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 جوائز لال حسناء للساحل المستدام

من طرف مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة " جوائز لال حسناء للساحل المستدام"تمنح 

المميزة التي تساهم في حماية الساحل وتشجع السلوكات لمكافأة المبادرات أو المشاريع 

 .المسؤولة اجتماعيا وإيكولوجيا

 :وهي مفتوحة أمام. كل سنتين" جوائز لال حسناء للساحل المستام"وتنظم 

 .....الطلبة، تالمذة اإلعداديات والثانويات والمواطنين:  األشخاص الذاتيين* 

اقتصاديين، جماعات، جمعيات،  فاعلين)واص األشخاص المعنويين العموميين أو الخ* 

 ...(منظمات غير حكومية، مؤسسات التعليم االبتدائي والثانوي والعالي ومراكز البحث  إلخ

  .ما بين شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو معنويينالشراكات التي تجمع * 

 :وتهدف هذه الجوائز إلى

 خلق دينامية لحماية الساحل الوطني؛* 

 والترويج إعالميا للمشاريع المبتكرة لفائدة الساحل؛تثمين * 

 .تحفيز الشركة على االنخراط في حماية الساحل* 

 : وتقوم على

انخراط صاحبة السمو الملكي األميرة لال حسناء  بصفتها سفيرة للساحل، اللقب الذي منح * 

 .من طرف برنامج األمم المتحدة للبيئة 7002لصاحبة السموالملكي سنة 

 .الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المعتمد من طرف المغرب* 

 :لمحة تاريخية

 "جوائز لال حسناء للساحل المستدام"إلى " شواطئ نظيفة"من جوائز لال حسناء 

، اتضح أنه من الضروري منحها "شواطئ نظيفة"بعد الدراسة والتفكير بخصوص جوائز  

ة عين االعتبار األهداف الموسعة للمؤسسة من أجل التنميتوجها جديدا، أكثر شمولية، يأخذ ب

يحمل في طياته " جوائز لال حسناء للساحل المستدام"سم بذلك، أصبح ا. المستدامة للساحل

 .هذه التوجهات الجديدة للمؤسسة



 

 تطور تدريجي

، 9111سنة " الشاطئ العمومي األجمل واألنظف في المغرب"أحدثت جائزة لال حسناء   

 . منذ بداية البرنامج

المنشأة من " اللواء األزرق"لكي تستعد إلى مجيئ عالمة  7002وعرفت أول تطور سنة 

والتي أدخلتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى طرف مؤسسة التربية على البيئة، 

 . بذلك أضيف إلى معايير تقييم الجائزة تلك الخاصة بهذه العالمة. بالمغر

، عرفت جوائز لال حسناء تطورا من جديد، 7002بعد مرور ثالث سنوات، أي في سنة 

بحيث أصبحت تتوج مبادرة محددة أو شخصية أو شركة منخرطة بشكل خاص وليس 

ثر ذلك، تم إحداث ثالث فئات من على إ. شاطئا من أجل نظافته طبقا لعالمة اللواء األزرق

 . وجائزة االبتكار جائزة االنخراط، جائزة المبادرة: الجوائز

وقد مكنت جوائزلال حسناء شواطئ نظيفة بكل تأكيد من إرساء دينامية جديدة تتعلق بنظافة 

وبما أن المؤسسة وسعت عملها ليشمل الساحل، بات من الضروري  .وتهيئة الشواطئ

المشاريع أو  بلالضيق  ليس الشواطئ بمفهومها ،لمكافأةع الجديد التكيف مع الوض

 .المبادرات التي تهم الواجهات الساحلية

من إعطاء التربية على البيئة، التي تشكل محور عمل مرة أخرى،  ،هذا التطور مكن أيضا

 .المؤسسة، مكانة في هذه الجوائز لجعلها منفتحة على الصعيد الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 



 : فئات 5

 :فئات خمس" جوائز لال حسناء للساحل المستدام"تقترح 

 "برنامج شواطئ نظيفة"جائزة : فئة

. تكافئ هذه الجائزة أي مبادرة لفائدة شاطئ أو أكثر في مجال التدبير والتهيئة والحماية والتربية والتكوين

 ".نظيفةشواطئ "تخصص هذه الفئة لشركاء برنامج المؤسسة للشخصيات المعنوية، بالنسبة 

 "التقاسم وإطار العيش"جوائز  :فئة

تكافئ هذه الجائزة مبادرات تثمين الفضاءات العمومية والطبيعية، بالوسطين الحضري والشبه حضري، 

