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البيضاء للدار البيئة أسبوع  
4302 ماي 03 إلى 42 من  

 

 الخلفية .1
وبعد التوجيهات الملكية بشأن مدينة الدار البيضاء ونظرا للمشاكل 

يمكنك مالحظة بسهولة عدم وجود المساحات الخضراء  البيئية،

 .وسوء حالة المساحات الموجودة

ونظرا للدور الحاسم الذي تلعبه المساحات الخضراء في تجديد  

الهواء من جهة و التوازن العام للمدينة الحديثة من جهة أخرى، 

يبدو من الضروري العمل على تحسين نمط العيش في مدينة 

 .الدار البيضاء

من ناحية أخرى، فإن حقيقة عدم مشاركة المواطنين في مختلفة 

األنشطة الرامية إلى تحسين الوضع البيئي لمدينتهم، وعدم 

الكياسة تسبب إلى حد كبير تباطأ تفعيل جميع المبادرات التي 

 .اتخذتها السلطات

وبالتالي، فإن هذا المشروع يتعلق في المقام األول بإشراك 

 .نهم من خلق والحفاظ على المساحات الخضراءالمواطنين وتمكي

 .خالل األسبوع األخير من مايو من كل عام" األسبوع البيئي للدار البيضاء،"ومن أجل ذلك، فإن دار البيئة تنظم 

 المشروع وصف .2
من أجل  عالمية واسعةوقع كبير و تغطية إ له والذي يكون عام، ،كل"البيضاء، البيئي للدار األسبوع"إلى تنظيم  المشروع يهدف هذا

 .النطاق واسعة توعية

و التي توج "  أزقة خضراء البيضاء" من مسابقة الثانية النسخة 4102 في مايو البيضاء، الدار مدينة برعاية البيئة، نظمت شبكة دار

 . بمدينة الدارالبيضاء...( أزقة، إقامات سكنية ) خضراء أحسن مساحات  3 خاللها

 تحسيس على تساعد فهي. البيضاء الدار عند المواطنين بمدينة المستدامة التنمية إذكاء حس"  أزقة خضراء البيضاء" مسابقة تهدف

 الجمعيات حيث أن مواطنة عملية أيضا هي المسابقة هذه. المعيشة بيئتهم لتحسين الفرصة ومنحهم شوارعهم نظافة على البيضاويين

 الذي البيضاء الدار تخضير في بنشاط المشاركة إلى مدعوون دروب أو إقامات سكنية، أو شوارع في الناس من ومجموعات والتعاونيات

للمقاطعات و  فرصة"  أزقة خضراء البيضاء" مسابقة. البيضاء الدار في العيش إطار وتحسين التآزر خلق شك، دون من شأنه، من

 بيئة وإعطائها البيضاء، الدار صورة هو تحسين الوحيد الهدف عم اإليجابية المنافسة في المواطنين مع جنب إلى جنبا للمشاركة العماالت

 التي واإلقامات السكنية المسابقة تستهدف األزقة والدروب. سياحية أو سكنية أو اقتصادية كانت سواء القطاعات جميع أكثر في ممتعة

 .والنظافة الخضرة التـزيين، تهم باألساس التي المشاركة شروط تقبل
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جوائز  بمنح ، والذي سيختتم"البيضاء، البيئي للدار األسبوع"و هو  واسع نشاط بيئي عام، كل تنظم دار البيئةس أنشطتهاجميع  نجاح بعد

 ." أزقة خضراء البيضاء" مسابقة

و  الوعي لتنظيم فرصة هو والمقاطعات بالمدينة، العماالت مع وبتنسيق البيضاء الدار مجلس مدينة برعاية البيئي الهام، هذا الحدث

 جانب و الفعلية من النشطة والمشاركة. البيضاء الدار مدينة في الفاعلة الجهات التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة بمشاركة جميع

 للحفاظ قوي تأثير حتما لها سيكون والمواطنين، المدني والمجتمع واالقتصاديين االجتماعيين والممثلين المنتخبين و المسؤولين السلطات

