
المغرب، الشريك الرسمي للسنة 
الدولية للسياحة المستدامة  )2017(

تقديم

التفاهم  تشجيع  في  الدولية  السياحة  على »أهمية  ليؤكد 
مختلف  موروث  بقيمة  والتحسيس  الشعوب  بني  المتبادل 
العالم«. في  السالم  تعزيز  في  اإلسهام  الحضارات، وأيضا 

مع  الجارية، بشراكة  السنة  المتحدة، طوال  األمم  وستعمل 
المستدامة  السياحة  تخليد  للسياحة، على  العالمية  المنظمة 
حماية  وفي  االقتصادية  التنمية  في  المحوري  وإسهامها 

الدولية، اليت  السنة  هذه  الفقر. وترمي  ومحاربة  البيئة 
أفق  في  المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  سياق  في  تنخرط 
تحسيس  المستدامة، إلى  التنمية  أهداف  2030 وتحقيق 

جميع  وكذا  والخاص  العام  القطاع  في  القرار  أصحاب 
للتغيري  كرافعة  بالسياحة  النهوض  بأهمية  المجتمع  شرائح 

اإليجابي. 
العالمية  المنظمة  مع  المغرب  اإلطار، ينخرط  هذا  وفي 
لتخليد  المسطرة  األنشطة  لربنامج  رسمي  كراعي  للسياحة 
يضع  المغرب، الذي  وأن  الدولية 2017، خاصة  السنة 

إسرتاتيجيته  قلب  في  والمسؤولة  المستدامة  السياحة 

مادريد في  للتنمية  المستدامة  للسياحة  الدولية  السنة  إفتتاح  حفل 

التام  الزتامه  على  دوما  السياحية »رؤية 2020«، يؤكد 
يعلن  مستدام. واليوم  سياحي  قطاع  وإنعاش  تنمية  في 

حيث  ملموسة  وأنشطة  متعددة  مبادرات  عن  المغرب 
المستدامة  للسياحة  مرجعية  وجهة  يصبح  لكي  يطمح 

والمسؤولة.
للتنمية  المستدامة  للسياحة  الدولية  السنة  ودائما، وبمناسبة 

في  الفاعلني  مختلف  بتعبئة  السياحة  وزارة  )2017(، تلزتم 
سياحية  وتنمية  للتحسيس  برنامج  تزنيل  أجل  من  المجال 

الوطين.  المستوى  على  للتنمية  رافعة  تشكل  مستدامة 
على  احتفالي  برنامج  مقرتح  المغرب  تم، يقدم  ومن 

إلى  تهدف  قافلة  شكل  في  اإلفريقية  القارة  مستوى 
وللتعريف  المستدامة  للسياحة  اإلفريقي  للميثاق  الرتويج 

بإفريقيا. المستدامة  السياحة  مجال  في  السليمة  بالممارسات 

الذي  الدور  سويا  نحدد  لكي  إليه، وأيضا  نصبو  الذي  المستقبل  تحقيق  في  السياحة  بإسهام  نرتقي  لكي  إستثنائية  لنا  سنة 2017 فرصة  »تشكل 
السياحة  تعوض  إلرساء تموقع  فرصٌة ال  إذن  بعدها. هناك  سنة 2030 وما  أفق  في  المستدامة  التنمية  خطة  في  به  تضطلع  أن  للسياحة  نريد 

المستدامة«  للتنمية  عشرة  السبعة  األهداف  لتحقيق  كرافعة 

العالمية  السياحة  لمنظمة  العام  الرفاعي، األمني  طالب 



المستدامة  السياحة  » » تعد 
وليس  مندمجة  مقاربة  لنا  بالنسبة 

منفصال.« سياحيا  نشاطا  فقط 
السياحة لوزارة  العامة  رودياس، الكاتبة   ندى 

تخليد المغرب السنة الدولية للسياحة 
المستدامة للتنمية  في سنة  2017

تخليد  بمناسبة  كربى  احتفاالت  لتنظيم  المغرب  يستعد 
للتنمية  2017  المستدامة  للسياحة  الدولية  السنة 

إطار  في  فيها  االنخراط  سبق  اليت  األنشطة  مواصلة 
المستدامة.. السياحة 

ومسؤولة. لذا،  مستدامة  سياحة  لصالح  وطنيا  المعتمدة 
التحسيسية  أنشطتها  لتعزيز  التعبئة  تواصل  السياحة  فوزارة 

المستدامة  من »السياحة  لتجعل  الوطين  الرتاب  مجموع  عرب 
الجميع«. لدى  حقيقية  ومسؤولية  مندمجة  مقاربة 
للتنمية  المستدامة  للسياحة  الدولية  السنة  وستمكن 

تم  اليت  األنشطة  صورة  تعزيز  2017 من 
إطالقها:

المغربي  لليوم  الثانية  الدورة  • تنظيم 
والمسؤولة  المستدامة  للسياحة 

مجال  في  الفاعلني  جميع  لتعبئة 
حملة  وإطالق  المستدامة  السياحة 

مع  بشراكة  النطاق  واسعة  تحسيسية 
المجال؛ في  الرئيسيني  الفاعلني 

جوائز  من  السابعة  النسخة  • تنظيم 
تم  المستدامة، اليت  للسياحة  المغرب 

سنة  كل  سنة 2008، واليت  تقوم  إطالقها 
لمشاريع  حامال  عشر )15( فائزا  خمسة  بمكافئة 

ترشيح  السنة  هذه  تم  السياحة. وقد  مجال  في  مستدامة 
أربعة )04( مشاريع  بينها  من  فاز  عشر)13( مشروعا  ثالثة 

األطراف  مؤتمر  والمناخ« خالل  الخاصة »السياحة  بالجائزة 
22 بمراكش.

والتحسيس  للتوعية  النطاق  واسعة  حملة  نشر  ... مع 

السياحة  مفهوم  دمقرطة  في  إرادتها  مع  تماشيا 
على  لألنشطة  برنامجا  السياحة  وزارة  المستدامة، تضع 

الربنامج  هذا  سنة 2017، ويرمي  طوال  الوطين  المستوى 
على  السياحي  القطاع  في  الفاعلني  جميع  إشراك  إلى 

بالمنافع  واسع  نطاق  على  والتحسيس  الوطين  المستوى 
المحلية  الساكنة  على  المستدامة  السياحة  بها  تعود  اليت 

المقاربة. هذه  في  فرد  كل  بمساهمة  وكذا 

الحملة  إطالق  أجل  اجتماعي« من  عملية »تواصل 
واسع نطاق  على  التحسيسية 

المعروف، أمال  المغربي  الثنائي  السياحة  وزارة  ختارت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تعبئة  أجل  يقني، من  وأنس 

المستوى  على  المستدامة  السياحة  تحديات  حول 
عدد  أكرب  تسجيل  لضمان  وكذا  الوطين 

الميثاق  على  التوقيعات  من  ممكن 
المستدامة. ولقد  للسياحة  المغربي 

بمتابعة  يحظى  الثنائي، الذي  حط 
تبلغ 200  الفايسبوك  على  هائلة 
المرشحني  لدى  متابع، الرحال  ألف 

للسياحة  المغرب  لجوائز  السبعة 
هذا  جعل  المستدامة. وقد 

المواقع  مرتادي  المستدام  السفر 
مدار  على  يكتشفون  اإلجتماعية 

مراحل  ست  خالل  ومن  كامل  شهر 
السياحة  مجال  في  المبادرات  أحسن 
الميثاق  على  التوقيع  وأيضا  المستدامة 

