثل فيه املنتدى الأخ محمد لشقر   مشاركة يف املؤمتر الوطين بأ

 لياملسامهة يف اللقاءات املنظمة عن بعد يف مواضيع هتم سري الش بكة والربجمة. قدمنا فهيا اقرتاح تنظمي نشاط للش بكة مبرت 

خبار اختيار املنتدى مكنسق هجو  للش بكة جبهة طنجة تطوان احلس مية كة اليت تعرضها احمللية بفرص الرشاعيات امجل . اإ

   الش بكة عىل املس توى الوطين وادلويل

 واصلتالإعالم وال 

 : رشيط البيئة مبرتيل لكنا معنيون، كراس أأشغال ندوة احلاكمة البيئية والتشخيص البييئ مبرتيل الإصدارات

عضو(، ممتزية بنرش الأخبار ليت نتوصل هبا لتعزيز التواصل بني مكوانت اجملمتع املدين  0216) : مجموعة الفيس بوكالإعالم

ذاعية برامج دين.اجملمتع امل مبادراتلتمنية احمللية و عريف ابلتجارب الرائدة يف جمالت امبرتيل وانحيهتا والت مبناس بة الأنشطة  اإ

 زايرات يومية يف املعدل( 22)املدونة زايرة أأس بوعية(  22) اجلديد بوابة ، املوقعاملنظمة

 