 .ن للساحل المغربييالمنتمي

 "الطبيعي الثراثحماية وتثمين "جائزة : فئة

المتعلقة بالساحل والحفاظ على تنوعها هذه الفئة تكافئ أهم اإلنجازات التي تعمل على تطوير المعرفة 

وهي تهم الجامعات ومراكز البحث والجماعات والمقاوالت . البيولوجي وأنظمتها اإليكولوجية الهشة

 .والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات

 .كما أنها تكافئ مبادرات التحكم في المخاطر التي تهدد سالمة وأمن المناطق الساحلية المغربية

 " التربية والشباب"جائزة : فئة

هذه الفئة تكافئ أفضل األعمال والمشاريع والدراسات واألبحاث أو برامج التربية على البيئة المنجزة من 

طرف المدارس والثانويات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والهيئات العمومية والخاصة أو وسائل 

 .اإلعالم

 "  للمنظماتوالبيئية المسؤولية االجتماعية "جائزة : 5فئة 

تخصص هذه الجائزة لمبادرات الفاعلين االقتصاديين الذين اختاروا إدماج منهجية بيئية واجتماعية 

 .واقتصادية لها تأثير إيجابي على الساحل المغربي

 

 لجنة تحكيم مهنية ومستقلة

 :حكاماتيتين هيئتينمن أجل ضمان تدبير فعال للجوائز، من بداية إطالقها إلى غاية منحها، تم إنشاء 

نساء، على شكل خبراء وباحثين في العلوم،  6عضوا، من بينهم  52لجنة تحكيم مستقلة مكونة من * 

في تقييم ملفات ومسؤولي التواصل وفاعلين آخرين في التنمية المستدامة ، تكمن مهمتهم األساسية 

 الترشيح؛

والدعم التقني للمرشحين  سكرتارية دائمة مهمتها الرئيسية ضمان العمل التحضيري قبل إطالق الجائزة* 

 .وتحضير أعمال لجنة التحكيم



 

  7102 النسخة الثانية

 :نسخة عصرية وإيكولوجية 

وقد .  غشت 51لتختتم يوم  5172أبريل  71لجوائز لال حسناء للساحل المستدام يوم النسخة الثانية أطلقت 

بفضل . لتدبير الترشيحات تم تنظيم حملة تواصلية باإلضافة إلى تصميم منصة على اإلنترنيت خصصت

إنها إذن .  هذه المنصة، أصبح بإمكان المرشحين مأل وإرسال ملفاتهم عبر اإلنترنيت باللغة التي يختارونها

توفر قاعدة موضوعية لتقييم  ،تمارة موحدة وصالحة للجميعإجراءات مبسطة وممنهجة تعتمد على اس

من ناحية أخرى، صممت هذه المنصة أيضا لتمكين أعضاء لجنة . الملفات من طرف أعضاء لجنة التحكيم

وبالتالي تفادي ما أمكن عقد عن بعد،  وتقييمهاالتحكيم من الولوج عبر اإلنترنيت إلى ملفات الترشيح 

الل توفير استعمال الورق وتجنب التنقالت إليداع الملفات واللقاءات مع أعضاء ومن خ. لقاءات مباشرة

 .لجنة التحكيم، تكون المؤسسة بذلك قد اعتمدت منهجية إيكولوجية تتطابق مع القيم التي تدافع عنها

 اهتمـام كبيـر 

الزيارات  آالفمن جوائز لال حسناء للساحل المستدام باهتمام بالغ كما يشهد بذلك   الثانيةالنسخة  حظيت

 .اإلنترنيت ومئات الحسابات المحدثة من طرف المرشحين من مختلف جهات المملكةاالستشارية لمنصة 

ملفا خضعت للتقييم وفق معايير األهمية والفعالية والنجاعة  109وقد اختارت لجنة التحكيم في األخير 

 : وتم توزيع الملفات الواردة حسب فئات جوائز لال حسناء للساحل المستدام كالتالي. واآلثار واالستدامة

 "برنامج شواطئ نظيفة"ملفا بالنسبة لجائزة فئة  40* 

 "التقاسم وإطار العيش"ملفات بالنسبة لجائزة  17* 

 ؛"الطبيعي الثراثحماية وتثمين "ملفات بالنسبة لجائزة  5 *

 ، وأخيرا؛"التربية والشباب"ملفات بالنسبة لجائزة  31*

 "  للمنظماتالمسؤولية االجتماعية والبيئية "ملفات بالنسبة لجائزة  16* 

 