المستدامة. للسياحة  المغربي 

االحتفاالت برنامج  بتزنيل  شركاء ملزتمون 

المجال  في  األساسيون  الفاعلون  وانخرط  سبق  لقد 
السياحة  وزارة  جانب  إلى  الوطين  والسياحي  اإلقتصادي 
للسياحة  المغربي  الميثاق  على  التوقيع  تعميم  أجل  من 

من  المجتمع، وأيضا  من  عريضة  فئة  طرف  من  المستدامة 
الدولية  السنة  تخليد  قصد  مشرتك  عمل  برنامج  تزنيل  أجل 

للتنمية 2017. المستدامة  للسياحة 



إتفاقية  على  التوقيع  خالل  من  الربنامج  هذا  ترجمة  وسيتم 
هذه  الشركاء، وتتضمن  بمختلف  السياحة  وزارة  تجمع  شراكة 

للتدخل: محاور  ثالثة  اإلتفاقية 

المجتمع: يلزتم  شرائح  من  كبري  عدد  • إستهداف 
السياحة )المؤسسات ، وأرباب  قطاع  في  المتدخلون 

الطريان، ...( بالمشاركة  األسفار، وشركات  الفنادق، ومنظمي 
سياحة  أجل  من  فاعلون  التحسيسية »كلنا  الحملة  في 

الميثاق  على  التوقيعات  عدد  تزايد  على  مستدامة« والعمل 
المستدامة. للسياحة  المغربي 

ومكتب  الوطنية  الرتبية  وزارة  الشباب: ستعمل  • استهداف 
الرتبية  برامج  إطالق  على  الشغل  وإنعاش  المهين  التكوين 

برنامج  غرار  المستدامة، على  السياحة  موضوع  حول  والتكوين 
الشباب«. »الصحفيون 

المتدخلون  والمؤسسات: يلزتم  المهنيني  • استهداف 
بتزنيل  السياحة  قطاع  في  الفاعلني  ومجموع  الجهويون 

مستوى  على  والمسؤولة  المستدامة  للسياحة  المغربي  اليوم 

للسياحة  المغرب  قافلة  خالل  من  المملكة  جهات  مختلف 
مدينة  من  بداية  القافلة  هذه  تنطلق  أن  المستدامة. ويرتقب 

محور  البديلة، حول  للسياحة  وجهة  لكونها  نظرا  ورزازات 
.) Masenالشمسية )مازن الطاقة  محطة 

مسبقا: الشركاء المنخرطني  بعض 

للسياحة،  المغربي  الوطين  للسياحة، والمكتب  الوطين  المرصد 
السياحية )SMIT(، والكونفدرالية  للهندسة  المغربية  والشركة 

للمطارات، والخطوط  الوطين  للسياحة، والمكتب  الوطنية 
الحديدية،  للسكك  الوطين  المغربية، والمكتب  الملكية 

المهين  التكوين  الشمسية )مازن(، ومكتب  الطاقة  ومحطة 
محمد  ومؤسسة  الوطنية  الرتبية  الشغل، ووزارة  وإنعاش 

للسكك  الوطين  البيئة.المغربية، المكتب  لحماية  السادس 
التكوين  الشمسية )مازن(، مكتب  الطاقة  الحديدية، محطة 

الوطنية، مؤسسة  الرتبية  الشغل، وزارة  وإنعاش  المهين 
البيئة. لحماية  السادس  محمد 
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2
القطاع  مساهمة  تثمني 

أهداف  تحقيق  في  السياحي 
)ODD( المستدامة التنمية 

3
بالمشاريع   التعريف 
والمبادرات   الناجحة 

الخالقة الوطنية 

4
الممارسات  وتقاسم  تبادل 

الشركاء الجهويني  بني  السليمة 
والدوليني

1
الفاعلني  وتعبئة  تحسيس 
تنمية  حول  القطاع  في 

المستدامة  السياحة  وإنعاش 
والمسؤولة 

 اليوم المغربي للسياحة 
المستدامة والمسؤولة

يضم  تحسيسيا  سنويا  يناير 2016، موعدا  في  إطالقه  تم  والمسؤولة، الذي  المستدامة  للسياحة  المغربي  اليوم  يعد 
المدني(، لتنمية  المجتمع  وهيئات  من )مؤسسات ، ومنتخبني، ومهنيني، وسياح  السياحي  القطاع  في  المتدخلني  جميع 

والمسؤولة. المستدامة  السياحة  وإنعاش 

إلى :  والمسؤولة  المستدامة  للسياحة  المغربي  اليوم  يهدف 

ناجحة أولى  دورة 2016 كنسخة  عن  لمحة 

للسياحة  المغربي  اليوم  من  األولى  النسخة  انعقدت  لقد 
موضوع  يوم 25 يناير 2016 تحت  والمسؤولة  المستدامة 
في  شارك  مسؤولة«، ولقد  سياحة  أجل  من  فاعلون  »كلنا 

ودولي، وعرف  وطين  حوالي 500 مشارك  الدورة  هذه 
هامة: محطات  اليوم 

للسياحة  المغربي  اليوم  من  األولى  النسخة  إنعقدت  لقد 
شعار  يوم 25 يناير 2016 تحت  والمسؤولة  المستدامة 

في  شارك  مسؤولة«، ولقد  سياحة  أجل  من  فاعلون  »كلنا 
ودولي، وعرف  وطين  حوالي 500 مشارك  الدورة  هذه 

هامة: محطات  اليوم  هذا 

للسياحة  المغربي  الميثاق  من  الجديدة  النسخة  • إعتماد 
المستدامة؛

بني  والشراكات  اإلتفاقيات  من  العديد  على  • التوقيع 
المستدامة؛ السياحة  لفائدة  الخاص  والقطاع  العام  القطاع 

دورتها  في  المستدامة  للسياحة  المغرب  جوائز  • تسليم 
السادسة؛

المستدامة،  للسياحة  إفريقي  ميثاق  وضع  • إقرتاح 
المغرب  قبل  من  بعد  فيما  تبنيه  تم  الذي  المقرتح  وهو 
الجهوية  اللجنة  أشغال  إبان  للسياحة  العالمية  والمنظمة 
من  تفعليها  أبريل 2016 ليتم  بأبيدجان  في  المنعقدة 

خالل  إفريقية  طرف 24 دولة  من  عليها  التوقيع  خالل 
COP22 األطراف متعدد  المؤتمر 

للسياحة  الدولية  السنة  شعار  تحت  ثانية  دورة 
والمسؤولة 2017 المستدامة 

للسياحة  الدولية  للسنة  الرسمي  الشريك  كونه  من  انطالقا 
التموقع  بالزتامه  المغرب  للتنمية 2017، يفي  المستدامة 
المستوى  سنة 2017 على  تخلد  اليت  الدول  طليعة  في 
المغربي  اليوم  من  الثانية  الدورة  بتنظيم  الوطين، وذلك 

المستدامة. للسياحة 
الناجحة  المبادرات  إستعراض  الثانية  الدورة  هذه  وستشهد 
ندوات  تنظيم  سيتم  المستدامة، حيث  السياحة  مجال  في 
الخربات  وتبادل  للتفاعل  ودورات  الوزارات  بعض  طرف  من 
للسياحة  حلول  إيجاد  بهدف  المشاريع، وذلك  حاملي  بني 

الوطين. المستوى  على  المستدامة 
عملية  إنجاح  في  اليوم  لهذا  األكرب  الرهان  ويتمحور 

في  اإلكتفاء بالمتدخلني  وليس  النطاق  واسعة  تحسيس 
سياحة  أجل  من  فاعلون  الوطين، »كلنا  السياحي  القطاع 

مستدامة«.