هم مشترك  هي المستدامة والتنمية البيئة بأن الوعي هو المطلوب األساسي الغـرض. للبالد االقتصادية للعاصمة المعيشية البيئة وتحسين

 .بين الجميع

 :التالية القوة نقاط ،على"البيضاء البيئي للدار األسبوع" مشروع يرتكز

 المحلية الجمعيات تنظمها التي البيضاء، الدار مدينة معظم أحياء في المستدامة والتنمية البيئة حول عـمل و أوراش أنشطة تنظيم :1 النشاط 

 :البيئة المنخرطة في شبكة دار

 المستدامة والتنمية البيئة موضوع حول ولقاءات ندوات تنظيم. 

 كل فرد  المسؤولية األكياس البيئية البديلة، ، كوخطورة استعمال البالستي والطاقة المياه وتوفير التدوير، وإعادة بالنظافة، والفرز، التحسيس

 .من المجتمع

 يدوية و تربوية تعليمية و ألعاب والفرز، الغرس، الرسم،) لألطفال عمل ورشات... 

 الخضراء والمساحات األحياء ونظافة المرافق أوراش تنظيف. 

 و األزقة واألرصفة الشوارع وتجميل طالء. 

 األصص بالنسبة للساكنة العمومية وفي الحدائق في الغرس أوراش.... 

 أزقة خضراء البيضاء" تنظيم  مسابقة  :2 النشاط ". 

 إعالن وملف الترشح للمسابقة نشر. 

 تشكيل لجنة التحكيم. 

 انتقاء ملفات الترشح. 

 البيئة وسفراء الفنانين من العديد بمشاركة البيئة، حول موضوع وموسيقية فنية أمسية مع الجوائز توزيع حفل تنظيم :3 النشاط. 

 السابقة النسخ في والفائزين المسابقة عرض. 

 المقترحة ممثلي المناطق من شهادة مع المسابقة تحكيم لجنة قبل من اختيارهم تم الذين المرشحين عرض. 

 المتواجدة وتسليم الجوائز من طرف الشخصيات فائزين 3 عن اإلعالن. 

 التنشيط الموسيقي. 

 المستفيدون .3
  الكبرى البيضاء الدار جهة. 

 والجهة البيضاء الدار أحياء مختلف ساكنة. 

 3) أطفال وشباب األحياء. 

 المتوقعة النتائج .4
 1 النشاط 

 الكبرى البيضاء الدار حي من 44 عن يقل ال ستشمل الورشات. 

 واسعة إعالمية تغطية. 

 عمالة وإقليم من الجهة  11 مشاركة. 

 المدينة من مقاطعة 11 عن يقل ال اشتراك 

 50٪ المعنية األحياء سكان من. 
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 2 النشاط 

 وطنية شهرة منحته للمسابقة اإلعالمية والتغطية األحياء، بين إيجابية دينامكية خلق. 

 2412 عام في 14 و 2412 عام في 34 ،2411 عام للمسابقة في  ملف ترشيح 24: المتوقع. 

 واسعة إعالمية تغطية. 

 تزيين األحياء. 

 البيضاء الدار مدينة عن إيجابية صورة. 

  المسابقة في المرشحة سكان المناطق من ٪80مشاركة. 

 يحتد بها قـدوة تصبح الفائزة المساحات. 

 البيضاء الدار لمدينة االنتماء روح تعزيز. 

 3 النشاط 

 800  متفرج. 

 حضور شخصيات .  

 واسعة إعالمية تغطية. 

 المغاربة الفنانين حضور . 

 المتوقع متفرج 044 لفائدة و التحسيس المباشر التواصل البيئة من أجل وسفراء والشخصيات الفنانين و الفنانات من كبير حشد. 

 الشركاء .1
 البيضاء الدار مدينة. 

 الكبرى البيضاء الدار عماالت و أقاليم جهة. 

 ليدك مؤسسة. 

  

 

 

 

 

 

Pr. Saïd SEBTI 
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