 جوائز لال حسناء للساحل المستدامب الالئحة الكاملة للفائزين

 "برنامج شواطئ نظيفة" فئة الفائزين في الئحة 

. تكافئ هذه الجائزة أي مبادرة لفائدة شاطئ أو أكثر في مجال التدبير والتهيئة والحماية والتربية والتكوين

 ".شواطئ نظيفة"تخصص هذه الفئة لشركاء برنامج المؤسسة للشخصيات المعنوية، بالنسبة 

 األمواجركوب ل التضامني ناديال: حامل المشروع 

  شواطئ نظيفة :المبادرةعنوان. 



 

ة بمشروع لتحسيس وإشراك الساكنة المجاورة، خاصة األطفال والشباب، في حمالت النظافالجمعية قامت 

لفائدة تم تنظيم حمالت تحسيسية و. شواطئ أخرى بالمنطقةن ورابشواطئ تاغازوت وتامراغت وأيمو

 .بأكادير المصطافين

ومن بين األفكار المبتكرة التي تم . صناديق لجمع النفايات المواطنةجمعية تنمية المبادرة كما وفرت 

تطبيقها، طلب نادي ركوب األمواج من المنخرطين الراغبين في االستفادة من دورات تعلم ركوب 

األمواج مأل كيس بالنفايات المجمعة بالشاطئ حيث أرسلت هذه النفايات بعد ذلك إلى جمعية مختصة في 

 .فاياتإعادة تدوير الن

 
 

 
 

 (فرع الماء)المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب : حامل المشروع 

 دعم البنيات واألنشطة التحسيسية والتنشيطية بشاطئ بوزنيقة: عنوان المبادرة 

 

فرع الماء، بالتوعية بحماية البيئة وذلك عن طريق  -قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب 

( تطبيق تفاعلي للتحسيس والتربية على التنمية المستدامة)وتربوية ( موائد مستديرة)أنشطة علمية  تنظيم

عروض مسرحية حول موضوع التنمية )وثقافية ( ورشة التعلم على إعادة تدوير نفايات الشاطئ)والفنية 

 (.رياضات مائية ورياضات على الرمل)ورياضية ( المستدامة

 



 
 

 
 

 

 

 

 إسمنت المغرب: عحامل المشرو 

 7102لولبيات آسفي : عنوان المبادرة 

 

: اقترحت قرية لولبيات آسفي إلسمنت المغرب عدة ورشات وتنشيطات وأنشطة تحسيسية خاصة بالبيئة

ألعاب، التربية والتحسيس بحماية البيئة، إعادة التدوير الفني والعلمي للنفايات، أخبار ومعارض، مسابقات 

لية، فضاء األلعاب مع رياضية، حفالت خيرية، تلقين معلومات حول السالمة الطرقية واإلسعافات األو



مدونة، ألعاب المؤسسة، )اكتشاف مختلف أنواع األلعاب األولمبية، تلقين معلومات حول الوسائط المتعددة 

 (.مكتبة وشمسية خاصة بالكتب)والقراءة ( إلخ...شبكات التواصل االجتماعي

 

 شركة تنمية السعيدية: حامل المشروع 

 الشاطئ وأحواض المحطة الرمال بمواقف السيارات في  مكافحة زحف: عنوان المبادرة

 .السياحية بالسعيدية بواسطة تقنيات مرنة وأدوات طبيعية

من أجل إيجاد حل للمشكل المطروح المتعلق بزحف الرمال بمواقف السيارات في شاطئ السعيدية ، 

 : استعملت شركة تنمية السعيدية عدة أجهزة

 لية من أجل الحد من سرعة الريح بسطح األرض وتثبيت حواجز مكونة من مواد طبيعية مح

 .الرمال بالشاطئ

  تشجيع تطوير النباتات الطبيعية والنوعية بهذا المكان عن طريق غرس نباتات القطف

وقد تم . والطماريس؛ وهما صنفان من النباتات المحلية التي تستوطن طبيعيا بالكتبان الرملية

وأصبحت هذه المناطق محمية حيث تم القيام . غية إنعاش نموهاسقيهما خالل السنتين األوليين ب