الثقافة  استمرارية 
والرتاث

إعطاء األولوية 
واحرتام  المحلية  للتنمية 
المستضيفة المجتمعات 

الزناهة  مبادئ  اعتماد 
والمسؤولية  واألخالق 

االجتماعية
والتنوع  البيئة  حماية 

البيولوجي

 لماذا ميثاق
للسياحة المستدامة ؟

الدورة  بمناسبة  المستدامة، وذلك  للسياحة  المغربي  الميثاق  على  يناير 2016، بالتوقيع  السياحة، في  وزارة  قامت 
التوقيع  على  سنوات  عشر  مرور  الميثاق، بعد  هذا  مكن  حيث  والمسؤولة  المستدامة  للسياحة  المغربي  اليوم  من  األولى 

مندمجة. مقاربة  في  المستدامة  السياحة  إنخراط  سنة 2006، من  األولى  نسخته  على 

تنمية  في  مباشر  غري  بشكل  أو  سواء مباشرة  الفاعلني  مختلف  المستدامة  للسياحة  المغربي  الميثاق   ويستهدف 
االتفاقية  هذه  على  التوقيع  ومواطنني، قصد  مؤسسات، ومستثمرين، ومهنيني، وسياح  من  ببالدنا   السياحة 

األربعة:  بمبادئها  وااللزتام 

مرجعيا  للسياحة، إطارا  العالمية  والمنظمة  المغرب  من  جاء بمبادرة  المستدامة، الذي  للسياحة  المغربي  الميثاق  يمثل 
مستدامة  دينامية  في  ينخرط  بأن  المستدامة  للسياحة  اإلفريقي  بذلك  الميثاق  بإفريقيا. ويطمح  المستدامة  السياحة  لتنمية 

بلد. لكل  الثقافي  التنوع  تحرتم  وأيضا  البيئة  على  وتحافظ  اإلجتماعية  والتنمية  اإلقتصادي  النمو  بني  تجمع 
مؤتمر  خالل  المستدامة )24 توقيعا  السياحة  لفائدة  وقعت  اليت  اإلفريقية  للدول  الرسمي  اإللزتام  الميثاق  هذا  ويمثل 

.)COP22 األطراف

االفريقي للميثاق  الستة  المبادئ 
• المبدأ 1:
الرتاث   تثمني 

وصيانته الطبيعي 

• المبدأ 5:
اإلنصاف  مبادئ  اعتماد 

والمسؤولية  واألخالق 
االجتماعية

• المبدأ 2:
الموروث  على  الحفاظ 

المحلية والهوية  الثقافي 

• المبدأ 6:
النجاح وعوامل  الحكامة 

• المبدأ 3:
االقتصاد  إدماج 

 والجهوي

• المبدأ 4:
السياحي  العرض  تنويع 
االقتصاد  في  وإدماجه 

»األخضر«

الميثاق أهداف 

الذين  السياحة، وخاصة  قطاع  في  الفاعلني  • الزتام 
اإلستدامة  من  مجال  في  دعم  أو  مواكبة  من  استفادوا 

شركائها؛ أو  السياحة  وزارة  قبل 

األطراف؛ مختلف  جهود  • تعبئة 

مجال  في  عنها  المعرب  بالجهود  المؤسساتي  • االعرتاف 
المستدامة؛ السياحة 

المستدامة للسياحة  المغربي  الميثاق 

المستدامة للسياحة  االفريقي  الميثاق 

السياحة  مجال  في  المتدخلني  الزتامات  وتزنيل  • تفعيل 
المستدامة؛

السياحة؛ قطاع  في  الفاعلني  لفائدة  والتوجيه  • التحسيس 

السياحة  مجال  في  المغرب  بالزتام  للتعريف  دوليا  • التواصل 
المستدامة.



4 2 2 1

جوائز المغرب للسياحة المستدامة،
آلية حقيقة لتثمين حاملي المشاريع

السياحة  مجال  في  النموذجية  المشاريع  ومكافأة  تتويج  على  تعمل  المستدامة  للسياحة  المغرب  سنة 2008، وجوائز  منذ 
كل  وكذا  المدني  المجتمع  وجمعيات  القطاع  مهنيي  السياحة  وزارة  أطلقتها  اليت  المبادرة  هذه  المستدامة، وتهم 

هذه  مكنت  المستدامة. ولقد  السياحة  على  بالنفع  تعود  أن  شأنها  من  ومشاريع  أنشطة  على  يتوفرون  الذين  الفاعلني 
في  واإلبداع  اإللزتام  مبادئ  حول  يتنافسون  والذين  والمتنوعني  المتمزيين  الفاعلني  من  جديدة  شبكة  إبراز  من  الجوائز 

والدولي. الوطين  المستوى  على  المستدامة  السياحة  مجال 

والمناخ« خالل  جائزة »السياحة  األطراف COP22، تسليم  لمؤتمر  المغرب  تنظيم  الماضية، بمناسبة  إستثناء السنة  تم  وقد 
ملموسة  بإجراءات  قامت  اليت  السياحية  المبادرات  كل  الجائزة  هذه  المستدامة. وتهم  للسياحة  المغرب  لجوائز  السابعة  الدورة 

مشاريع: أربعة  تتويج  تم  الحراري.. وقد  لإلحتباس  المسببة  الغازات  إنبعاث  من  التقليص  من  تمكن 

ترشيحا 
51سنة 2016

مش�وعا 
مرشحا

20
 6 مجاالت

الضيافة    دار 
قصبة )أطلس 

Atlas Kasbah( بأكادير

 Maîenga )وكالة )ماينكا 
للغزاالت« عن »رالي«عائشة 

جنة، فيال  الضيافة   دار 
بمراكش النخيل 

أنرتبيد األسفار   منظم 
   Interpid مراكش 

 )Peak DMC Marrakech(
قبل من  خاص  تنويه   مع 

التحكيم.  لجنة 

Logo en arbabe 



)ATED( والتنمية للبيئة  تاالسمتان  المرشح: جمعية  المشروع 

مستدام مجال 

والتنمية  للبيئة  تاالسمتان  جمعية  ووضعت  سنة 1996، حددت  إنشائها  منذ 
بانسجام  وذلك  شفشاون  بمنطقة  السياحية  للتنمية  )ATED( سياسة 

من  بمجموعة  بااللزتام  اإلطار  هذا  في  الجهوية. وقامت  السياسات  مع 
شفشاون. إلقليم  السياحية  الجاذبية  تحسني  إلى  ترمي  المشاريع 

المشاريع: هاته  ضمن   ومن 

السياحية  التحتية  البنيات  • تحسني 
عشر  إحدى  وتجهزي  تشييد  خالل  من 
وتهيئة  دورين  سياحيا  )11( مأوى 

تاالسمتان  منتجعات  في  )02( قرويني 
وبوهاشم؛

إلى  واإلشارة  وتشوير  • تحديد 
تجويد  بهدف  المدارات  من  مجموعة 

تهيئة  خالل  من  الرتابي  المجال  صورة 
السياحية؛ والمواقع  اإلسرتاحة  باحات 

من  الطبيعي  الرتاث  وتثمني  • حفاظ 
النجاعة  حول  التحسيس  حمالت  خالل 

البيئة )مطويات،  وحماية  الطاقية 
كتيبات، دالئل، إلخ..(؛

النسائية  التعاونيات  • إنشاء ودعم 
للتنمية؛ المحلية  والجمعيات 

المحلية. المنتوجات  وإنعاش  • تثمني 

—
التدخل: مجاالت 

والقروية؛ الحضرية  • التنمية 
المرأة؛ • إدماج 

البيئة. على  • الرتبية 

هل تعلم؟ 
المحلي  الرتاث  وغىن  تنوع  مكن  لقد 

وتنظيم  استقبال  من  شفشاون  لمنطقة 
الملتقى  األوربية  القارة  خارج  األولى  للمرة 

 Planète Terroirs « الثالث الدولي 
وجمعية  اليونيسكو  أطلقته  »، الذي 
  )ATED( والتنمية للبيئة  تاالسمتان 

 Terroirs et المدني المجتمع  ومنظمة 
Cultures سنة 2010.  

شفشاون

 التنمية السياحية
بمنطقة شفشاون



مستدام مجال 

التنمية   السياحية
بمنطقة   شفشاون



)SODEV( والتنمية التضامن  المرشح:جمعية  المشروع 

سنة  إنشاؤها  تم  والتنمية )SODEV( ، اليت  التضامن  جمعية  تعمل 
من  أوفوس، وخاصة  لواد  القروي  الرتابي  المجال  تنمية  2001، على 

والتضامين  اإلجتماعي  اإلقتصاد  قيم  تضامنية. وتتجذر  سياحة  إنعاش  خالل 
تنميتها. وتطمح  عن  مسؤولة  الساكنة  بجعل  تلزتم  اليت  الجمعية  ثقافة  في 

الرتابية  المجاالت  ودينامية  الجماعية  المنافسة  من  جو  إلى  خلق  الجمعية 
التقليدية. الثقافات  على  الحفاظ  مع 

تنمية  في  أوفوس  والتنمية )SODEV( بواد  التضامن  جمعية  وتساهم 
خالل: بالمنطقة، من  التضامنية  السياحة 

السياحية  الوجهة  صورة  • تحسني 
عمل  مواكبة  بفضل  أوفوس  لواد 

في  السياحية  المآوى  على  القائمني 
تطويرعالمة  وأيضا  هيكلة  أنشطتهم 

اوفوس بواد  خاصة  ترابية 

المدرة  باألنشطة  • النهوض 
قدمته  الذي  الدعم  بفضل  للدخل 
لتعاونيتني )02( نسائيتني )تعاونية 

تسويق  الواحة( وكذا  وتعاونية  األمل 
المحلية؛ المنتوجات 

حول  والساكنة  السياح  • تحسيس 
والتدريب  النفايات  البييئ )جمع  التدبري 

االنتقائي(. الفرز  على 

—
التدخل: مجاالت 

الرتابية؛ السياحية  • التنمية 
للنساء؛ االقتصادي  • اإلدماج 

البيئة. على  • الرتبية 

هل تعلم؟ 
والتنمية  التضامن  جمعية  قامت 

تسع )09( مآوى  )SODEV( بمواكبة 
من  واحد  ومخيم  قروية  سياحية 

هاته  أنشطتهم، وتخص  تطوير  أجل 
اإلستقبال  بحفاوة  زبنائها  المؤسسات 

وفي  التقليدي  األمازيغي  للطابع  وفقا 
للبيئة. تام  احرتام 

أوفوس

 التنمية المتضامنة
التضامنية في واد أوفوس

االجتماعية والمسؤولية  اإلنصاف 



والمسؤولية  اإلنصاف 
االجتماعية

   التنمية المتضامنة  
  التضامنية في واد أوفوس  



االجتماعية والمسؤولية  اإلنصاف 

Intrepid Marrakech مراكش المرشح: أنرتبيد  المشروع 

للمجموعة  تابع  لألسفار  سنة 2008 كمنظم  في  أنرتبيد  أسفار  أنشئت 
التجريبية  األسفار  مجال  تنظيم  في  العالمي  أنرتبيد، الرائد  الدولية 

اإلجتماعية  والمسؤولية  الزناهة  مبادئ  الوكالة  هذه  المستدامة. وتراعي 
اإليجابي. للتغيري  عامال  المسافر  من  تجعل  كما  أنشطتها  تطوير  في 

بينها: وطنيا، من  المشاريع  من  مراكش« العديد  أنرتبيد  تدعم »أسفار 

في  األشخاص  تأهيل  • إعادة 
مواكبة  خالل  من  إعاقة  وضعية 

وضعية  في  جمعية »أفق« لألشخاص 
بورزازات؛ إعاقة 

هشة  وضعية  النساء في  • إدماج 
لدى  منتجاتهن  تسويق  خالل  من 

السياح؛

السياحية  الصغرى  المقاوالت  • دعم 
الصغرى ؛ التمويالت  خالل  من 

في  المحلية  الساكنة  • إشراك 
لدى  السياحية : اإلقامة  األنشطة 

المحلية،  المنتوجات  وتطوير  الساكنة 
إلخ..

—

التدخل: مجاالت 
السوسيو-اقتصادية   • التنمية 

المحلية؛ للساكنة 
في  األشخاص  تأهيل   • إعادة 

إعاقة؛ وضعية 
للنساء؛ االقتصادي  • اإلدماج 

الصغرى. • التمويالت 

هل تعلم؟ 
ذاتها  بالقيمة  مراكش  أنرتبيد  »يساهم 

عمل  كل  في  للسياح  مالية  مساهمة  لكل 
عائدات  اجتماعي. حوالي %90 من 

تبقى  مراكش  أنرتبيد  تنظمها  اليت  األسفار 
المغرب.« في 

مراكش

المسؤولية االجتماعية من 
وجهة نظر منظم لألسفار



والمسؤولية  اإلنصاف 
االجتماعية

المسؤولية   االجتماعية   من  
 وجهة   نظر   منظم   أسفار



والالمادي المادي  الثقافة، والموروث 

Désert et Montagne صحراء وجبل المرشح: وكالة  المشروع 

من  أزيد  صحراء وجبل Désert et Montagne منذ  وكالة  تأسست 
كيلومرتات، وتنطلق  بخمس  ورزازات  عن  تبعد  قرية  في  عشرين )20(  سنة 

اليت  الجمال  ركوب  ورحالت  الصحراوية  الرحالت  من  العديد  القرية  هذه  من 
الرحالت  في  رائدة  صحراء وجبل  وكالة  أضحت  تم  الوكالة. ومن  تنظمها 

إلى  عالجية  تهدف  رحالت  الوكالة  تنظم  المغرب، كما  تقطع  اليت  الكبرية 
ضغط  من  يعانون  الذين  األشخاص  لفائدة  وعالجية  إيجابية  مشاعر  خلق 

التأمل  الوكالة  تقرتحها  اليت  العالجية  الرحالت  هاته  المشاكل. وتشمل  بعض 
الرياضية. األنشطة  وأيضا  والفلسفية  الثقافية  والمحادثات 

خالل: مستدامة، من  مقاربة  صلب  في  العالجية  الرحالت  هذه  وتدخل 

للدخل  المدرة  األنشطة  • تطوير 
من  تشغيل  المحلية: يتم  الساكنة  لفائدة 

جولة؛ كل  خالل  25 إلى 60 شخصا 

خاصة  شراء محلية  سياسة  • وضع 
الغذائية؛ بالمنتوجات 

من  التقليل  خالل  من  البيئة  • حماية 
والسيارات؛ المركبات  عرب  النقل 

الجمع  عرب  للنفايات  المسؤول  • التدبري 
والفرز.