بعمل إخباري وتحسيسي لدى المسؤولين بالموقع وكافة العموم من أجل الحد من مخاطر الدوس 

 .وتدهور هذه النباتات المثبتة للرمال

  تم غرس النباتات بالشاطئ من أجل منع زحف الرمال إلى المناطق المجاورة المغطاة باإلسفلت

وتم أيضا إخبار العموم بالدور الهام الذي تقوم به النباتات في حماية الشواطئ وذلك عبر لوحات 

 . المعلومات والتحسيس، ولكن أيضا عبر تعبئة شخصين بشكل مباشر في الشاطئ



 

 

 

 أ ب م تيرمنال طنجة :روعحامل المش  APM Terminals Tangier 

 

 شواطئ نظيفة: عنوان المبادرة ،Summer @ Oued Alian 

 .تم القيام بحملة واسعة للنظافة منذ بداية الموسم متبوعة بعمليات نظافة يومية

على ضمان سالمة المصطافين والتنشيط بالشاطئ طيلة الموسم عبر  أ ب م تيرمنال طنجةوقد عملت 

تنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة األطفال والكبار وأنشطة ومسابقات رياضية وحمالت للتحسيس بحماية البيئة 

والساحل وقد تم بثها بشكل خاص عبر إذاعة الشاطئ، وفي نفس السياق تم تنظيم ميكرو الرصيف 

 .ن أجل إشراك المصطافينم" الميكروتروتوار"

 



 

 

 "التقاسم وإطار العيش"الئحة الفائزين في فئة 

تكافئ هذه الجائزة مبادرات تثمين الفضاءات العمومية والطبيعية، بالوسطين الحضري والشبه حضري، 

 .المنتمين للساحل المغربي

 الجماعة الترابية اثنين أغلو: حامل المشروع 

 نونبر  72وتهيئة شاطئ سيدي موسى بأغلو عقب فيضانات إعادة تأهيل : عنوان المبادرة

7102 

لذلك، قامت الجماعة بأعمال لمحو آثار هذه . بشكل كبير على الشاطئ 5172نونبر  52أثرت فيضانات 

كما تم ترميم القناطر والطرق . الفياضانات حيث عملت على إزالة األحجار الكبيرة وتنقية رمال الشاطئ

أثناء الموسم، تم نشر المعلومات حول الشاطئ عبر المواقع . لتي قدم لها دعما معنويالفك عزلة الدواوير ا

راديو الشاطئ، )عالوة على ذلك، أقيمت أنشطة يومية بالشاطئ . اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعية

 (.فةأنشطة حول التربية والتحسيس بحماية البيئة والتنمية المستدامة في إطار برنامج شواطئ نظي



 
 

 
 

 مدينتي أجمل: عنوان المبادرة 

 :هذه الجائزة منحت أيضا إلى ثالث جمعيات

 المضيق بجماعة جمعية الجبل للثقافة والتأطير; 

 الفنيدق بجماعة جمعية حي المرجة للتنمية والتعاون; 

 مرتيل بجماعة جمعية شباب حي شبار;   

الواجهات وتنظيف وتهيئة الفضاءات الخضراء هذه الجمعيات قامت بأعمال تزيين األحياء عبر ترميم 

 .الفنيدق-ووضع ديكورات بها وذلك في إطار مباراة نظمت من طرف عمالة المضيق



 

 

 

 للصيد الرياضي تحت الماء وحماية البيئة المدينةجمعية أبطال : حامل المشروع 

 حماية البيئة البحرية بالمغرب: عنوان المبادرة 

الفنيدق للصيد الرياضي تحت الماء وحماية البيئة عدة أنشطة لحماية األعماق نظمت جمعية أبطال 

 .البحرية

 حمالت تحسيسية للتعريف بأهمية نظافة الشاطئ واألعماق البحرية. 

 حملة تنظيفية ترمي إلى الحد من اآلثار السلبية الناتجة عن التلوث والتخفيف من وجود الملوثات. 

 ددة باالنقراض وإعداد مخططات مالئمة لحمايتها وإعادة توطينهادراسة األصناف البحرية المه. 

  بخليج مضيق الفنيدق من أجل توفير منطقة جديدة لتوطين واستعادة  غرس الشعاب االصطناعية

 . االصناف البحرية المهددة



  مؤتمرات علمية ومنشورات تتعلق بحماية البيئة موجهة إلى فئات عمرية مختلفة. 