—

التدخل: مجاالت 
التضامنية؛ • السياحة 
المجالية؛    • التنمية 

الطبيعي  الموروث  • صيانة 
والثقافي؛ 

البيئة. على  • الرتبية 

هل تعلم؟ 
هذه  في  المشاركني  يلزتم %90  من 

العالج بمواصلة  الجوالت 

ورزازات

جوالت عالجية تعطي 
معنى للسياحة المستدامة 



والمسؤولية  اإلنصاف 
االجتماعية

جوالت   عالجية   تعطي  
  معنى   للسياحة   

  المستدامة   



البيولوجي  والتنوع  البيئة 

Jardin des arômes  النكهات حديقة  المرشح: مطعم  المشروع 

مدينة  قلب  النكهات Jardin des arômes في  حديقة  مطعم  يوجد 
في  المؤسسة  البيئة. وتنخرط  يحرتم  تدبري  لنظام  بوضعه  ويتمزي  ورزازات 

التقليص  قصد  المتحدة  األمم  أطلقتها  مبادرة  جوع« وهي  تحدي »صفر 
واإلسهام  المالية  الموارد  تثمني  على  المطعم  الغذائي. ويحرص  التبذير  من 

إيكولوجية.  محلية  مواد  باستعمال  المغربي  الطبخ  فن  إنعاش  في 

للمطعم: السليمة  البيئية  الممارسات  بني  من 

لمعايري  تبعا  بناء المؤسسة  • تم 
الفضاء الداخلي  وتهيئة  الحراري  العزل 

المحلية؛ الوطنية  الكفاءات  بواسطة 

والطبخ  النباتي  الطبخ  •  إعتماد 
الدسم؛ قليلة  أطباق  البطيء ألجل 

وتبذير  ضياع  سياسة »زيرو  • وضع 
خالل  من  الغذائية« وذلك  المنتجات 

بقايا  وتدبري  المأكوالت  توزيع  إعادة 
المستهلكة؛ غري  المأكوالت 

في  الطاقة  إستغالل  • تقليص 
والتربيد؛ بالتدفئة  المتعلق  اإلستهالك 

و  األمطار  مياه  • إعادة  إستعمال 
األواني؛ غسل  مياه 

الفرز  خالل  من  النفايات  • تدبري 
والتسميد. االنتقائي 

—
التدخل: مجاالت 

الغذائي؛ التبذير  • محاربة 
للماء والطاقة؛ العقالني  • التدبير 

النفايات. تقييم  • إعادة 

هل تعلم؟ 
عالمية  جوع« مبادرة  تحدي »صفر  يعترب 

نفس  حول  الدعم  تجميع  إلى  ترمي 
القضاء على  في  يتمثل  الهدف  الذي 
التحدي  هذا  بالعالم. ويستهدف  الجوع 

المتحدة )الحكومات،  األمم  أطلقته  الذي 
المدني  المجتمع  العام، وهيئات  والقطاع 

يقوم  المجتمع(، كما  شرائح  وجميع 
في  تتمثل  مشرتكة  قناعة  على  التحدي 

مكان  ال  بناء عالم  على  قادرين   كوننا 
للجوع. فيه 

ورزازات

 الممارسات السليمة 
للبيئة في مجال الطبخ



البيئة   والتنوع   البيولوجي   

  الممارسات   السليمة 
   للبيئة   في   مجال   الطبخ



البيولوجي  والتنوع  البيئة 

والمناخ« الخاصة COP22 »السياحة  الجائزة  على  حاصل  جنة / مشروع  المرشح: فيال  المشروع 

كليا  مشيد  للبيئة  صديقا  مأوى  النخيل، وتعد  بقلب  جنة  فيال  تتواجد 
هذا  المغربية. ويعترب  والتقاليد  للبيئة  تام  احرتام  وفي  الخزف  بواسطة 

الناجح  البناء اإليكولوجي  يخص  فيما  نموذجيا  صرحا  السياحي  المركب 
سنة 2014،  منذ  جنة  فيال  المسؤولة. وتحتضن  البيئية  السياحة  وتنمية 

المحلية  والمواد  الخزف  البناء بواسطة  تقنيات  لتعليم  مخصصا  للتكوين  مركزا 
األرض. التقليدية : مركز 

إدماج  على  المسؤولة  مقاربتها  البيئية  جنة  في  فيال   وتعتمد 
التالية:  الممارسات 

من  يمكن  الذي  الخزف  • استعمال 
قليلة  وبكلفة  كبري  بشكل  الحرارة  عزل 
للرطوبة.  جيدا  منظما  يعترب  كما  جدا 

خالل  من  المتجددة  الطاقات  • إدماج 
وإنتاج  الشمسية  الماء بالطاقة  تسخني 

الشمسية  اللوحات  الكهرباء بواسطة 
استعمال  اإلنجاز(، وأيضا  طور  )في 
والتدفئة.  للتربيد  الكندي  اآلبار  نظام 

خالل  من  للمياه  المسؤول  • التدبري 
للمياه  واحد  مزدوج  مياه  خرطوم  وضع 
الصالحة  غري  للمياه  وآخر  للشرب  الصالحة 

للشرب.

من  للنفايات  المسؤول  • التدبري 
العضوي، والتقليل  السماد  إنتاج  خالل 

والحرص  النفايات  كمية  من  التلقائي 
فرزها. على 

—
التدخل: مجاالت 

• البناء اإليكولوجي؛
المياه؛ • تدبير 

النفايات • تدبير 

هل تعلم؟ 
قبل من  جنة  فيال  سنة 2016، تتويج  تم 

مركب  TERRA Awards  كأحسن 
الطني.  أو  بالخزف  مشيد  بالعالم  سياحي 

مراكش

 فن البناء
بواسطة الخزف 

الخاصة  الجائزة  على  حائز  مشروع 
مؤتمر  والمناخ« خالل  »السياحة 

COP22 األطراف



البيئة   والتنوع   البيولوجي   

فن البناء بواسطة الخزف 



البيولوجي  والتنوع  البيئة 

Dakhla Attitude المرشح: فندق المشروع 

حاجة  أتيتيود Dakhla Attitude من  الداخلة  إنشاء فندق  فكرة  جاءت 
اإليكولوجية  للمعايري  تستجيب  عالية  جودة  ذات  سياحية  بنية  إلى  المنطقة 
الفندق  أنشطتها. ويستجيب  حيث  من  أو  اشتغالها  طبيعة  حيث  سواء من 

مع  التام  االنسجام  مع  الطبيعة  على  والحفاظ  المستدامة  التنمية  لقيم 
الداخلة. ببحرية  الخاصة  البيئة  طبيعة 

األنشطة  من  أتيتيود Dakhla Attitude مجموعة  الداخلة  فندق  يضع 
قبيل: البييئ، من  بالتدبري  المرتبطة 

خالل  من  والطاقة  المياه  • تدبري 
وعدم  الطاقة  استهالك  تقليص 

وتحديد  الكهربائي  المكيف  استعمال 
الصنابري.  مياه  تدفق 

أجل  من  والتحسيس  التوعية  • إدماج 
الموارد  لجميع  االستهالك  من  التقليص 

المتاحة.

—

التدخل: مجاالت 
البيئي • التدبير 

البيولوجي  التنوع   • حماية 
الداخلة  بحرية  ومحيط 

المائية • الرياضات 

هل تعلم؟ 
سنة 1999  منذ  الداخلة  مدينة  تستقبل 

لركوب  العالمية  الحسن  موالي  بطولة 
المغرب  مرحلة  تعد  الطائرة، اليت  األلواح 

العالمية البطولة  لهاته   بالنسبة 
األمواج. لركوب 

الداخلة

عرض سياحي صديق للبيئة 
لكل محبي الرياضات المائية



البيئة   والتنوع   البيولوجي   

   عرض   سياحي   صديق   للبيئة    
   لكل   محبي   الرياضات   المائية  



والالمادي المادي  والموروث  الثقافة 

باها  باها  المرشح: قصبة  المشروع 

أعيد  ثم  النخيل  وأوراق  الطني  سنة 1946 باستعمال  في  القصبة  تشييد  تم 
المحافظة  إلى  القصبة  بالنقوب، وترمي  الحرفيني  قبل  من  بالكامل  ترميمها 

تعرض  إثنوغرافيا  متحفا  القصبة  عطا. وتتضمن  آيت  قبائل  تقاليد  وإنعاش 
المطبخ...(  قديمة، وأدوات  حربية  وأشياء تاريخية )أزياء، وأدوات  مواد  فيه 

قرن. من  أكرث  عطا  آيت  قبائل  قبل  من  تستعمل  كانت  واليت 

والثقافي، من  الطبيعي  الموروث  لتثمني  دينامية  في  بها  باها  قصبة  تنخرط 
مبادارت: عدة  خالل 

الفن  احرتام  مع  القصبة  • تجديد 
التقليدي؛ األمازيغي 

من  األمازيغية  الثقافة  • تثمني 
الموروث  التقليدي  ارتداء الزي  خالل 

المحلية؛ بالخربة  واالستعانة 

ومعرض  إثنوغرافي  • إنشاء متحف 
وأدوات  مواد  تعرض  حيث  ومكتبة 

عطا؛ آيت  قبائل  لتاريخ  تنتمي  تاريخية 

خالل  من  المحليني  الفاعلني  • إدماج 
ورش  في  والخيام  المحلية  الزرابي  نسج 

القصبة؛ داخل  للنسيج 

المياه  معالجة  نظام  • دمج 
المياه؛ تقطري  ونظام  المستعملة 

نظام  )الخطارات( للري  • استعمال 
التقليدي.

—
التدخل: مجاالت 

الثقافي الموروث  • حماية 
المحلي االقتصاد  • تنمية 

المياه • تدبير 

هل تعلم؟ 
اليت  وطنيا  الوحيدة  القرية  النقوب  تعترب 
مبنية  أربعني )40( قصبة  من  أزيد  تضم 

القرية  وتسمى  الطني  بواسطة  كلها 
هو  القصبات«. والطني  بـ »ممكلة  أيضا 

الرتبة. وتستجيب  على  للبناء  يعتمد  نظام 
من  لها  لما  البيئية  للمعايري  القصبة 

وطبيعية  وتدبريية  إيكولوجية  مواصفات 
التقليدية. غري  للمواد  االستهالك  وقليلة 

نقوب

حماية وإنعاش موروث  
قبائل آيت عطا 



الثقافة   والموروث   المادي  
 والالمادي  

  حماية   وإنعاش   موروث   
 قبائل   آيت   عطا   



والالمادي المادي  الثقافة، الموروث 

مراكش منصور  المرشح: روايال  المشروع 

منذ  يهدف  سنة 2005، وكان  أبوابه  مراكش  منصور  روايال  مشروع  فتح 
للمعالم  الدقيق  التصميم  المغربي، حيث  العيش  فن  تثمني  إلى  تشييده 
اليت  التقليدية  الحرفية  والتصاميم  برياضاتها  القديمة  للمدينة  الكالسيكية 

الوطنية. التقليدية  والحرف  بالمعمار  تحتفي 

سواء  مستدامة  مقاربة  طبيعي  بشكل  المصغرة  القديمة  المدينة  هذه  وتدمج 
قبيل: المبادرات، من  مختلف  خالل  من  للفضاء او  اليومي  التدبري  في 

من  المغربي  المعمار  فن  • إحرتام 
التقنيات  تحرتم  فضاءات  تصميم  خالل 

التقليدية. والمواد 

والطاقة  للمياه  المسؤول  • التدبري 
وتحديد  بالتقطري  السقي  خالل  من 

الصنابري، إلخ. مياه  تدفق 

الحيوية  الطاقة  إلنتاج  مرجلة  • وضع 
اإلستهالك، ونوافذ  منخفضة  ومصابيح 

السرتداد  ونظام  اإلبعاثية  منخفضة 
بيولوجية  معالجة  الحرارة ...، وكذا 

المياه  صرف  لحفرة 

خالل  من  للنفايات  المسؤول  • التدبري 
الفرز.

—

التدخل: مجاالت 
المعماري  الموروث  • حماية 

والثقافي
البيئي هل تعلم؟ • التدبير 

 تكريم خالد
لفن العيش المغربي 

مراكش



المادي  الثقافة، الموروث 
والالمادي

    تكريم خالد   
   لفن العيش المغربي    



والالمادي المادي  الثقافة، الموروث 

 )SPANA( والطبيعة الحيوانات  حماية  المرشح:  مؤسسة  المشروع 

مغربية  والطبيعة )SPANA( جمعية  الحيوانات  حماية  مؤسسة  تعد 
في  بالعضوية  سنة 1976 وتتمتع  منذ  عامة  منفعة  وذات  بها  معرتف 

المغربية.  المدن  من  العديد  في  وتنشط  الدولية  المنظمات  من  العديد 
و560 حصان  سنة 1988 بمراقبة 148 عربة  منذ  الجمعية  تكفلت  وقد 

مراكش.  لمدينة  أصيلة  رمزية  من  لها  لما  الثقافة  هذه  على  الحفاظ  بهدف 
 

الحيوانات  حماية  مؤسسة  العربات، قامت  أحصنة  حماية  على  منها  وحرصا 
قبيل:  مبادرات، من  بعدة  والطبيعة 