 ض تمكن من التعريف بالموروث البحري بالمنطقةإعداد لوحات عر. 

  تسهيل عملية الولوج إلى الشواطئ بالنسبة لجميع فئات المجتمع خاصة االشخاص ذوي

 .االحتياجات الخاصة

 دورات تكوينية، نظرية وتطبيقية، تهدف إلى التعريف باألعماق البحرية . 

 
 

 
 

 الئحة الفائزين بفئة "حماية وتثمين الثرات الطبيعي"

 

هذه الفئة تكافئ أهم اإلنجازات التي تعمل على تطوير المعرفة المتعلقة بالساحل والحفاظ على تنوعها 

وهي تهم الجامعات ومراكز البحث والجماعات والمقاوالت . البيولوجي وأنظمتها اإليكولوجية الهشة

 .والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات

 .تحكم في المخاطر التي تهدد سالمة وأمن المناطق الساحلية المغربيةكما أنها تكافئ مبادرات ال



 جامعة ابن زهر جيه والبحث العلمي، كلية العلوم بالجمعية المغربية للتو: حامل المشروع

 .بأكادير

 إشراك الساكنة في حماية وتثمين الساحل بأكادير الكبرى: عنوان المبادرة. 

لتهيئة شاطئ أنزا المعروف عالميا بركوب األمواج وركوب األمواج يهدف المشروع إلى اقتراح مخطط 

وقد تم إنجاز تفصيل . بالزوارق والقوارب وذلك في إطار منهجية تشاورية مع جميع الفاعلين المحليين

: موسع لرؤية استشرافية في أحد بحوث نهاية الدراسة بالمدرسة الوطنية للهندسة بالرباط تحت عنوان

 .5121أنزا  : اهد الطبيعية بمحطة توقف أنزااستشراف المش"

 

 ":التربية والشباب"الئحة الفائزين بفئة 

 

هذه الفئة تكافئ أفضل األعمال والمشاريع والدراسات واألبحاث أو برامج التربية على البيئة المنجزة من 

لخاصة أو وسائل طرف المدارس والثانويات والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث والهيئات العمومية وا

 .اإلعالم

 جامعة محمد األول: حامل المشروع 

 السعيدية/التدبير المندمج لحماية الساحل بملوية: عنوان المبادرة 



يسعى المشروع إلى إدماج . تعتبر المنطقة الساحلية لملوية منطقة رطبة هشة تأوي تنوعا بيولوجيا كبيرا

والجهوي والوطني عبر التشاور بين السلطات المحلية حماية هذه المنطقة الهشة في التخطيط المحلي 

وقد تم (. الساكنة المحلية، الجمعيات المحلية، المقاوالت الخاصة واإلدارات)وجميع األطراف المعنية 

 .تشكيل مجموعات عمل ولجنة توجيهية من أجل الوصول إلى التوقيع على اتفاقية الفضاء الساحلي

 

 

 فرع آسفي –المكتب الشريف للفوسفاط وجمعية أساتذة علوم الحياة واألرض : حامل المشروع 

 تحسيس وتربية الشباب على التغيرات المناخية : عنوان المبادرة 

 

وضع حامال المشروع نظاما للتحسيس والتربية حيث تم إحداث أداة للتواصل وإقامة ورشات بخيام على 

استقبلت األطفال الذين تم تحسيسهم عبر مسارات بيداغوجية وورشات الرسم هذه الخيام . الشاطئ

 .والتنشيط والمنافسات



 

 

 

 مواطنكوكب : حامل المشروع 

 أرخبيل أطفال منتدى البحر: عنوان المبادرة 

م 7111في وسط الجديدة، يعتبر أرخبيل أطفال منتدى البحر فضاء ممتدا على أكثر من 
5

بالواجهة  

جناحا تشرف عليها الجمعيات  51البحرية، وهو مخصص بشكل كلي لألطفال، ويتكون من حوالي 

ويسعى األرخبيل، من خالل األلعاب والرياضة . والشركاء الذين يستقبلون األطفال لتلقينهم أنشطة متنوعة

 .إلى تحسيس األطفال والعلوم والفن واالكتشاف،



 

 

 وجمعية كفاح من أجل بيئة مستدامة "الحوزية" مدارسمجموعة : حامل المشروع 

 بحاري كنوزي: "عنوان المبادرة" 