بيطري. استشفائي  مركز  • بناء وتجهزي 

حول  العربات  أصحاب  • توعية 
األحصنة. لراحة  السليمة  الممارسات 

للشرب   نافورات  تسع  • بناء وصيانة 
المغربي  المعماري  تحرتم  الطابع 

العربات  محطات  جميع  في  التقليدي 
بمراكش. المتواجدة 

بشبكة  المتصلة  غري  النافورات  • إمداد 
خزان  عرب  بالمياه  للشرب  الماء الصالح 

العربة )كوتشي(. فوق 

األحصنة  روث  السرتجاع  أكياس  • وضع 
المدينة. نظافة  وضمان 

الحصان )فك  لجام  أدوات  • توزيع 
مؤذية. وغري  ولجام( مناسبة 

وضع  خالل  من  االحصنة  • تحديد 
الرقبة. عند  إلكرتونية  شريحة 

إجبارية  سنوية  تقنية  زيارات  • تنظيم 
و560 حصان. ل148 عربة 

—
التدخل: مجاالت 

الثقافي؛ الموروث  على  • الحفاظ 
الحيوانات؛ • حماية 

البيئة. على  • التربية 

هل تعلم؟ 
الحيوانات  حماية  مؤسسة  وضعت 

مع  والطبيعة )SPANA( بشراكة 
   )SOREC(الفرس لتشجيع  الملكية  الشركة 

من  أوليا  مشروعا  وجمعيات  العربات 
بعربات  خاص  للفروسية  بناء مركز  أجل 

تجميع 560 فرس  فيه  يتم  حيث  مراكش 
واحد. مكان  في  بمراكش  المتواجدة 

برنامج  حفاظ وتثمين 
العربات بمراكش 

مراكش



المادي  الثقافة، الموروث 
والالمادي

   برنامج  حفاظ وتثمين  
  العربات بمراكش  



والالمادي المادي  الثقافة، الموروث 

بينالي مراكش  المرشح:  جمعية  المشروع 

مراكش  جعل  إلى  سنة 2005 وتهدف  بينالي  مراكش  جمعية  أسست 
المتوسطية. كما  والمنطقة  األوسط  بافريقيا  والشرق  المعاصر  للفن  منصة 
من  الثقافية  الرتبية  على  السادسة  مراكش  بينالي  دورة  في  الجمعية  ركزت 

وفق  العامة  المنفعة  في  لالستثمار  باإلضافة  مشاريع، هذا  عدة  خالل 
الثقافي.  المشهد  لتعزيز  مقاربة 

 
خالل: برنامجها، من  سنة 2016 من  مراكش  بينالي  جمعية  عززت 

الرأي  لتحفزي  تحسيسية  حمالت  • إطالق 
العام؛

التالميذ؛ لفائدة  تربوية  برامج  • وضع 

للجميع  والمجان  الحر  الولوج  • ضمان 
من  أكرث  شرائح  استهداف  قصد 

المجتمع؛

اإلبداعات  تجمع  • تنظيم  لقاءات 
واإلفريقية  والمتوسطية  الوطنية 

والدولية.

—

التدخل: مجاالت 
الفن؛ • إنعاش 

الثقافة؛ • دمقرطة 
الثقافي  التبادل  إنعاش  • تشجيع 

التخصصات  متعدد  والتبادل 

هل تعلم؟ 
سنة  مراكش  بينالي  جمعية  تتويج  تم 

في  فنية  تظاهرة  2016 بجائزة »أحسن 
األمريكية  المجلة  طرف   العالم« من 

اعرتافا  » Hyperallergic « ، وذلك 
ومهنية  لربنامجها  الفنية  بالجودة  للجمعية 

عملها. فريق 

 مراكش
بينالي

مراكش



المادي  الثقافة، الموروث 
والالمادي

   مراكش بينالي   



مستديمة تظاهرة 

 GO2EVENTS المرشح:  وكالة المشروع 

مختلف  في  كبرية  وكالة GO2EVENTS، منذ 25 سنة، تظاهرات  تنظم 
الوكالة  سنة 2005، خلقت  الرياضية. وفي  التظاهرات  وخاصة  أرجاء العالم 

النهوض  إلى  تهدف  الرياضات »ترانسماروك« واليت  متعددة  التظاهرة 
إيكولوجي. قالب  في  بالمغرب  المغامرة  برياضات 

والتضامنية، تلزتم »ترانسماروك« بتحديد  اإليكولوجية  القيم  هاته  خالل  ومن 
االجتماعي  برنامجها  لتحقيق  وذلك  السباق  منها  يمر  اليت  القرى  حاجيات 

األنشطة: هاته  بني  هشاشة، ومن  األكرث  السكان  ومساندة 

الخاصة  البيفواك  الفضاءات  • حماية 
لتدبري  نظام  وضع  بواسطة  وذلك 

النفايات.

بأهمية  للمشاركني  اليومية  • التوعية 
المسابقة. مراحل  خالل  الطبيعة  حماية 

خالل  من  البيولوجي  التنوع  • احرتام 
من  وممرات  مشورة  مسارات  سلك 
للطبيعة.  األصلي  الشكل  حماية  أجل 

خالل  من  للمياه  المسؤول  • التدبري 
البالستيك. قنينات  استعمال  من  التقليل 

اليت  القرى  مختلف  في  هبات  • توزيع 
السباق. منها  يمر 

القلوب« الذي  • إرساء »تحدي 
في  المشاركة  من  فريق  كل  يمكن 

وطنية. جمعية  لفائدة  السباق 

—
التدخل: مجاالت 

التضامنية الرياضة  • تشجيع 
البيئة على  • التربية 

المياه • تدبير 
البيولوجي التنوع  • حماية 

هل تعلم؟ 
سنة 2017، التحقت »ترانسماروك«  في 

متعددة  للسباقات  العالمي  بالرتتيب 
بالخارج. المنظمة  الرياضات 

»ترانسماروك«، سباق الرياضات 
المتعددة المستدامة

مراكش



مستديمة تظاهرة 

   »ترانسماروك«، سباق 
  الرياضات المتعددة المستدامة  



»Lagon Dakhla الداخلة المرشح:  جمعية »الغون  المشروع 

والتنشيط  الرياضة  تنمية  مجال  الداخلة« في  جمعية »الغون  تعمل 
النسائي  السباق  منذ 2015 سباق »الصحراوية«، هذا  الثقافي، وتنظم 
لجمعيات  لفائدة  سيدات  مشاركة  يعرف  الذي  الرياضات  متعدد  التضامين 

في  للنساء واألطفال  واالجتماعي  االقتصادي  اإلدماج  مجال  في  تعمل 
العالم  مناطق  مختلف  من  مشاركات  الحدث  هذا  صعبة. ويجمع  وضعية 

الرياضية، وسباق  المالحة  اإليكولوجية )سباق  الرياضات  في  يتنافسن  الالتي 
إطار  في  الهوائية، وغريها  و«الكانوي«، والدراجات  الشراعية  الزوارق 

تضامين.

خدمة  في  الرياضة  تموقع  إلى  التضامنية  الرياضية  التظاهرة  هذه  وتطمح 
واإلنساني، عرب: اإلجتماعي  العمل 

جمعيات  مالية  لعدة  هبات  • منح 
اإلجتماعية. أنشطتها  تحقيق  قصد 

الداخلة  لمنطقة  عالميا  • الرتويج 
مشاركات  جذب  خالل  من  الذهب  واد 

العالم. مناطق  مختلف  من  عالميات 

للنساء والفتيات  االجتماعي  • التحرر 
المجال  في  المرأة  مكانة  وتعزيز 

الرياضي.