يهدف المشروع إلى تربية الشباب على حماية الشواطئ وتوعيتهم بأهميتها وذلك في إطار نادي البيئة 

ب وتم تنظيم حملة تحسيسية خاصة لتوعية العاملين في جمع الطحال. الذي أنشئ داخل مدرسة الحوزية

الموجهة إلنتاج األغار التي يقتلعونها بشكل غير مشروع مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على ثروة البحر 

 .مثل انقراض عدة أصناف من السمك



 

 

 المعهد العالي للدراسات العليا في مجال التنمية المستدامة: حامل المشروع 

 نقطة ذهب"الجائزة  مسابقة: عنوان المبادرة" 

تقام هذه المسابقة في عدة . مسابقة بين الثانويات حول أفضل عرض فيديو" نقطة ذهب"تنظم جائزة 

فريقا من طرف لجنة تحكيم مكونة من أشخاص  11و 21ويتم تقييم األعمال التي ينجزها ما بين . جوالت

وقد مكنت . ةيتم اختيارهم التسامهم بالنزاهة والكفاءة في مجال التدريس والبحث والبيئة والتنمية المستدام

 .هذه الجائزة من تحسيس جميع الشباب المشاركين بحماية البيئة



 

 

 " للمنظماتالمسؤولية االجتماعية والبيئية "الئحة الفائزين في فئة 

تخصص هذه الجائزة لمبادرات الفاعلين االقتصاديين الذين اختاروا إدماج منهجية بيئية واجتماعية 

 .على الساحل المغربيواقتصادية لها تأثير إيجابي 

 شبكة جمعية خنيفيس: حامل المشروع  

 سياحة إيكولوجية ببحيرة المنتزه الوطني خنيفيس: عنوان المبادرة 

 

مسارات مواقع مكن هذا المشروع من إعداد خارطة تقسيم المناطق اإليكوسياحية بالبحيرة من أجل تحديد 

التجوال والمواقع الهشة وأماكن التوقف ووصف اإلمكانيات الطبيعية التي يجب استغاللها في إطار التنمية 

باللوحات الرقمية لتمكين المتجولين من التفاعل بشكل جيد  متاحةوستصبح هذه الخارطة . اإليكوسياحية

نقاش جهوي من  إطالقب الجمعية في هذه الخارطة، ترغعالوة على . مع األوساط اإليكولوجية بالبحيرة

 .أجل وضع المنتزه الوطني لخنيفس في صميم تهيئة جهة العيون الساقية الحمراء



 

 
 

 أطلنطا وجمعية بحري: حامل المشروع 

 النفاياتمري جامع ح  : عنوان المبادرة 

فاعلين غير يتوخى المشروع تحسيس المواطنين بأهمية عزل النفايات من خالل عمل جامعي النفايات، 

وقد تم إعداد وتمويل مشروع نموذجي لمساعدة أحد . رسميين، لكن يلعبون دورا هاما في جمع النفايات

هذا المشروع سيمكن من االعتراف به . بتعاون مع جمعية بحري" أطلنطا"جامعي النفايات من طرف 

 .الجتماعيةاجتماعيا واقتصاديا وهو ما سيساعده على االستفادة من التغطية الصحية وا

 

 

 



 

 

 

 بالمغربمجموعة القرض الفالحي : حامل المشروع 

 الصحي الصرف معالجة المياه العادمة بالشواطئ عبر وضع حفر: عنوان المبادرة 

بفحص أنجرة بحفر  5و  7مكن المشروع من تجهيز شواطئ راس الرمل بالعرائش وسيدي قنقوش 

 .الصحي الصرف



 

 

 
 

 والوكالة الوطنية للموانئ( فرع الصويرة)للتربية والثقافة  الشعلةجمعية : حامل المشروع 

 أكياس وإجراءات بديلة من أجل ساحل مستدام: عنوان المشروع 

امرأة وتوزيعها  21كيس بديل من الثوب، تم خياطتها من طرف  211مّكن المشروع من إنتاج وتوزيع 

إلى جانب هذه األنشطة الرائدة، وضع . يينطفل تم تحسيسهم وتحويلهم إلى فاعلين جمعو 011من طرف 

المشروع دوريات للبحث حول النفايات الصلبة ونظم حمالت لجمع النفايات بالشاطئ التي تم إعادة 

 .تدويرها بعشر ورشات إلعادة تدوير النفايات الصلبة



  

 

 

 

 

 

 