—

التدخل: مجاالت 
التضامنية  الرياضة  • إنعاش 

هل تعلم؟ 

الصحراوية، سباق رياضي 
نسائي تضامني

مستديمة تظاهرة 

الداخلة



مستديمة تظاهرة 

   الصحراوية، سباق رياضي  
  نسائي تضامني  



Maîenga ماينكا المرشح:  :وكالة  المشروع 

تصميم  في  وكالة  مختصة  سنة 1990، وهي  ماينكا  وكالة  تأسست 
الخاصة  الجائزة  على  ماينكا  وكالة  الرياضية. وحصلت  التظاهرات  وتنظيم 

مغامرة  للغزاالت«  وهي  عائشة  تنظيمها »رالي  والمناخ« عن  »السياحة 
بامتياز. نسائية  تضامنية 

نظام  تبين  خالل  من  البيئة  على  أثرها  من  من  التخفيف  الوكالة   وتمكنت 
بييئ: تدبري 

انبعاثات CO2 المرتبطة  • موازنة 
العمل  برنامج  لدى  والتنظيم  بالمنافسة 

GOOD PLA- لمؤسسة  الكاربوني 
.NET

إعادة  عرب  للنفايات  المسؤول  • التدبري 
خالل  بالستيك  قنينة  تدوير 25 ألف 

السباق.

من  مكنت  بيئية  قافلة  • تنظيم 
القضاء على  بضرورة  الساكنة  تحسيس 

البالستيكية. األكياس 

حفر 22  الماء عرب  على  • الحصول 
برئا.

—

التدخل: مجاالت 
للنساء االقتصادي  • اإلدماج 

النفايات  • تدبير 
المياه • تدبير 

البيئة على  • التربية 
هل تعلم؟ 

للغزاالت« سنة  عائشة  أضاف »رالي 
اإللكرتونية  بالغزاالت  2017 فئة 

الكهربائية.   للسيارات  والمخصصة 

رالي 
عائشة للغزاالت

الخاصة  الجائزة  على  حائز  مشروع 
مؤتمر  والمناخ« خالل  »السياحة 

COP22 األطراف

الخاصة  الجائزة  على  حائز  مشروع 
مؤتمر  والمناخ« خالل  »السياحة 

COP22 األطراف

الصويرة



الجائزة  على  حائز  مشروع 
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قصبة المرشح: أطلس  المشروع 

وتعترب  األطلس  أعالي  في  قصبة  أطلس  اإليكولوجية  الضيافة  دار  توجد 
إيمانها   من  المؤسسة  هذه  بأكادير. وانطلقت  البيئية  السياحة  في  رائدة 

تطوير  في  دفينة  إرادة  لتتبىن  للساكنة  المحلية  الثقافة  وتثمني  البيئة  باحرتام 
تحرص  ماسة. كما  سوس  أكادير  جهة  في  وخالق  مستدام  سياحي  منتوج 

سواء من  البناية  واجهات  كل  مستوى  على  األمازيغية  الثقافة  إبراز  على 
المحلية. الساكنة  انخراط  أو  الديكور  أو  المعماري  الطابع  خالل 

سطرت  المحلية، فقد  التنمية  مشاريع  من  مجموعة  تزنيل  إلى  وباإلضافة 
التدبري  ضمنها  من  مهمة  ايكولوجية  أهدافا  قصبة  أطلس  دارالضيافة 

الخاصة »السياحة  الجائزة  إحراز  من  مكنها  والذي  للطاقة  المسؤول  البييئ 
 .COP22 األطراف مؤتمر  والمناخ« خالل 

عدة  حول  قصبة  أطلس  اإليكولوجية  الضيافة  دار  البييئ  التدبري  ويتمحور 
قبيل: مبادرات، من 

الطاقات  لتكنولوجيا  • إعتماد 
إنتاج  خالل  من  وخاصة  المتجددة 

الطاقة  الكهرباء من  من  80 بالمائة 
الطاقة  الماء عرب  وتسخني  الفوتوفولتية 

منخفضة  مصابيح  واستعمال  الشمسية 
اإلضاءة  من  واإلكثار  االستهالك 

الطبيعية. والتهوية 

خالل  من  للمياه  المسؤول  • التدبري 
بفضل  الحدائق  لسقي  مسؤول  نظام 

بالتقطري،  السقي  و  اآلبار  مياه  استعمال 
للماء على  مقتصد  جهاز  واستعمال 

خالطات  الصنابري،  واستعمال  مستوى 
الماء  طرادة  الصنابري،  واستعمال  في 

وخزان  التبديل  آلية  مع  مزدوجة  بسرعة 
بسعة  6 لرتا

وإعادة  النفايات  من  • التقليص 
القاعدة  تجسيد  من  خالل  تدوريها 

الثالثية : التقليص،  وإعادة 
والتثمني. والتدوير  اإلستعمال 

—
التدخل: مجاالت 

الماء؛ • تدبير 
النفايات ؛ • معالجة 

الطاقة؛ • تدبير 
البيئة. على  • التربية 

هل تعلم؟ 
سنة 2015 على  قصبة  أطلس  حصل 

بسوق  المستدامة  للسياحة  األولى  الجائزة 
بلندن. العالمي  السفر 

 دار الضيافة اإليكولوجية
أطلس قصبة
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مراكش المرشح: أنرتبيد  المشروع 

العالمي  أنرتبيد، الرائد  الدولية  للمجموعة  مراكش  أنرتبيد  أسفار  وكالة  تنتمي 
ترجمة  على  مراكش  انرتبيد  المستدامة. وتعمل  التجريبية  األسفار  مجال  في 

التدبري  ضمنها  من  المبادرات  من  العديد  خالل  من  البيئة  بحماية  الزتامها 
الخاصة  بالجائزة  مراكش  أنرتبيد  فازت  الكربونية. وقد  لالنبعاثات  المسؤول 

.COP22 بمراكش األطراف  مؤتمر  والمناخ« خالل  »السياحة 

من  مجموعة  مراكش  أنرتبيد  تبنت  الكربونية، فقد  لالنبعاثات  أمثل  تدبري  أجل  ومن 
بينها: المبادئ، من 

يهدف  الكربون  لتدبري  مخطط  • وضع 
لمجموع  الكربونية  اإلنبعاثات  تقليص  إلى 

الوكالة. بها  تقوم  اليت  األنشطة 

تعويض  شراء قسائم  • اقرتاح 
عن  للتعويض  المسافرين  على  الكربون 

بالسفر.  المرتبطة  اإلنبعاثات 

للكربون  سنوي  تقرير  • إعداد 
المسببة  الغازات  إنبعاثات  لتقليص 
)Manque(  .الحراري لإلحتباس 

اإلنبعاثات  عن  التلقائي  • التعويض 
عرب  وذلك  تفاديها  يمكن  ال  اليت  غري 

المتجددة. الطاقات  في  استثمارات 

والعاملني  المسافرين  • تحسيس 
السليم: يقدم  البييئ  التدبري  بمبادئ 

معلومات  للمسافرين  المرشدون 

النفايات  تدوير  إعادة  فرص  حول 
األكياس  استعمال  ومعالجتها، وإعادة 

الماء  على  والقنينات، والحفاظ 
المجتمعات  ثقافات  واحرتام  والطاقة 

المستضيفة. 

—
التدخل: مجاالت 

الكربون انبعاثات  • تدبير 

هل تعلم؟ 
مراكش،  أنرتبيد  أنشطة  مختلف  خلفت 

من  من 900  طن  سنة 2015، أكرث 
تم  بالمغرب، و  الكربونية  اإلنبعاثات 

مناطق  في  مشاريع  خالل  من  تعويضها 
العالم. من  مختلفة 

 وكالة  لألسفار 
المنخفضة الكربون
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  وكالة  لألسفار  
  المنخفضة الكربون  


